PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO-RS

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANISMO E OBRAS
PÚBLICAS

RELATÓRIO SÍNTESE DO PLANO MUNICIPAL DE
SANEAMENTO BÁSICO (PMSB)

Junho de 2016.

RELATÓRIO SÍNTESE
FINALIZAÇÃO FASE F - PRODUTO 06
Processo Licitatório nº 013/2015
Edital de Tomada de Preço nº 001/2015
Contrato nº 037/2015
Ordem de Serviço nº 086/2015 (09/04/2015)

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 2013

– 2016

Prefeito Municipal de Carazinho, RS
RENATO SÜSS
Secretário Municipal de Planejamento, Urbanismo e Obras Públicas
ROBERTO KLEIN

COMISSÃO TÉCNICA DE ACOMPANHAMENTO E
FISCALIZAÇÃO/AVALIAÇÃO DO PMSB DE CARAZINHO/RS
Secretaria Municipal de Planejamento,
Urbanismo e Obras Públicas
Engenheiro Civil
GIOVANNI FIORESE

Secretaria Municipal de Planejamento,
Urbanismo e Obras Públicas
Secretário
ROBERTO KLEIN

Secretaria Municipal de
Desenvolvimento – Departamento de
Meio Ambiente (DEMA)
Licenciadora Ambiental
CAMILE DORNELLES

Secretaria Municipal de
Desenvolvimento – Departamento de
Meio Ambiente (DEMA)
Diretor
JORGE ALBERTO BALTAR

Secretaria Municipal de Educação e
Cultura
Agente de Planejamento e Orçamento
DANIEL SCHU

Secretaria Municipal de
Desenvolvimento e Mobilidade Urbana
Secretária
LUCIANA BASSO

Secretaria Municipal de Planejamento,
Urbanismo e Obras Públicas
Engenheira Civil
VALDETE TAMIMI

Secretaria Municipal de
Desenvolvimento – Departamento de
Meio Ambiente (DEMA)
Assistente
SABRINA VIEIRA

2

EQUIPE TÉCNICA DA CONSULTORA/EXECUTORA
Coordenação Geral e Responsável Técnico
INFRA–GEO Engenharia, Geotecnia e Meio Ambiente Ltda.
Engenheiro Civil
ANTONIO THOMÉ

Coordenação Executiva
INFRA–GEO Engenharia, Geotecnia e Meio Ambiente Ltda.
Engenheiro Ambiental
VINÍCIUS HONSE DIDÓ

EQUIPE TÉCNICA
Engenheiro Civil Antonio Thomé
Coordenador Geral

Arquiteto e Urbanista Marcos Antônio
Leite Frandoloso
Especialista em Demografia e Diagnóstico
de Prestação de Serviços Públicos e
Mobilização e Envolvimento Social

Engenheiro Ambiental Vinícius Honse
Didó
Especialista em Estudos/ Projetos de
Macrodrenagem Urbana e Gerenciamento
de Recursos Hídricos e Resíduos Sólidos

Bióloga Gladis Cleci Hermes Thomé
Especialista em Meio Biótico, Projetos de
Educação Ambiental

Engenheiro Civil Luis Eduardo
Formigheri
Especialista em Estudos/Projetos de
Macrodrenagem Urbana e Recursos
Hídricos

Engenheira Civil Luciana Brandli
Especialista em Análise de Viabilidade e
Sustentabilidade
Econômico-Financeira
(Economia)

Engenheira Civil Simone Fiori
Especialista em Estudos/Projetos de
Sistema de Esgotos Sanitários

Geólogo Luiz Paulo de Moura Fragomeni
Especialista em Estudos de Impacto
Ambiental,
Relatórios
de
Impacto
Ambiental e Gerenciamento de Resíduos
sólidos

Engenheira Ambiental Daiane Mara
Walker
Especialista em Estudos/Projetos de
Sistema de Abastecimento de Água e
Gerenciamento de Resíduos sólidos

Historiadora e Mestre em Sociologia
Elenice Pastore
Especialista
em
Diagnósticos
Antropológicos
e
Mobilização
e
Envolvimento Social de Comunidades

Arquiteta e Urbanista Rosa Maria
Locatelli Kalil
Especialista em Análise de Viabilidade e
Sustentabilidade Econômico-Financeira
(Economia) e Mobilização Social

Advogado Fernando Casa
Especialista em Direito na Área de
Saneamento e/ou da Área da Prestação de
Serviços Públicos

Arquiteto e Urbanista Luiz Eduardo
Lupatini
Especialista em Demografia e Diagnóstico
de Prestação de Serviços Públicos
3

SUMÁRIO
1

APRESENTAÇÃO........................................................................................................ 15

2

DIAGNÓSTICO GERAL DO MUNICÍPIO DE CARAZINHO ............................. 17

3

2.1

LOCALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO NO ESTADO E NA REGIÃO .................................... 17

2.2

POPULAÇÃO ....................................................................................................... 19

DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO .......................... 20
3.1
MUNICÍPIO

SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO E DO
20

3.1.1 Descrição das políticas e estruturas tarifárias vigentes relacionadas ao
saneamento básico ........................................................................................................... 20
3.1.2
3.2

3.3

Receitas e despesas do saneamento básico .............................................. 26

SITUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA/SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL
27
3.2.1

Situação do sistema de abastecimento de água na área urbana................ 28

3.2.2

Situação do sistema de abastecimento de água na área rural ................... 60

3.2.3

Síntese das falhas identificadas no sistema de abastecimento de água .... 62

SITUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO ................................... 63
3.3.1

Caracterização geral do esgotamento sanitário de Carazinho .................. 63

3.3.2

Caracterização da cobertura do SES individual ....................................... 64

3.3.3

Caracterização da cobertura do SES público ........................................... 67

3.3.4

Rede coletora e transporte do esgoto ....................................................... 70

3.3.5

Estação de Tratamento de Esgotos - ETE ................................................ 72

3.3.6

População e capacidade de projeto .......................................................... 75

3.3.7

Tratamento preliminar: gradeamento e desarenador ................................ 75

3.3.8

Tratamento anaeróbio: reator UASB ....................................................... 75

3.3.9

Tratamento secundário: mistura rápida, floculação e flotação ................ 75

3.3.10 Tratamento terciário: tanque de contato para a aplicação de dióxido de
cloro 76
3.3.11 Tratamento do lodo da ETE: leitos de secagem ....................................... 76
3.3.12 Emissário final ......................................................................................... 77
3.3.13 Identificação dos problemas relacionados ao esgotamento sanitário....... 78
3.4
SÓLIDOS

SITUAÇÃO
81
3.4.1

DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS

Aspectos gerais ........................................................................................ 81

4

3.4.2
área urbana

Situação dos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos na
84

3.4.3
126

Situação dos serviços de limpeza e manejo de resíduos sólidos na área rural

3.4.4 Identificação de áreas alteradas, com risco de poluição e/ou contaminação
por resíduos sólidos ....................................................................................................... 129

3.5

3.4.5

Análise crítica dos serviços de limpeza e manejo dos resíduos sólidos 132

3.4.6

Análise financeira – receitas e despesas ................................................ 133

SITUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS URBANAS
138
3.5.1

Levantamento hidrológico ..................................................................... 138

3.5.2

Macrodrenagem ..................................................................................... 143

3.5.3

Microdrenagem ...................................................................................... 161

3.5.4

Áreas de riscos de inundação e alagamento ........................................... 166

3.5.5 Síntese das falhas identificadas no sistema de drenagem e manejo de águas
pluviais urbanas ............................................................................................................. 169
4

PROGNÓSTICO, ALTERNATIVAS PARA A UNIVERSALIZAÇÃO,
CONDICIONANTES, DIRETRIZES, OBJETIVOS, METAS, PROGRAMAS,
PROJETOS E AÇÕES......................................................................................................... 181
4.1

PROJEÇÃO POPULACIONAL ............................................................................... 181

4.2

OBJETIVOS,
CARAZINHO 186

4.3

4.4

METAS,

(PROGRAMAS

AÇÕES

E

PROJETOS)

DO

PMSB

DE

4.2.1

Sistema de abastecimento de água ......................................................... 187

4.2.2

Sistema de esgotamento sanitário .......................................................... 197

4.2.3

Serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos..................... 205

4.2.4

Sistema de drenagem e manejo das águas pluviais ................................ 217

PLANO DE AÇÕES DE EMERGÊNCIA E CONTINGÊNCIA ....................................... 221
4.3.1

Sistema de Abastecimento de Água ....................................................... 221

4.3.2

Sistema de esgotamento sanitário .......................................................... 224

4.3.3

Sistema de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos ................. 226

4.3.4

Sistema de Manejo das Águas Pluviais e Drenagem Urbana ................ 229

ANÁLISE ECONÔMICA FINANCEIRA .................................................................. 231
4.4.1

Plano de investimentos por cenário ....................................................... 231

4.4.2 Estudo da viabilidade econômica do cenário otimista para os eixos sob
concessão da CORSAN (abastecimento e esgotamento) .............................................. 241

5

4.4.3
4.5

Fontes de investimento .......................................................................... 246

DEFINIÇÃO DO CENÁRIO A SER OPERACIONALIZADO EM CARAZINHO ............. 249

5
INDICADORES PARA MONITORAMENTO DAS AÇÕES PREVISTAS PARA
O PMSB DE CARAZINHO ................................................................................................ 250
5.1

5.2

INDICADORES PARA OS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (IAA) ......... 250
5.1.1

Indicadores para a área urbana ............................................................... 251

5.1.2

Indicadores para a área rural .................................................................. 259

INDICADORES DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (ISE) .................... 260
5.2.1

Indicadores do sistema individual de esgotamento sanitário ................. 260

5.2.2

Indicadores para o sistema de esgotamento sanitário público ............... 264

5.3

INDICADORES PARA O SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS
SÓLIDOS (IRS) .................................................................................................................... 270
5.3.1

Indicadores para a área urbana ............................................................... 271

5.3.2

Indicadores para a área rural .................................................................. 276

5.4

INDICADORES PARA OS SERVIÇOS DE DRENAGEM URBANA E MANEJO DE ÁGUAS
PLUVIAIS (IDU) .................................................................................................................. 277
5.4.1

Indicadores da microdrenagem .............................................................. 277

5.4.2

Indicador da Macrodrenagem ................................................................ 281

6

CONSIDERAÇÕES E RECOMENDAÇÕES.......................................................... 287

7

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ...................................................................... 288

6

ÍNDICE DE FIGURAS
Figura 1 - Mapa de localização do município de Carazinho, RS. ............................................ 18
Figura 2 - Infraestrutura do abastecimento de água no município de Carazinho, RS no ano de
2010. ......................................................................................................................................... 28
Figura 3 - Localização dos pontos de captação de água bruta no municípo de Carazinho, RS.
.................................................................................................................................................. 30
Figura 4 - Representação gráfica do volume aduzido de água bruta DO Rio da Várzea, no
período de janeiro de 2014 a junho de 2015. ............................................................................ 32
Figura 5 - Localização da Estação de Tratamento de Água de Carazinho, RS. ....................... 36
Figura 6 - Processos realizados na ETA de Carazinho, RS. ..................................................... 37
Figura 7 - Volume aduzido e produzido no período de agosto de 2014 a julho de 2015. ........ 39
Figura 8 - Material das adutoras de água tratada do município de Carazinho, RS. ................. 43
Figura 9 - Mapa da localização dos reservatórios de água potável e Estação de Tratamento de
Água no município de Carazinho, RS. ..................................................................................... 44
Figura 10 - Cotas dos reservatórios de água do município de Carazinho, RS. ........................ 46
Figura 11 - Identificação das cotas de atendimento dos reservatórios do município de Carazinho,
RS. ............................................................................................................................................ 47
Figura 12 - Redes de distribuição de água potável do município de Carazinho, RS................ 49
Figura 13 - Caracterização geral dos materiais da rede de abastecimento de água de Carazinho.
.................................................................................................................................................. 50
Figura 14 - Ligações com e sem hidrômetro de acordo com as classificações das economias.
.................................................................................................................................................. 58
Figura 15 - Ligações de água do município de Carazinho que possuem hidrômetro. .............. 58
Figura 16 - Famílias conforme o tipo de esgotamento sanitário em Carazinho, RS. ............... 65
Figura 17 - Situação dos domicílios por uso e escoadouro da instalação sanitária, em Carazinho.
.................................................................................................................................................. 66
Figura 18 - Mapa de abrangência do Sistema de Esgoto Sanitário do município de Carazinho,
RS. ............................................................................................................................................ 68
Figura 19 - Mapa do projeto executivo de rede da bacia de esgoto J3 de Carazinho, RS. ....... 69
Figura 20 - Mapa do sistema de esgotamento sanitário instalado no município de Carazinho,
RS. ............................................................................................................................................ 71
Figura 21 - Mapa de localização da Estação de Tratamento de Esgoto de Carazinho, RS. .... 73
Figura 22 - Configuração da ETE Jacuí de Carazinho, RS. ..................................................... 74
Figura 23 - Instalações de algumas etapas do tratamento da ETE Jacuí. ................................. 76
Figura 24 - Ocorrências de denúncias relativas a problemas de saneamento e esgotamento
sanitário, entre 2014 e 2015, em Carazinho. ............................................................................ 79
Figura 25 - Caracterização do destino dos resíduos sólidos gerados no município de Carazinho,
RS (2010).................................................................................................................................. 81
Figura 26 - Croqui do serviço de limpeza e manejo de resíduos sólidos de Carazinho, RS. ... 82
Figura 27 – Lutocares utilizados nos serviços de varrição das vias públicas de Carazinho, RS.
.................................................................................................................................................. 84
Figura 28 - Serviço de varrição das vias realizado por funcionários da Prefeitura Municipal de
Carazinho, RS. .......................................................................................................................... 85
Figura 29 - Mapa de serviços de varrição do município de Carazinho, RS. ............................ 86
Figura 30 - Mapa de serviços de capina e roçada do município de Carazinho, RS. ................ 88
Figura 31 - Local de implantação de placa para informação e conscientização para correta
disposição de resíduos. ............................................................................................................. 90
Figura 32 - Mapa do roteiro de coleta dos resíduos sólidos em contêineres no município de
Carazinho, RS. .......................................................................................................................... 92
7

Figura 33 - Lixeira de metal para acondicionamento dos resíduos solidos domiciliares em
Carazinho, RS. .......................................................................................................................... 93
Figura 34 - Disposição incorreta de resíduos em um contêiner destinado a receber apenas
resíduos orgânicos. ................................................................................................................... 94
Figura 35 - Recipiente utilizado para coleta de pilhas e baterias no município de Carazinho. 95
Figura 36 - Armazenamento de pneus no Centro de Coleta de Pneus de Carazinho - RS. ..... 97
Figura 37 - Sobreposição no roteiro de coleta de resíduos sólidos urbanos realizado pela
empresa terceirizada e pela Prefeitura Municipal de Carazinho. ............................................. 99
Figura 38 - Caminhão compactador utilizado na área urbana para coleta dos resíduos
domiciliares de Carazinho, RS. .............................................................................................. 101
Figura 39 - Roteiro de coleta de RSU realizado nas segundas, quartas e sextas-feiras pela
empresa Engesa em Carazinho, RS. ....................................................................................... 103
Figura 40 - Roteiro de coleta de RSU realizado nas terças, quintas e sábados pela empresa
Engesa em Carazinho, RS. ..................................................................................................... 104
Figura 41 - Caminhão basculante utilizado na coleta conteinerizada dos residuos da zona central
de Carazinho, RS. ................................................................................................................... 107
Figura 42 - Associação de Papeleiros de Carazinho............................................................... 109
Figura 43 - Armazenamento de resíduos coletados, na residência de uma família de catadores
do Bairro Esperança de Carazinho, RS. ................................................................................. 110
Figura 44 - Catador realizando a coleta de resíduos recicláveis em Carazinho/RS. .............. 111
Figura 45 - Mapa de detalhe da localização do Aterro Sanitário do município de Carazinho, RS.
................................................................................................................................................ 112
Figura 46 - Situação do Aterro Sanitário de Carazinho, RS em 2013. ................................... 113
Figura 47 - Escoamento superficial do chorume produzido no Aterro Sanitário de Carazinho.
................................................................................................................................................ 115
Figura 48 - Sistema de tratamento do lixiviado do Aterro Sanitário de Carazinho................ 115
Figura 49 - Localização dos piezômetros no Aterro Sanitário de Carazinho, RS. ................. 117
Figura 50 - Cortina vegetal existente na entrada do Aterro Sanitário de Carazinho. ............. 118
Figura 51 - Contêiner utilizado para acondicionamento dos RSCC em Carazinho. .............. 122
Figura 52 - Separação de resíduos Classe D e demais resíduos que não são classificados como
Classe A. ................................................................................................................................. 123
Figura 53 - Aterro de RSCC da empresa Talamini em Carazinho, RS. ................................. 124
Figura 54 - Aterro de RSCC da empresa Talamini, enfatizando o isolamento da área com cerca.
................................................................................................................................................ 124
Figura 55 - Área de disposição de RCC da empresa Todestel em Carazinho, RS. ................ 125
Figura 56 - Caminhão caçamba utilizado no transporte dos resíduos domiciliares gerados na
área rural do município de Carazinho, RS.............................................................................. 127
Figura 57 - Registro fotográfico da lixeira de metal instalada nos distritos de Carazinho para o
acondicionamento dos resíduos. ............................................................................................. 128
Figura 58 - Lixeira na área rural de Carazinho com a capacidade máxima de armazenamento.
................................................................................................................................................ 128
Figura 59 - Ponto de disposição irregular de resíduos na Rua Bernardo Paz, Carazinho, RS.
................................................................................................................................................ 129
Figura 60 - Disposição irregular de resíduos nas margens de curso d’água no Bairro Vargas, em
Carazinho, RS. ........................................................................................................................ 130
Figura 61 - Disposição irregular e queima de resíduos na Rua Bernardo Paz, Carazinho, RS.
................................................................................................................................................ 130
Figura 62 - Disposição irregular de resíduos de poda e móveis na Av. Pátria, Carazinho, RS.
................................................................................................................................................ 131

8

Figura 63 - Disposição irregular de resíduos da construção civil em bairro de Carazinho, RS.
................................................................................................................................................ 131
Figura 64 – Análise financeira RSU (2011 a 2014). .............................................................. 135
Figura 65 - Mapa da delimitação das bacias do Rio da Várzea e do Alto Jacuí sob o limite do
município de Carazinho. ......................................................................................................... 139
Figura 66 - Mapa das bacias hidrográficas do Rio da Várzea e Alto Jacuí e seus domínios nas
drenagens da águas do perímetro urbano de Carazinho. ........................................................ 140
Figura 67 - Médias mensais de pluviometria nos postos pluviométricos próximos a Carazinho.
................................................................................................................................................ 142
Figura 68 - Mapa de localização das nascentes mapeadas localizadas no perímetro urbano de
Carazinho, RS. ........................................................................................................................ 145
Figura 69 - Mapa das seis sub-bacias hidrográficas identificadas no perímetro urbano de
Carazinho, RS. ........................................................................................................................ 151
Figura 70 - Mapa das sete sub-bacias embutidas na sub-bacia do Arroio Glória II, perímetro
urbano de Carazinho, RS. ....................................................................................................... 152
Figura 71 - Mapa das microbacias do perímetro urbano de Carazinho, RS. .......................... 159
Figura 72 - Processo erosivo no Arroio Dinarte da Costa - Bairro Glória (registro 01). ....... 160
Figura 73 - Processo erosivo no Arroio Dinarte da Costa - Bairro Glória (registro 02). ....... 160
Figura 74 - Ocupações ribeirinhas no Bairro Vargas (registro 01). ....................................... 161
Figura 75 - Ocupações ribeirinhas no Bairro Vargas (registro 02). ....................................... 161
Figura 76 - Mapa do levantamento das bocas de lobo de Carazinho, RS. ............................. 162
Figura 77 - Boca de lobo de guia. ........................................................................................... 163
Figura 78 - Boca de lobo com Grelha..................................................................................... 163
Figura 79 - Registro de boca de lobo de guia. ........................................................................ 163
Figura 80 - Registro de boca de lobo com grelha. .................................................................. 163
Figura 81 - Mapa das ruas atendidas pelos serviços de varrição e limpeza de bocas de lobo em
Carazinho, RS. ........................................................................................................................ 165
Figura 82 - Registro de boca de lobo parcialmente interrompida. ......................................... 166
Figura 83 - Registro de boca de lobo interrompida. ............................................................... 166
Figura 84 - Mapa dos pontos identificados como críticos quanto à vulnerabilidade a
alagamentos e inundações em Carazinho, RS. ....................................................................... 167
Figura 85 - Área de risco de inundação no Bairro Medianeira, em Carazinho (vista 01). ..... 168
Figura 86 - Área de risco de inundação no Bairro Medianeira, em Carazinho (vista 02). ..... 168
Figura 87 – Mapa de localização do ponto 02 com problemas na macrodrenahem na Sub Bacia
do Arroio Carazinho Ur I – Micro Bacia – (Micro Dinarte da Costa). .................................. 173
Figura 88 – Mapa de localização do ponto 03 com problemas na macrodrenagem na Sub Bacia
do Arroio Carazinho Ur I – Micro D (Micro Sanga da Hípica). ............................................ 174
Figura 89 – Mapa de localização do ponto 05 com problemas na macrodrenagem na Sub Bacia
do Arroio Carazinho Ur I – Micro H (Micro Sanga do Hospital). ......................................... 175
Figura 90 – 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). ................................ 176
Figura 91 – Mapa de localização do ponto 09 com problemas na macrodrenagem na Sub Bacia
do Arroio Divisa Ur II – Micro A (Micro Arroio Divisa). ..................................................... 177
Figura 92 – Mapa de localização do ponto 10 com problemas na macrodrenagem na Sub Bacia
do Arroio Passo da Areia AJ II – Micro A (Micro A Passo da Areia). .................................. 178
Figura 93 – Mapa de localização do ponto 10 com problemas na macrodrenagem na Sub Bacia
do Arroio Passo da Areia AJ II – Micro A (Micro C Passo da Areia). .................................. 179
Figura 94 – Mapa de localização dos P13, P14 e P15 com problemas na macrodrenagem na Sub
Bacia do Arroio Aquático AJ V – Micro C (Micro Sanga Frigorífico) e Micro D ( Micro Sanga
Candinha). .............................................................................................................................. 180

9

Figura 95 – Comparativo entre o volume consumido e o volume disponibilizado, considerando
as perdas. ................................................................................................................................ 189
Figura 96 - Fluxo de caixa para Abastecimento de Água. ..................................................... 242
Figura 97 - Fluxo de caixa para Coleta e Tratamento de Esgoto ........................................... 244

10

ÍNDICE DE TABELAS
Tabela 1 - População total e taxa de urbanização de Carazinho, RS........................................ 19
Tabela 2 - Tabela tarifária dos serviços de água e esgoto de Carazinho, RS. .......................... 21
Tabela 3 - Exponencial definido para cada faixa de consumo. ................................................ 22
Tabela 4 - Cobranças especiais de água e esgoto. .................................................................... 23
Tabela 5 - Base de cálculo da taxa de coleta de lixo para o exercício de 2015 em Carazinho,
RS. ............................................................................................................................................ 24
Tabela 6 - Receitas do abastecimento de água potável de Carazinho, RS. .............................. 26
Tabela 7 - Despesas com serviços de abastecimento de água de Carazinho, em 2014. ........... 27
Tabela 8 - Volume de água bruta captada no Rio da Várzea, no período 01/2014 a 06/2015. 31
Tabela 9 - Resultado das análises físico-químicas e bacteriológicas executadas no ano de 2014
e 2015. ...................................................................................................................................... 33
Tabela 10 - Características das adutoras de água bruta da Carazinho, RS. .............................. 35
Tabela 11 - Volume aduzido e produzido na ETA de Carazinho (agosto a dezembro de 2014).
.................................................................................................................................................. 38
Tabela 12 - Volume aduzido e produzido na ETA de Carazinho (janeiro a julho de 2015). ... 38
Tabela 13 - Resultado das análises físico-químicas e bacteriológicas da água tratada na ETA de
Carazinho, realizadas em 2014 e 2015. .................................................................................... 41
Tabela 14 - Características das Estações de Bombeamento de Água Tratada de Carazinho, RS.
.................................................................................................................................................. 42
Tabela 15 - Perdas na rede de distribuição de água, série histórica do município de Carazinho.
.................................................................................................................................................. 50
Tabela 16 - Substituições ou ampliações na rede de distribuiçao de água tratada de Carazinho.
.................................................................................................................................................. 51
Tabela 17 - Média dos resultados das análises de qualidade de água na rede de distribuição de
água de Carazinho, RS.............................................................................................................. 53
Tabela 18 - Número de amostras realizadas na rede de distribuição de água de Carazinho, RS.
.................................................................................................................................................. 53
Tabela 19 - Indicadores de abastecimento de água de Carazinho. ........................................... 55
Tabela 20 - Relatório referente ao mês de julho de 2015 contendo o número de ligações com e
sem hidrômetro no município de Carazinho, RS...................................................................... 57
Tabela 21 - Porcentagem de domicílios conforme o tipo de esgotamento sanitário, no município
de Carazinho. ............................................................................................................................ 64
Tabela 22 - Situação dos domicílios de Carazinho por uso e escoadouro da instalação sanitária,
nos anos de 2000 e 2010. .......................................................................................................... 66
Tabela 23 - Índice de atendimento dos domicílios particulares permanentes de Carazinho por
uso e escoadouro da instalação sanitária, nos anos de 2000 e 2010. ........................................ 66
Tabela 24 - Reclamações sobre esgoto sanitário no ano de 2015, em Carazinho. ................... 78
Tabela 25 - Controle da quantidade de resíduos gerados em Carazinho (setembro de 2015). . 83
Tabela 26 - Quantidade de resíduos transportados pelos caminhões da Engesa. ................... 100
Tabela 27 - Média de resíduos transportados pelos caminhões compactadores da Prefeitura
Municipal de Carazinho.......................................................................................................... 106
Tabela 28 - Quantidade de resíduos sólidos comercializados pela Associação de Papeleiros de
Carazinho em 2015 e valores arrecadados. ............................................................................ 109
Tabela 29 - Relação dos pontos de coleta de RSS e o volume coletado quinzenalmente em
Carazinho, RS. ........................................................................................................................ 120
Tabela 30 - Análise financeira dos serviços de limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos
de Carazinho, período 2011 - 2014. ....................................................................................... 133

11

Tabela 31 - Base de cálculo para cobrança da Taxa de Coleta de Lixo em Carazinho, exercício
2015. ....................................................................................................................................... 134
Tabela 32 - Despesas do município de Carazinho com os serviços de limpeza e manejo dos
resíduos sólidos. ..................................................................................................................... 135
Tabela 33 - Taxa de coleta de lixo, anual, por metro quadrado (m²). .................................... 136
Tabela 34 - Relação das estações pluviométricas da região de Carazinho. ............................ 141
Tabela 35 - Médias mensais de longo período de pluviometria nos postos pluviométricos
próximos a Carazinho, RS. ..................................................................................................... 142
Tabela 36 - Descrição e caracterização de todos os arroios dentro dos limites do perímetro
urbano de Carazinho e identificação das sub bacias a que estes pertencem........................... 148
Tabela 37 - Parâmetros físicos das sub-bacias urbanas do município de Carazinho, RS....... 154
Tabela 38 - Parâmetros físicos das microbacias urbanas de Carazinho, RS. ......................... 155
Tabela 39 - Número de bocas de lobo por sub-bacia em Carazinho, RS. .............................. 164
Tabela 40 - Comparativo da projeção e da taxa anual de crescimento para Carazinho, Rio
Grande do Sul e Brasil – 2010-2015. ..................................................................................... 182
Tabela 41 - Comparativo da projeção populacional quinquenal para Carazinho – 2010-2040.
................................................................................................................................................ 183
Tabela 42 - Projeção populacional anual de acordo com os cenários elaborados no horizonte de
planejamento do PMSB. ......................................................................................................... 184
Tabela 43 - Projeção estimada de demanda de abastecimento de água e análise de
disponibilidade de água com redução gradativa das perdas. .................................................. 188
Tabela 44 - Estimativa de geração de esgoto sanitário para os próximos 20 anos para o
município de Carazinho. ......................................................................................................... 198
Tabela 45 - Estimativa de geração de resíduos sólidos domiciliares de Carazinho, para um
horizonte de 20 anos. .............................................................................................................. 205
Tabela 46 - Medidas para situações emergenciais no Sistema de Abastecimento de Água. .. 222
Tabela 47 - Medidas para situações emergenciais do SES. .................................................... 225
Tabela 48 - Medidas para situações emergenciais no Sistema de Limpeza e Manejo de Resíduos
Sólidos. ................................................................................................................................... 227
Tabela 49 - Medidas para situações emergenciais no Sistema de Drenagem e Manejo das Águas
Pluviais Urbanas. .................................................................................................................... 230
Tabela 50 - 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. ................................................................................................ 233
Tabela 51 - 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. ............. 235
Tabela 52 - 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...................................................................................... 237
Tabela 53 - 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. ........................................................................................... 237
Tabela 54- 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. ............................................................................................................. 238
Tabela 55 - Soma dos investimentos para execução das ações para microdrenagem no Cenário
Otimista, atuais e corrigidos para os anos de planejamento. .................................................. 240

12

Tabela 56 - Soma dos investimentos para execução das ações para macrodrenagem no Cenário
Otimista, atuais e corrigdos para os anos de planejamento. ................................................... 240
Tabela 57 - Resumo da análise de viabilidade para Abastecimento de Água. ....................... 241
Tabela 58 - Tabela para montagem do fluxo de caixa para Abastecimento de Água. ........... 243
Tabela 59 - Resumo da análise de viabilidade para Coleta e Tratamento de Esgoto ............. 244
Tabela 60 - Tabela para montagem do fluxo de caixa para coleta e tratamento de esgoto. ... 245
Tabela 61 - Contrapartidas em função do IDH de cada município. ....................................... 248

13

ÍNDICE DE QUADROS
Quadro 1 - Produtos do Plano Municipal de Saneamento Básico de Carazinho, RS. .............. 15
Quadro 2 - Características dos reservatórios de água tratada de Carazinho, RS. ..................... 45
Quadro 3 - Características dos reservatórios de água tratada projetados, Carazinho, RS. ....... 48
Quadro 4 - Poços perfurados pela Prefeitura Municipal de Carazinho, solução alternativa
coletiva para abastecimento de comunidades rurais. ................................................................ 60
Quadro 5 - Síntese dos problemas/falhas identificados no sistema de abastecimento de água de
Carazinho. ................................................................................................................................. 63
Quadro 6 - Padrões de lançamento do tratamento de esgoto na ETE Jacuí. ............................ 77
Quadro 7 - Locais das reclamações sobre esgoto sanitário no ano de 2015 em Carazinho. .... 78
Quadro 8 - Roteiro da coleta de resíduos sólidos urbanos realizado pela empresa Engesa em
Carazinho, RS. ........................................................................................................................ 101
Quadro 9 - Síntese dos problemas identificados no serviço de limpeza e manejo dos RSU em
Carazinho, RS. ........................................................................................................................ 132
Quadro 10 - Caracterização das nascentes do perímetro urbano de Carazinho, RS. .............. 146
Quadro 11 - Síntese dos problemas/falhas identificados no sistema de drenagem urbana de
Carazinho. ............................................................................................................................... 169
Quadro 12 - Principais pontos com problemas identificados para micro e para macro drenagem
– inseridos em suas bacias, sub bacias e micro bacias - do município de Carazinho............. 171
Quadro 13 - Cenário otimista do sistema de abastecimento de água potável da área urbana do
município de Carazinho. ......................................................................................................... 190
Quadro 14 - Cenário otimista do sistema de abastecimento de água potável da área rural do
município de Carazinho. ......................................................................................................... 196
Quadro 15 - Cenário Otimista do SES individual/particular da área urbana e rural de Carazinho.
................................................................................................................................................ 200
Quadro 16 - Cenário otimista do SES da área urbana de Carazinho. ..................................... 202
Quadro 17 - Cenário Otimista para a limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos da área
urbana de Carazinho. .............................................................................................................. 207
Quadro 18 - Cenário otimista para limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos da área rural
de Carazinho. .......................................................................................................................... 216
Quadro 19 - Cenário Otimista para o sistema de microdrenagem de Carazinho. .................. 218
Quadro 20 - Cenário Otimista para o sistema de macrodrenagem de Carazinho. .................. 219
Quadro 21 - Eventos Emergenciais previsto para o Sistema de Abastecimento de Água...... 223
Quadro 22 - Eventos emergenciais previstos para o SES. ...................................................... 225
Quadro 23 - Eventos emergenciais previstos para o Sistema de Limpeza e Manejo de Resíduos
Sólidos. ................................................................................................................................... 228
Quadro 24 - Eventos emergenciais previstos para o Sistema de Drenagem e Manejo de Águas
Pluviais. .................................................................................................................................. 231

14

1 APRESENTAÇÃO
O presente documento constitui-se como Relatório Síntese do Plano Municipal de
Saneamento Básico do Município de Carazinho, em conformidade com as exigências do Termo
de Referência do Edital de Tomada de Preço nº 001/2015 - Processo nº 013/2015.
O mesmo consiste, portanto, na apresentação sintetizada dos seguintes produtos:


Diagnóstico da situação do Saneamento Básico e de seus impactos nas condições de
vida da população;



Prognósticos e alternativas para a Universalização, Condicionantes, Diretrizes,
Objetivos e Metas;



Concepção de programas, projetos e ações necessárias para alcançá-los, as ações para
emergência e contingência;



Mecanismos e procedimentos de controle social e dos instrumentos para avaliação
sistemática de eficiência, eficácia e efetividade das ações;

Para a elaboração do relatório síntese a equipe técnica da INFRA-GEO, utilizou
linguagem corrente e recursos didáticos (fotos, mapas, figuras, tabelas) para oferecer a melhor
compreensão do conteúdo dos estudos realizados, de modo a possibilitar a participação da
comunidade no processo de implementação do PMSB.
Contudo, em conformidade com o PTC, este produto (RELATÓRIO SÍNTESE)
estabelece e abrange o conteúdo do PMSB de forma sintetizada para facilitar o entendimento e
apresentação do material/estudo, assim considerado 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. Trata-se, portanto, da de documento para disponibilização a entidades
representativas e pertinentes ao tema de estudo e a comunidade de forma do município de
Carazinho de forma geral, conforme destacado no Quadro 1.
Quadro 1 - Produtos do Plano Municipal de Saneamento Básico 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
B
contas mensal – acompanhamento
Diagnóstico 01 (RPD-01)
do diagnóstico
PRODUTO 02
B - Marca a terceira prestação de
Relatório Parcial do
B
contas mensal –
Diagnóstico 02 (RPD-02)
Acompanhamento 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

PRODUTO 06
PRODUTO 00 - a

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
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CONTEÚDO/TÍTULO
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
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 DIAGNÓSTICO GERAL DO MUNICÍPIO DE CARAZINHO
2.1 Localização do município no Estado e na Região
Carazinho localiza-se na região Sul do país e na região Noroeste do Estado do Rio
Grande o do Sul. O município possui altitude média de 603 metros e suas coordenadas
geográficas são: 28° 16' 42'' Sul Longitude: 52° 45' 59'' Oeste.
O município, segmentado em macro zonas, possui macro zona de expansão urbana de
115 km², sendo a área de ocupação atual de 45 km². Segundo o IBGE, os municípios limítrofes
são: Coqueiros do Sul e Almirante Tamandaré do Sul ao Norte, Não-Me-Toque e Colorado ao
Sul, Passo Fundo a Leste, Chapada e Santa Bárbara do Sul a Oeste, Pontão e Coqueiros do Sul
a Nordeste, Chapada a Noroeste, Santo Antônio do Planalto a Sudeste e Saldanha Marinho a
Sudoeste.
A localização geográfica do município de Carazinho é considerada altamente
estratégica, sendo que o município se encontra entre o maior entroncamento rodoviário do sul
do Brasil, no cruzamento entre as rodovias BR 386 e BR 285.
Pela rodovia BR 386 (Estrada da Produção, Rodovia Leonel de Moura Brizola) é
escoada praticamente a totalidade da produção de soja e trigo do Rio Grande do Sul e, devido
à sua importância para a economia do estado, estima-se sua duplicação em um futuro breve. A
rodovia BR 285 (Rodovia do Mercosul) é o eixo rodoviário entre São Paulo e Buenos Aires, e
caracteriza-se por ser um grande corredor de exportação e fluxo de cargas entre os países do sul
do continente e os estados do centro do Brasil.
A localização do município de Carazinho em relação à Região Sul do Brasil pode ser
observada na Figura 1.
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Figura 1 - Mapa de localização do município de Carazinho, RS.
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2.2 População
A estrutura demográfica do município de Carazinho está organizada, além da zona
urbana, em dois distritos: São Bento - caracterizado conforme o Plano Diretor de
Desenvolvimento (Carazinho, 2013) na Macrozona de Produção Rural Um; e Pinheiro
Machado, Macrozona de Produção Rural Dois.
Segundo o Censo Demográfico (IBGE, 2010) a população urbana era de 58.253
habitantes, estruturada em 85 setores censitários; no Distrito de São Bento, com 3 setores, a
população é de 429 habitantes, enquanto que no Distrito de Pinheiro Machado, verificou-se 592
habitantes, distribuídos em dois setores. Percebe-se uma grande taxa de concentração da
população na zona urbanizada, equivalente a 98,21%, de acordo com a Tabela 1.
Tabela 1 - População total e taxa de urbanização de Carazinho, RS.
% do
% do
População
População
População
População
Total
Total
(1991)
(2000)
(2010)
(1991)
(2000)
População
50.186
100,00
57.655
100,00
59.317
Total
População
48.512
96,66
55.803
96,79
58.253
Urbana
População
1.674
3,34
1.852
3,21
1.064
Rural
Taxa de
Urbanização

-

96,66

-

Fonte: PNUD, IPEA e FJP (adaptado de Atlas Brasil, 2013).
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96,79

-

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

3 DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO
Os itens a seguir se propõem à apresentação do diagnóstico dos sistemas e serviços
públicos de saneamento básico do município de Carazinho em conformidade com o que definiu
o PTC, ou seja, englobando as zonas urbana e rural. O diagnóstico foi baseado em informações
bibliográficas e dados secundários coletados nos órgãos públicos e privados, bem como em
dados primários quando julgados indispensáveis ao bom desenvolvimento das atividades do
PMSB.
Neste contexto, projetos e estudos associados a questões do saneamento básico no
município de Carazinho foram identificados e passaram por processos de compilação para
serem apresentados neste documento e servirem de embasamento para as atividades, estudos e
produtos subsequentes do PMSB.

3.1 Situação econômico-financeira dos serviços de saneamento
básico e do Município
Apresenta-se neste item elementos econômicos e financeiros do Município com relação
ao saneamento básico, tratando especificamente de política tarifária, descrição das receitas e
despesas e da capacidade de endividamento do Município na perspectiva de investimentos e
financiamentos futuros para o saneamento básico.

3.1.1 Descrição das políticas e estruturas
relacionadas ao saneamento básico

tarifárias

vigentes

3.1.1.1 Abastecimento de água potável e esgotamento sanitário
A CORSAN é a empresa detentora da concessão para prestação dos serviços de
abastecimento público e esgotamento sanitário em Carazinho, assim como em diversos outros
municípios do estado do Rio Grande do Sul. O disciplinamento da prestação destes serviços
públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário nas localidades cujos sistemas sejam
de responsabilidade da Companhia Riograndense de Saneamento - CORSAN, e sob a regulação
da Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul –
AGERGS é realizada de forma global sob regulamento entre os acima citados.
Não diferente a política tarifária, aplicada aos municípios sob regulação da AGERS, é
também definida pelo regulamento, sendo assim idêntica para todos os municípios geridos pela
AGERS, não havendo diferenças entre os valores efetivamente cobrados entre os municípios
que não em razões especificamente relacionadas ao uso dos serviços. A tabela tarifária adotada
para o segundo semestre de 2015 é apresentada pela Circular 001/15-SUCOM/DC. A estrutura
tarifária e detalhes sob está serão descritos a seguir.
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As economias enquadradas na categoria residencial social "RS", com área construída
inferior a 60 m² e até seis pontos de tomada de água, ocupadas por família de baixa renda, são
consideradas categorias sociais e têm, nesta condição, tarifas 60% inferiores às demais
economias residenciais ("RB"), nos primeiros 10 m³ de consumo.
As categorias comerciais, também apresentam diferenciação em suas tarifas, havendo
redução de valor para as economias de categoria "C1", que apresentam área construída inferior
a 100 m² e destinadas a pequenos comércios e profissionais liberais.
As tarifas da CORSAN são cobradas mediante faturas de serviços mensais
correspondentes ao consumo de água e/ou esgotamento sanitário do período, e compreendem o
valor do serviço básico, o valor do consumo medido de água ou valor do consumo estimado
para a categoria de uso, o valor relativo ao serviço de esgotamento sanitário e os valores de
serviços diversos, sanções, parcelamentos e receitas recuperadas, conforme Tabela 2, vigente
desde 01/07/2015.
Tabela 2 - Tabela tarifária dos serviços de água e esgoto de Carazinho, RS.

Água
Tarifa

Categoria

Social

Básica

Empresarial

Esgoto

Preço
básico

Serviço
básico

Tarifa
mín. sem
hidrom.

Coletado
preço m³

Tratado
preço m³

Bica pública

2,11

8,35

29,45

1,06

1,48

Res. A e a1

1,78

8,35

26,15

0,89

1,25

m³ excedente

4,40

-

-

2,20

3,08

Res. B

4,40

20,83

64,83

2,20

3,08

Comercial c1

4,40

20,83

64,83

2,20

3,08

m³ excedente

5,00

-

-

2,50

3,50

Comercial

5,00

37,17

137,17

2,50

3,50

Pública

5,00

74,24

174,24

2,50

3,50

Industrial

5,68

74,24

262,94

2,84

3,98

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

O titular ou usuário remunerará os serviços prestados pela CORSAN, nas seguintes
condições:
a. Quando a ligação de água for hidrometrada, pela soma das parcelas relativas ao valor
do Serviço Básico - SB, e o valor do consumo medido de água, sendo aplicado o
exponencial definido para cada faixa de consumo, conforme Tabela 3.
b. Quando a ligação de água não for hidrometrada, pela soma das parcelas relativas ao
valor do Serviço Básico e do valor do consumo de água estimado para a categoria de
uso, a saber:


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



II. Residencial “RB” - 10m³;
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III. Pública “P” - 20m³;



IV. Industrial “I” - 30m³;



V. Comercial “C” - 20m³; e



VI. Comercial “C1” - 10m³.

Quando houver esgotamento sanitário, o valor deste serviço, calculado conforme tabela
de preço em vigor, será acrescido aos valores relativos ao Serviço Básico e o valor do consumo
de água, identificado conforme os dois itens supramencionados.
Tabela 3 - Exponencial definido para cada faixa de consumo.
CONSUMO (m³)

SOCIAL

BÁSICA

COM

C1

IND

PUB

1 a 20

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

21

1,0100

1,0100

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000
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1,0200

1,0200

1,0100

1,0100

1,0000

1,0100

23

1,0300

1,0300

1,0200

1,0200

1,0100

1,0200

24

1,0400

1,0400

1,0300

1,0300

1,0100

1,0300

25

1,0500

1,0500

1,0400

1,0400

1,0100

1,0400

26

1,0600

1,0600

1,0400

1,0400

1,0100

1,0400

27

1,0700

1,0700

1,0400

1,0400

1,0100

1,0400

28

1,0800

1,0800

1,0400

1,0400

1,0100

1,0400

29

1,0800

1,0800

1,0500

1,0500

1,0200

1,0500

30

1,0900

1,0900

1,0500

1,0500

1,0300

1,0500

31

1,0900

1,0900

1,0600

1,0600

1,0300

1,0600

36

1,1000

1,1000

1,0700

1,0700

1,0400

1,0700

41

1,1000

1,1000

1,0700

1,0700

1,0500

1,0700

46

1,1100

1,1100

1,0800

1,0800

1,0600

1,0800

51

1,1100

1,1100

1,0900

1,0900

1,0700

1,0900

101

1,1300

1,1300

1,1100

1,1100

1,0900

1,1100

151

1,1287

1,1287

1,1087

1,1087

1,0894

1,1087

201

1,1275

1,1275

1,1075

1,1075

1,0888

1,1075

301

1,1250

1,1250

1,1050

1,1050

1,0877

1,1050

501

1,1200

1,1200

1,1000

1,1000

1,0855

1,1000

1001

1,1100

1,1100

1,0967

1,0967

1,0800

1,0967

2001

1,1000

1,1000

1,0900

1,0900

-

1,0900

9001

1,0858

1,0858

1,0858

1,0858

-

1,0858

Fonte: CORSAN – Tabela Exponencial
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A tarifa para os serviços de esgotamento sanitário é determinada com base em
percentual sobre o consumo de água, considerada a categoria de uso em que a economia se
enquadrar. Para fins de faturamento, o volume de esgotamento sanitário será determinado pela
aplicação de percentual sobre o consumo de água faturado ou ao volume de água proveniente
de fonte alternativa de abastecimento, medido ou estimado.
Não se aplica o mesmo critério de cobrança para as situações de água e esgoto
industriais, sujeitos a regramento específico, conforme Tabela 4 vigente desde 01/07/2015.
Tabela 4 - Cobranças especiais de água e esgoto.
Tarifa

Empresarial

Categoria

Industrial

Faixa De Consumo

Valor m³ (R$)

Até 1.000 m³

5,68

Entre 1.001 e 2.000 m³

4,73

Entre 2.001 e 5.000 m³

4,14

Entre 5.001 e 10.000 m³

3,56

Entre 10.001 e 20.000 m³

3,03

Acima de 20.001 m³

2,47

Fonte: CORSAN – Tabela Especial.

O Preço Base do m³, até o volume de 1.000, é variável, aplicando-se a Tabela 3 de
exponenciais e fórmula PB x Cn, acrescido dos custos do Serviço Básico. O valor excedente a
1.000 m³ é calculado com base nos preços acima, sem aplicação da tabela de exponencial.
Para enquadramento do consumo na faixa, não é utilizada a forma cumulativa, sendo o
volume de cada faixa apropriado e o saldo lançado na próxima fatura.
O esgoto é cobrado na razão de 70% para esgoto tratado e 50% para esgoto coletado, do
valor do m³ de consumo na primeira faixa.
Por fim, reforça-se o já informado, que não existem diferenças entre os valores
arrecadados pela CORSAN para entrega dos serviços prestados, que não em razão do uso
individual destes.

3.1.1.2 Limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos
O Código Tributário do município de Carazinho estabelece, em seu artigo 198, que o
contribuinte da Taxa de Coleta de Lixo é o proprietário, o titular do domínio útil ou o possuidor
a qualquer título de imóveis situados em vias e logradouros públicos ou particulares, onde a
prefeitura mantenha o serviço.
A base de cálculo da taxa de coleta de lixo obedece ao exposto na Tabela 5, incidindo
os valores sobre o metro quadrado de área construída e metragem linear de testada de terreno,
na respectiva Zona Fiscal.
O lançamento e a arrecadação da Taxa de Coleta de Lixo são em conjunto com o IPTU,
obedecendo o mesmo calendário de pagamentos.

23

Tabela 5 - Base de cálculo da taxa de coleta de lixo para o exercício de 2015 em Carazinho, RS.
Valor por m² de área
Valor por m linear de
Zona fiscal
Valor mínimo (R$)
construída (R$)
testada (R$)
1,56
24,82
203,98
0.1
1,32
24,82
203,98
0.2
1,11
6,78
203,98
1.1
1,11
6,78
203,98
1.2
1,11
4,44
203,98
1.3
0,70
3,04
84,84
1.4
0,70
1,77
84,84
1.5
0,31
0,84
84,84
2.1
0,31
0,84
84,84
3.1
0,00
0,00
0,00
4.1
Fonte: SEFAZ/Carazinho - Setor de Arrecadação, 2015.

São isentos do recolhimento da taxa de coleta de lixo:
a. o proprietário de um só imóvel urbano, que nele resida e cuja renda familiar não

ultrapasse a três salários mínimos, devidamente comprovados conforme regulamentação
vigente na época;
b. templo religioso e casa de oração legalmente registrados e sem fins lucrativos;
c. escolas estaduais;
d. terrenos baldios;
e. os proprietários de imóveis urbanos, já enquadrados como isentos do IPTU, nos
demais termos do Código Tributário Municipal ficam, automaticamente, isentos por mais dois
anos, bem como aos que vierem a se enquadrar a partir da vigência desta lei assegurada a
isenção para igual período. O pedido de isenção deve ser renovado a cada dois anos, no prazo
e com a apresentação da documentação exigida conforme regulamentação desta lei, vigente à
época.

3.1.1.3 Drenagem e manejo de águas pluviais urbanas


Contribuição de Melhoria

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

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

25

3.1.2 Receitas e despesas do saneamento básico

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


Receita

A Tabela 6 demonstra as receitas anotadas e informadas pelo SNIS quanto ao eixo do
abastecimento público de Carazinho, RS.
Tabela 6 - Receitas do abastecimento de água potável de Carazinho, RS.

Indicador

2014
(R$)

2013
(R$)

2012
(R$)

2011
(R$)

2010
(R$)

Receita
operacional
direta total

18.563.169,66

16.020.166,27

14.839.497,55

13.415.654,05

12.060.032,93

Receita
operacional
direta de
água

18.563.169,66

16.020.166,27

14.839.497,55

13.415.654,05

12.060.032,93

Receita
operacional
direta de
esgoto

-

-

-

-

-

Receita
operacional
indireta

424.274,68

434.548,41

381.642,90

451.597,44

397.812,62

Receita
operacional
total (direta
+ indireta)

18.987.444,34

16.454.714,68

15.221.140,45

13.867.251,49

12.457.845,55

Arrecadação
18.314.371,96
total

16.467.807,64

15.703.126,52

13.540.853,69

12.367.254,42

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



Despesas

Apesar de terem sido solicitadas, não foram recebidas informações sobre as despesas
com investimentos, obras ou afins relacionados aos serviços de abastecimento de água. A
Tabela 7 demonstra as despesas referentes a 2014, conforme repassado pela concessionária
prestadora do serviço.
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Tabela 7 - Despesas com serviços de abastecimento de água de Carazinho, em 2014.

Especificação de despesas

2014 (R$)

Custos de serviços
Despesas comerciais
Despesas administrativas
Despesas tributarias
Outras despesas operacionais
Despesas financeiras
Variações monetárias passivas
Outras despesas
Total de despesas

7.917.151,90
469.334,80
3.039.274,44
634.779,13
4.240,08
186.642,15
212.108,42
838.707,21
13.302.238,13

Fonte: CORSAN, 2015.

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

3.2 Situação da infraestrutura/sistema de abastecimento de água
potável
Este item contempla o diagnóstico da situação atual do sistema de abastecimento de
água no município de Carazinho, onde são analisadas as condições do sistema, a fim de
compreender e classificar as necessidades e as principais deficiências, bem como a
consequência dessas deficiências nas condições de vida da população, através de indicadores
sanitários, epidemiológicos, ambientais e socioeconômicos.
O sistema de abastecimento de água de um município é constituído por captação, adução
de água bruta, estação de tratamento de água, adução de água tratada, reservatórios e rede de
distribuição de água tratada. O sistema deve distribuir a água para a comunidade, ou
consumidores, em quantidade e qualidade suficientes para suprir suas necessidades de
consumo. O mesmo é dimensionado conforme a necessidade da localidade, desde pequenas
populações até grandes metrópoles (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2011).
Segundo IBGE (2010), o município de Carazinho possui 20.161 domicílios particulares
permanentes; 18.571 contam com abastecimento de água por rede geral, 1.124 possuem poço
ou nascente na propriedade, em 395 o abastecimento é realizado através de poço ou nascente
fora da propriedade e 69 domicílios utilizam outras formas de abastecimento. Os modelos de
abastecimentos podem ser observados na Figura 2.

27

Figura 2 - Infraestrutura do abastecimento de água no município de Carazinho, RS no ano de
2010.
0,34%

5,58%
1,96%

92,12%

Rede Geral

Poço ou Nascente Fora da Propriedade

Poço ou Nascente na Propriedade

Outra Forma

Fonte: IBGE, 2010.

As informações referentes à situação do sistema de abastecimento de água na área
urbana e rural foram abordadas separadamente, como pode ser analisado na sequência deste
documento. Esta medida pode ser justificada pela distinção no acesso à água potável existente
entre as duas áreas, visto que a população urbana é abastecida através da captação de água do
Rio da Várzea e a zona rural através de poços.
Até o momento da realização do diagnóstico do sistema de abastecimento de água o
município não havia elaborado o Plano Diretor de Abastecimento de Água.

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

3.2.1.1 Captação de água bruta
O abastecimento da população urbana no município de Carazinho é realizado através da
captação de água bruta no Rio da Várzea, o qual faz parte da Região Hidrográfica do Rio
Uruguai, Bacia do Rio da Várzea. O ponto de captação localiza-se a aproximadamente 5 km da
área urbana do Município.
Além da captação no Rio da Várzea, o Município conta com três poços tubulares
profundos, que serão utilizados como reserva técnica em caso de aumento do volume de
abastecimento. Salienta-se que até o momento não houve necessidade de recorrer aos poços,
visto que o Rio da Várzea possui disponibilidade de água suficiente para abastecer o município
de Carazinho, mesmo em períodos de estiagem.
A localização dos pontos de captação de água bruta é apresentada na Figura 3.
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Figura 3 - Localização dos pontos de captação de água bruta no municípo de Carazinho, RS.
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3.2.1.1.1 Barragem do Rio da Várzea
A captação superficial junto ao Rio da Várzea entrou em operação em 1953, com o
início da construção da primeira Estação de Tratamento de Água no Município.
O Rio da Várzea tem uma vazão de 13,2 m³/s, ou 47.520 m³/h de água, volume
plenamente suficiente para atender as necessidades de abastecimento domiciliar e industrial do
município de Carazinho. Atualmente a captação manancial superficial no Rio da Várzea é
realizada com vazão operacional de 210 L/s, o que representa menos de 2% de sua vazão média
(CORSAN, 2015).
Os volumes de água bruta captada no Rio da Várzea, no período de janeiro de 2014 a
junho de 2015, estão apresentados na Tabela 8.
Tabela 8 - Volume de água bruta captada no Rio da Várzea, no período 01/2014 a 06/2015.
Mês/ano

Volume (m³)

Horas recalque

Vazão (L/s)

01/2014

618.772

717:10

239,67

02/2014

548.049

650:20

234,09

03/2014

590.051

710:00

230,85

04/2014

549.171

663:15

230,00

05/2014

550.941

669:05

228,73

06/2014

540.383

668:50

224,43

07/2014

550.922

675:00

226,72

08/2014

573.821

678:30

234,92

09/2014

544.235

634:30

238,26

10/2014

575.716

684:30

238,26

11/2014

566.821

667:35

235,85

12/2014

590.252

690:00

237,62

01/2015

574.204

704:55

226,27

02/2015

526.063

641:45

227,70

03/2015

579.781

729:55

220,64

04/2015

565.204

704:20

223,20

05/2015

569.164

714:30

221,28

06/2015

547.112

684:10

222,13

Fonte: CORSAN, 2015.

As informações apresentadas na Tabela 8 podem ser melhor visualizadas no gráfico da
Figura 4.
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Figura 4 - Representação gráfica do volume aduzido de água bruta DO Rio da Várzea, no
período de janeiro de 2014 a junho de 2015.
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Fonte: PMSB de Carazinho, 2015.

Com base na Tabela 8 e na Figura 4, pode-se afirmar que janeiro de 2014 foi o mês com
maior volume aduzido (618.772 m3). E a partir dos dados informados até o momento para o ano
de 2015, março havia apresentado o maior volume aduzido, ou seja, 576.781 m³.
Além disso, pode-se verificar uma queda no volume aduzido de água bruta no período
de janeiro a junho de 2015 quando comparado ao mesmo período de 2014, visto que foram
aduzidos em média 566.227,8 m3 de água bruta em 2014 e 560.254,7 m3 em 2015.
O volume médio de água aduzida em 2014 foi de 566.594,5 m3, e vazão de 233,28 L/s.
3.2.1.1.1.1 Avaliação da qualidade do manancial
A fim de verificar as características físico-químicas e bacteriológicas da água bruta
aduzida no Rio da Várzea, são coletadas amostras na entrada da ETA para posterior análise.
Os resultados das análises físico-químicas e bacteriológicas da água bruta captada em
2014 e 2015 no Rio da Várzea, são apresentados na Tabela 9.
Visando-se dar vistas a uma classificação das águas brutas captadas, deve-se considerar
o texto da Resolução CONAMA nº 357/2005. Este orienta que o enquadramento dos corpos de
água deve estar baseado não necessariamente no seu estado atual, mas nos níveis de qualidade
que deveriam possuir para atender às necessidades da comunidade. Portanto, não havendo
atualmente enquadramento das águas do Rio da Várzea, propôs-se, para fins de análise, uma
avaliação da classificação baseada nos parâmetros disponibilizados pela CORSAN.
Contudo deve-se ter consciência de que o enquadramento do recurso deveria ser aquele
(classe) que considera o uso preponderante de abastecimento público, ou seja, classe Especial,
I, II ou III devendo ser avaliado o processo de tratamento aplicado.
A análise comparou, para fins de classificação das águas, os valores máximos de cada
parâmetro analisado com os valores de referência para cada classe.

32

Tabela 9 - Resultado das análises físico-químicas e bacteriológicas executadas no ano de 2014 e 2015.
FÍSICO-QUÍMICAS
BACTERIOLÓGICO
DATA

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

Cor

pH

Alcalinidade

O2 Dissolvido

DBO

Mat. Orgânica

01/14

166

13

25

135

40

55

7,1

6,7

7,0

27

14

22

7,0

6,2

6,7

0,2

3,7

1,4

2,1

1300

III

02/14

627

14

24

100

35

47

7,1

6,9

7,1

30

21

26

7,2

6,6

6,8

0,4

2,8

1,6

2,0

50

II

03/14

188

14

37

225

35

79

7,1

6,7

7,0

29

15

22

7,6

6,8

7,2

0,7

6,3

1,5

2,6

1100

III

04/14

283

14

31

200

25

71

7,1

6,9

7,1

30

17

25

8,0

6,4

7,3

0,7

5,8

1,5

2,1

5000

IV

05/14

355

12

42

455

25

104

7,1

5,7

7,0

29

7

21

8,4

7,6

8,0

0,7

7,2

1,3

2,5

1400

III

06/14

158

17

47

275

35

97

7,1

6,7

7,0

21

11

17

8,6

7,4

8,0

0,5

7,0

1,5

2,9

1100

III

07/14

178

13

31

210

35

72

7,0

6,5

6,8

18

11

16

9,2

7,8

8,2

0,7

4,6

1,2

2,4

500

II

08/14

172

16

35

175

45

69

7,1

6,9

6,9

22

14

18

8,4

7,8

8,1

0,2

3,5

1,2

2,0

8000

IV

09/14

660

18

81

660

35

132

6,9

6,7

6,8

21

9

17

7,6

6,8

7,2

0,3

8,3

1,5

3,4

1100

III

10/14

218

16

51

280

50

98

6,9

6,5

6,8

20

8

17

7,2

6,2

6,7

0,4

8,1

1,5

3,2

300

II

11/14

388

18

47

200

45

85

6,9

6,7

6,9

22

16

17

7,8

7,2

7,5

0,8

7,0

1,7

3,0

230

II

12/14

710

21

72

520

45

167

6,9

6,7

6,9

23

14

17

7,2

6,6

7,0

0,7

7,1

1,8

3,2

5000

IV

01/15

323

19

55

325

45

119

6,9

6,7

6,9

24

14

17

6,8

6,4

6,7

0,6

6,6

1,6

3,1

-

II

02/15

320

18

44

200

40

70

6,9

6,7

6,9

26

17

21

7,2

6,8

7,0

0,8

7,1

1,7

2,6

500

II

03/15

328

13

29

150

35

56

7,1

6,7

6,9

25

17

23

7,6

6,8

7,2

0,8

6,8

1,3

2,2

-

II

04/15

698

16

61

300

45

94

6,9

6,5

6,8

25

11

20

8,0

6,2

7,2

0,3

9,4

1,2

3,1

-

II

05/15

583

26

43

450

45

87

6,9

6,7

6,9

22

10

19

8,2

6,2

7,6

0,4

7,8

1,1

2,4

-

II

06/15

189

16

48

275

35

93

6,9

6,7

6,9

21

12

17

8,4

6,6

7,9

0,2

7,6

1,4

2,6

700

II

Fonte: CORSAN, 2015.
Obs.: A avaliação realizada é preliminar, haja vista a pequena disponibilidade de parâmetros possíveis de serem comparados. Ademais não foi possível se utilizar o parâmetro COR, uma vez que este
extrapola os limites previstos em todas as classes.
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Em consulta à CORSAN, não foi apontada a possiblidade da utilização de quaisquer
outros mananciais de abastecimento de água que não o atualmente em exploração.
Em relação à proteção da bacia do manancial em uso, não foi diagnosticada a existência
de um Plano de Gerenciamento dos Recursos Hídricos para a Bacia do Rio da Várzea. Portanto,
não foi possível levantar informações específicas a respeito do tema. Porém, sabe-se que com
o intuito de proteger o manancial utilizado para o abastecimento de água de Carazinho,
campanhas para a preservação do manancial são realizadas por integrantes da ONG Associação
Amigos do Rio da Várzea (ARIVA).
Desta forma, inspeções sanitárias são realizadas nas proximidades do manancial, com a
finalidade de averiguar potenciais fontes poluidoras. Atualmente há algumas fontes que podem
contribuir com a poluição do manancial, como o uso do solo com a atividade agrícola.
Em uma vistoria realizada pela equipe diretiva da ONG ARIVA, foi encontrada grande
quantidade de lixo às margens do rio e no seu afluente, arroio Carazinho, em uma pequena
extensão localizada após os bairros Brandina, Floresta e Hípica.

3.2.1.1.2 Pontos alternativos para captação de água bruta
De acordo com a CORSAN, até o momento não existem registros da necessidade de
utilização dos três poços para captação de água subterrânea, anteriormente citados. Porém, foi
informado que o Poço CAR 06 será utilizado para abastecimento do Bairro Planalto a fim de
sanar os problemas que o mesmo apresenta em relação ao abastecimento de água.
Os poços CAR 04 e CAR 05, localizados respectivamente na Rua Santos Dumont e na
Rua Leão XIII, já estão instalados e interligados à rede de distribuição.
O poço CAR 06 localizado no final da Rua Camilo Scherer, que será utilizado para
abastecimento do Bairro Planalto, está perfurado, e para sua operação estão faltando a
instalação da energia elétrica, instalação da bomba e interligação à rede de distribuição de água,
bem como a instalação de um reservatório elevado, tal qual foi informado que terá volume de
100 m³, cuja base está pronta e a aquisição do reservatório já foi realizada.
3.2.1.1.2.1 Avaliação da qualidade da água dos poços
Em virtude de não existir necessidade até o momento da utilização dos poços CAR04 e
CAR05 em casos de estiagem ou aumento do consumo no município, e pelo fato do poço
CAR06 não estar operando, a CORSAN não dispõe de registros de análises realizadas em 2014
e 2015, visto que os poços não operaram neste período.

3.2.1.2 Estações de Bombeamento de Água Bruta (EBAB)
As estações elevatórias ou estações de bombeamento de água bruta são instalações
destinadas a aumentar a pressão nas redes, levando a água a pontos mais distantes ou elevados,
ou para aumentar a vazão de linhas adutoras.
O município de Carazinho conta com uma EBAB, localizada no ponto de captação de
água bruta no Rio da Várzea. Esta estação elevatória realiza o recalque da água bruta a fim de
bombeá-la à Estação de Tratamento de Água (ETA).
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De acordo com a CORSAN, houve ampliação do sistema de bombeamento de água
bruta no ano de 1978, para vazão nominal de 234 L/s e altura manométrica máxima de 127,91
m.c.a. Atualmente a EBAB opera com vazão de 225 L/s.
Não há registros de mau funcionamento ou redução de volume elevado da EBAB,
apenas são executadas intervenções destinadas à manutenção preventiva e corretiva dos
equipamentos mecânicos e elétricos, o que devido ao conjunto reserva, não implica em
interrupção do bombeamento pelo período em que se estende a manutenção.

3.2.1.3 Adutoras de água bruta
As adutoras de água bruta são tubulações destinadas a conduzir a água bruta do ponto
de captação até a ETA.
No município de Carazinho a adução é realizada pela interligação da EBAB à ETA,
através de duas tubulações em paralelo. Demais características das adutoras como o ano que
entrou em operação, extensão da tubulação, a capacidade de projeto e a capacidade que estão
operando, são apresentadas na Tabela 10.
Tabela 10 - Características das adutoras de água bruta da Carazinho, RS.
Adutora
01
02

Fluxo da
Adução
Rio da Várzea ETA
Rio da Várzea ETA

Capacidade (L/s)

Operação
(Ano)

Extensão
(m)

Diâmetro
(mm)

Projeto

Operando

Não consta

5.943

300

60

90

1978

6.440

400

90

135

Fonte: CORSAN, 2015.

Conforme a CORSAN e apresentado na Tabela 10, as duas adutoras de água bruta estão
operando acima da capacidade projetada, o que pode vir a comprometer a integridade da
estrutura.
Apesar das adutoras ainda serem de ferro fundido e estarem operando desde 1978, o
único registro de intervenção em 2014 ocorreu no mês de outubro, o qual foi normalizado após
3 h. Nos demais meses não ocorreram intervenções.
Desta forma por não haver registros de perdas nas adutoras, foi levado em consideração
que o volume de água bruta captado equivale ao volume de água aduzido à ETA.

3.2.1.4 Estação de Tratamento de Água (ETA)
O município conta com uma Estação de Tratamento de Água (ETA) do tipo
convencional, localizada na Rua Polidoro de Albuquerque, nº 220, Bairro Vargas, conforme
apresentado na Figura 5.
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Figura 5 - Localização da Estação de Tratamento de Água de Carazinho, RS.
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A ETA entrou em operação em 1953, com capacidade de tratar 90 L/s. Com o
crescimento da demanda, foi elaborado o projeto de ampliação do sistema de tratamento,
passando a ter uma vazão nominal de 150 L/s e vazão operacional de 210 L/s (CORSAN, 2015).
Já a Licença de Operação LO nº 2013/2011, descreve que a CORSAN realiza captação
de uma vazão de 270 L/s junto ao Rio da Várzea e a ETA possui uma vazão nominal de 120
L/s, com capacidade de atender uma população de aproximadamente 66.000 habitantes.
Em junho de 2015, a CORSAN entrou com processo para obtenção da Licença de
Instalação para ampliação da Estação de Tratamento de Água de Carazinho.
A água bruta captada junto ao Rio da Várzea passa por diversos processos, a fim de
realizar o seu tratamento para posterior abastecimento da população de Carazinho. A Figura 6
apresenta o fluxograma dos processos realizados na ETA de Carazinho.
Figura 6 - Processos realizados na ETA de Carazinho, RS.

Fonte: PMSB de Carazinho, 2015.

Para realização das análises da qualidade da água, o laboratório possui floculador,
aqua tester, autoclave, balança, chapa elétrica, colorímetro, contador de colônias, destilador,
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estufa de incubação, estufa de esterilização, gabinete de leitura ultravioleta, refrigerador e
turbidímetro (CORSAN, 2015).
Atualmente a ETA conta com dois técnicos para realização das análises e operação da
estação, além do supervisor responsável pelo monitoramento das atividades realizadas na ETA
de Carazinho.
Quanto a registros de mau funcionamento, falhas no sistema de tratamento de água, de
acordo com a CORSAN, nos últimos anos não ocorreram paradas devido a defeitos em
equipamentos mecânicos ou elétricos, sendo que a maioria das paradas não programadas são
decorrentes de deficiências na alimentação de energia elétrica.
Com intuito de evitar paradas decorrentes de falta de energia elétrica na EBAB, a
CORSAN realizou edital para contratação de serviço de instalação nos pontos, antenas,
eletrodutos, caixas, cabos e proteção contra surtos elétricos e configuração e programação da
estação.
Com relação às perdas, a avaliação foi realizada a partir dos registros disponibilizados
pela CORSAN referentes ao volume médio aduzido e o volume médio produzido na ETA no
período de agosto de 2014 a julho de 2015. O volume médio aduzido e produzido é apresentado
na Tabela 11, Tabela 12 e Figura 7.
Tabela 11 - Volume aduzido e produzido na ETA de Carazinho (agosto a dezembro de 2014).
2014
Ago

Set

Out

Nov

Dez

Volume recirculado (m3)

0

0

0

0

0

Volume aduzido (m3)

573.821

544.235

575.716

566.821

590.252

Volume de processo (m3)

38.985

38.530

49.349

48.257

68.086

Volume produzido (m3)

534.836

505.705

526.367

518.564

522.166

Fonte: CORSAN, 2015.

Tabela 12 - Volume aduzido e produzido na ETA de Carazinho (janeiro a julho de 2015).
2015

Volume recirculado (m3)
Volume aduzido (m3)

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

0

0

0

0

0

0

0

574.204 526.063 579.781 565.940 569.164 547.112 567.198

Volume de processo (m3)

49.680

Volume produzido (m3)

524.524 485.700 540.009 521.832 529.071 505.360 518.982

40.363

Fonte: CORSAN, 2015.
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39.772

44.108

40.093

41.752

48.216

Figura 7 - Volume aduzido e produzido no período de agosto de 2014 a julho de 2015.

Volume de água aduzido e produzido
(m3/mês)
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Volume Aduzido (m3)

Volume Produzido (m3)

Fonte: CORSAN, 2015.

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

3.2.1.4.1 Qualidade da água tratada
Os ensaios de qualidade da água tratada são realizados em laboratórios instalados na
própria ETA de Carazinho e completados pelo Laboratório Central de Águas, localizado em
Porto Alegre.
Os registros das análises físico-químicas e bacteriológicas da água tratada realizadas em
2014 e 2015 são apresentados na Tabela 13.
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Tabela 13 - Resultado das análises físico-químicas e bacteriológicas da água tratada na ETA de Carazinho, realizadas em 2014 e 2015.
FÍSICO-QUÍMICAS
BACTERIOLÓGICO
DATA

Turbidez

Cor

mg/L SiO2

mg/L pt

pH

Ferro

Alumínio

Flúor

Cloro Livre

NMP total por 100mL

mg/L Fe

mg/L Al

mg/L F

mg/L Cl

Termotolerantes

Méd

Máx Min Méd

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

Méd

VMP*

01/14

0,7

0,1

0,2

2

2

2

6,7

6,1

6,5

0,1

P.L

0,7

1,27 0,67

1,01

ND

02/14

0,9

0,1

0,2

2

2

2

6,7

6,3

6,6

0,1

P.L

0,7

1,25 0,57

1,02

ND

03/14

2,3

0,1

0,3

5

2

2

6,7

5,5

6,5

0,1

P.L

0,7

1,70 0,74

1,13

ND

04/14

2,8

0,1

0,3

2

2

2

6,7

5,9

6,6

0,1

P.L

0,7

1,48 0,74

1,03

ND

05/14

2,9

0,1

0,3

2

2

2

6,7

5,5

6,5

0,1

P.L

0,8

1,37 0,56

1,06

ND

06/14

2,2

0,1

0,3

2

2

2

6,7

5,7

6,3

0,1

P.L

0,7

1,44 0,60

1,02

ND

07/14

2,8

0,1

0,4

2

2

2

6,5

5,9

6,3

0,1

P.L

0,7

1,41 0,53

1,10

ND

08/14

1,2

0,1

0,3

2

2

2

6,7

5,9

6,5

0,1

P.L

0,7

1,22 0,86

1,11

ND

09/14

3,3

0,2

0,4

8

2

2

6,7

5,5

6,4

0,8

1,35 0,69

1,10

ND

10/14

3,6

0,2

0,5

2

2

2

6,7

5,7

6,3

0,8

2,41 0,50

1,09

ND

11/14

2,6

0,2

0,4

10

2

2

6,7

5,7

6,5

0,0

P.L

0,8

1,61 0,50

1,09

ND

12/14

2,8

0,1

0,4

2

2

2

6,7

5,5

6,4

0,1

P.L

0,8

1,67 0,79

1,15

ND

01/15

2,1

0,2

0,3

2

2

2

6,7

5,7

6,3

0,1

P.L

0,8

1,52 0,61

1,11

ND

02/15

1,6

0,2

0,4

2

2

2

6,7

5,9

6,5

0,1

P.L

0,8

1,62 0,73

1,19

ND

03/15

2,5

0,1

0,4

5

2

2

6,7

5,9

6,7

0,1

P.L

0,8

1,54 0,70

1,13

ND

04/15

4,6

0,1

0,4

5

2

2

6,7

5,5

6,5

0,1

P.L

0,8

1,82 0,52

1,14

ND

05/15

2,1

0,1

0,4

2

2

2

6,7

5,7

6,5

0,1

P.L

0,8

1,89 0,52

1,14

ND

06/15

2,2

0,1

0,3

2

2

2

6,7

5,7

6,5

0,1

P.L

0,8

1,54 0,58

1,08

ND

15

6-9,5

0,1
0,1

0,3

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

0,2

Os resultados das análises apresentadas na Tabela 13 mostram que apenas o parâmetro
pH apresentou valores fora do padrão de potabilidade estabelecido pela Portaria 2.914, de 12
de dezembro de 2011. Porém, não foi possível identificar o número de amostras que se
encontraram fora do padrão, visto que foram apresentados apenas os valores máximos, médios
e mínimos das análises da água tratada.

3.2.1.5 Estações de Bombeamento de Água Tratada (EBAT)
O sistema de elevação de água tratada de Carazinho é formado por três Estações de
Bombeamento de Água Tratada (EBAT). Todas as estações de bombeamento estão localizadas
na estação de tratamento, com o intuito de bombear a água tratada aos reservatórios.
Na Tabela 14 são apresentadas as principais informações sobre as estações de
bombeamento, como o ano que cada uma entrou em operação, a capacidade de projeto, a
capacidade que está operando e a potência das motobombas.
Tabela 14 - Características das Estações de Bombeamento de Água Tratada de Carazinho, RS.
Capacidade (L/s)

Início de
operação (ano)

Potência
motobomba (cv)

Projeto

Operando

EBAT 02

1978

75

74

67

EBAT 03

2005

50

60

75

EBAT 04

2005

45

57

57

EBAT

Fonte: CORSAN, 2015.

Pode-se verificar que a EBAT 03 está operando acima da capacidade de projeto, e as
demais (EBAT 02 e EBAT 04) estão no seu limite de projeto.
De acordo com a CORSAN, não há registros de pontos críticos, mau funcionamento ou
redução de volume elevado das EBAT, apenas são executadas intervenções destinadas à
manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos mecânicos e elétricos, o que devido ao
conjunto reserva, não implica em interrupções do bombeamento pelo período em que se estende
a manutenção.

3.2.1.6 Adutoras de água tratada
O sistema de abastecimento de água do município de Carazinho conta com seis adutoras
de água tratada em materiais diversos.
As adutoras possuem uma extensão total de aproximadamente 26.000 m. Destes,
18.526,91 m são de fibrocimento, representando cerca de 71,15% das adutoras, 1.505,87 m são
de ferro fundido, 785,51 m são de PVC ou ferro fundido e apenas 785,51 m são de PVC. Não
foi possível identificar o material de 239,92 m de rede.
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O gráfico contendo os materiais que compõem as adutoras de água tratada é apresentado
na Figura 8.
Figura 8 - Material das adutoras de água tratada do município de Carazinho, RS.
0,92%

3,02%

19,13%

5,78%

71,15%

Fibrocimento (FC)

Ferro Fundido (FF)

PVC/FF

PVC

Não Identificado

Fonte: CORSAN, 2015.

No ano de 2014 foram registradas duas interrupções causadas pelo rompimento das
adutoras, e até junho de 2015 não haviam sido registradas interrupções (CORSAN, 2015).
Atualmente não constam registros de reduções de volume aduzido nas adutoras de
distribuição. Os tempos de intermitência na distribuição são resultantes de eventuais
manutenções necessárias para consertos e vazamentos. Estas manutenções ocorrem em número
variável. No momento não há registros de pontos críticos nas adutoras de distribuição
(CORSAN, 2015).

3.2.1.7 Reservatórios de água tratada
O sistema conta com sete reservatórios no Município, com capacidade máxima de
reservar 6.000 m³ de água tratada.
Os reservatórios utilizados no armazenamento de água tratada são dispostos em pontos
estratégicos, como pode ser analisado na Figura 9.
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Figura 9 - Mapa da localização dos reservatórios de água potável e Estação de Tratamento de Água no município de Carazinho, RS.
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Há vários tipos de reservatórios: semienterrado, enterrado, elevado, entre outros. O tipo
de reservatório é classificado de acordo com a localização do terreno, custos de escavação e de
elevação, bem como da estabilidade da construção, principalmente quando a reserva de água
for superior a 500 m³, neste caso dando preferência pela construção de reservatórios
semienterrados. Atualmente Carazinho possui cinco reservatórios elevados, um reservatório
semienterrado e um reservatório enterrado.
Algumas informações sobre os reservatórios do município de Carazinho, como
capacidade de armazenamento, ano que entraram em operação, tipo de reservatório e
localização, são apresentadas no Quadro 2.
Quadro 2 - Características dos reservatórios de água tratada de Carazinho, RS.
Início de
Tipo de
Capacidade
Bairros que o
Reservatório
Localização
operação
reservatório
(m³)
reservatório abastece
Semi
R01
2005
2000
ETA
Princesa, Pádua
enterrado
Rica, Medianeira,
Sem
R02
Enterrado
1.500
ETA
Aurora, Braganholo,
registro
Dea, Loeff
Floresta, Dileta,
Sem
R03
Elevado
500
ETA
Brandina, Vargas,
registro
Pádua
Sem
Rua
R04
Elevado
500
Operário, Centro
registro
Ipanema
Santa Terezinha,
Planalto, Aeroclube,
Alegre, Fey, São
Sebastião, Conceição,
Sem
Rua
R05
Elevado
500
São Jorge, Broeeker,
registro
Minuanos
Alvorada, Glória, São
Miguel, Laranjal,
Nossa Senhora
Aparecida, hípica
Santo Antônio,
Sem
Rua Castro
R06
Elevado
500
Sommer, Rech, Distrito
registro
Alves
industrial
São João, São Pedro,
Sem
Rua La
R07
Elevado
500
Camaquã, São Lucas
registro
Salle
Boas Vista
Fonte: CORSAN, 2015.

As informações apresentadas no Quadro 2 denotam o grande número de bairros que o
Reservatório 05 (R05) abastece. Consequentemente, alguns bairros ficam sem abastecimento
de água em determinados períodos, devido ao grande número de economias.
Tal acontecimento pode estar vinculado ao problema de pressão que o município possui
nos reservatórios localizados nos pontos da cidade com maior altitude.
A CORSAN não possui sistema de monitoramento de pressão em tempo real. Somente
são registradas as pressões em pontos críticos que servem de referencial para identificação de
possíveis vazamentos ou pressões deficitárias. A Figura 10 e a Figura 11 apresentam as cotas
em que os reservatórios estão localizados e as cotas de atendimento dos reservatórios.
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Figura 10 - Cotas dos reservatórios de água do município de Carazinho, RS.
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Figura 11 - Identificação das cotas de atendimento dos reservatórios do município de Carazinho, RS.
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Levando em consideração o atendimento com o mínimo exigido de 10 Metros de Coluna
de Água (MCA), pode-se denotar a partir da Figura 11 que o reservatório R05 atende os bairros
de sua abrangência com 10 MCA, quando levadas em consideração as cotas do terreno, visto
que o mesmo está localizado a aproximadamente 620 m e na sua área de atendimento a maior
cota é de aproximadamente 610 m.
Desta forma, pode-se inferir que os problemas com o abastecimento de água nos bairros
abastecidos pelo reservatório R05 são decorrentes do número elevado de economias que o
mesmo abastece.
Se considerarmos essa metodologia, é possível afirmar que o reservatório R07 não
atenderia os bairros de que está encarregado. Porém, acredita-se que para essas situações as
EBAT são utilizadas para a pressurização da rede. Caso este sistema esteja sendo utilizado,
pode haver influência nas perdas de água, visto que com o aumento da pressão os vazamentos
poderão se acentuar.
De acordo com informações disponibilizadas pela CORSAN há previsão de instalação
de mais três reservatórios, a fim de melhorar o abastecimento de água no Município. No Quadro
3 são apresentadas maiores informações dos reservatórios previstos.
Quadro 3 - Características dos reservatórios de água tratada projetados, Carazinho, RS.
Bairros e vilas que
Início de
Tipo de
Capacidade
Reservatório
Localização
o reservatório irá
operação
reservatório
(m³)
atender
R08

-

Elevado

250

Bairro
Floresta

-

R09

-

Elevado

500

Bairro
Braganholo

-

Rua Camilo
Scherer

Santa Terezinha,
Planalto,
Aeroclube,
Cantares, São
Sebastião

R10

-

Elevado

100

Fonte: CORSAN, 2015.

3.2.1.8 Rede de distribuição de água tratada e ligações prediais
O mapa contendo a rede de distribuição de água do município de Carazinho, elaborado
a partir dos mapas disponibilizados pela CORSAN, está apresentado na Figura 12.
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Figura 12 - Redes de distribuição de água potável do município de Carazinho, RS.
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As redes de distribuição de água estão segmentadas em cinco setores, conforme
metodologia utilizada pela CORSAN.
Não foi possível elaborar um mapa apresentando as redes de acordo com material da
tubulação, devido à grande descontinuidade do material utilizado. Contudo, foi possível
identificar e quantificar os materiais utilizados, em cada um dos setores.
Carazinho possui aproximadamente 215.957,00 m de rede para o abastecimento de
água. Destes, aproximadamente 153.660,00 m são de PVC, 49.423,30 m são de fibrocimento,
1.728,21 m de ferro fundido, 1.295,15 metros são de PVC/ferro fundido, 954 de
PVC/fibrocimento e 8.896 m de rede não foi possível identificar o tipo de material (Figura 13).
Figura 13 - Caracterização geral dos materiais da rede de abastecimento de água de Carazinho.
0,8%

0,6%

0,4%
4,1%

22,9%

71,2%

PVC

Fibrocimento (FC)

Ferro Fundido (FF)

PVC/FF

PVC/FC

Não Identificado

Fonte: CORSAN, 2015.

De acordo com as informações apresentadas foi possível observar que cerca de 71% da
rede de abastecimento de água do município de Carazinho é de PVC, sendo o Setor 03 (Laranja)
aquele com maior quantidade de rede de Fibrocimento e Ferro Fundido, com aproximadamente
22.887 m.
Segundo SNIS (2013) as perdas na rede de distribuição nos últimos 10 anos variaram
de 43 a 48%, ficando acima da média nacional de 37%, demonstrando com isto que as perdas
anotadas em Carazinho representam valores bastante elevados e que merecem atenção. A
Tabela 15 apresenta o volume de água tratado na ETA e o volume de água faturado e, por fim,
as perdas em porcentagem para os anos de 2004 a 2013.
Tabela 15 - Perdas na rede de distribuição de água, série histórica do município de Carazinho.
Volume de água
Volume de água
Perdas
Ano de referência
tratada na ETA
faturado
(%)
(1.000 m³/ano)
(1.000 m³/ano)
2013

6.091,65

2.763,02
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2012

5.872,4

2.744,18

47
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Ano de referência

Volume de água
tratada na ETA
(1.000 m³/ano)

Volume de água
faturado
(1.000 m³/ano)

Perdas
(%)

2011

5.943,39

2.614,05
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2010

5.318,17

2.511,92

47

2009

5.296,00

2.485,89

47

2008

5.220,00

2.452,00

47

2007

5.035,00

2.427,00

48

2006

5.442,00

2.364,00

43

2005

5.343,00

2.352,00

44

2004

5.160,00

2.339,00

45

Fonte: SNIS, 2013.

Devido à elevada porcentagem de perdas, a CORSAN vem realizando consertos e
substituição das redes de abastecimento com o intuito de evitar vazamentos decorrentes da
idade das tubulações.
A Tabela 16, apresenta a relação das ruas onde foram realizadas substituições ou
ampliações de rede, desde o ano de 2010 até o momento.
Tabela 16 - Substituições ou ampliações na rede de distribuiçao de água tratada de Carazinho.
Local

Intervenção

Extensão (m)

DN

Rua Silva Jardim

Substituição

240

50

Rua Ivalino Brum

Substituição

150

50

Rua Ivalino Brum

Substituição

120

50

Rua Humberto Lampert
Rua Décio Martins da
Costa
Rua Bernardo Paz

Substituição

480

50

Substituição

204

75

Substituição

120

75

Rua Bernardo Paz

Substituição

120

50

Rua Itararé

Substituição

228

100

Rua Itararé

Substituição

402

50

Rua XV de novembro

Substituição

112

50

Rua Eduardo Kraemer

Ampliação

600

50

Travessa Girassóis

Ampliação

294

50

Rua Domingos Sacchi
Interligação do poço
CAR 06

Ampliação

228

50

Ampliação

3.276

150
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Local
Interligação do poço
CAR 06 a rede
existente
Interligação do poço
CAR 05
Interligação do poço
CAR 04
Interligação do poço
CAR 04 a rede
existente

Intervenção

Extensão (m)

DN

Ampliação

666

100

Ampliação

312

150

Ampliação

240

100

Ampliação

60

150

Fonte: CORSAN, 2015.

Os dados apresentados na Tabela 16 demonstram que até o momento 2.176 m de rede
foram substituídos e houve uma ampliação na rede de distribuição de água de 5.676 m, sendo
que destes, 4.554 m referem-se a interligações dos poços utilizados como alternativa de
captação de água bruta.
No dia 30 de abril de 2015, Hermógenes Bodanese esteve na Câmara de Vereadores
para anunciar investimentos a serem feitos pela CORSAN no município de Carazinho, na ordem
de aproximadamente R$ 1.000.000,00, para a substituição de aproximadamente 10.000 m de
redes de distribuição de água tratada (Diário da Manhã, 2015).

3.2.1.8.1 Qualidade da água na rede de distribuição
A CORSAN encontra-se em conformidade com o Decreto Federal nº 5.440 de 04 de
maio de 2005 ao disponibilizar o resultado das análises de água para a população. A ação é
realizada através do próprio site da Companhia.
No município de Carazinho são analisadas 63 amostras mensais na rede de distribuição,
distribuídas ao longo do mês. Não existe mapa com os pontos de coleta marcados. Visto que a
CORSAN dispõe de uma lista com cerca de 600 endereços para realização das análises na rede
de distribuição, estes pontos são dinâmicos e sempre que necessário são alterados. Os pontos
onde são realizadas as coletas visam atender abrangência espacial e pontos estratégicos
(CORSAN, 2015).
A Tabela 17 apresenta a média dos resultados das análises realizadas na rede de
distribuição de água do município de Carazinho no período de junho de 2014 a maio de 2015,
disponibilizados no site da CORSAN.
De acordo com a Portaria 2.914, de 12 de dezembro de 2011 não é mais obrigatória a
realização de análises de pH e fluoretos justificando, desta forma, a ausência de dados destes
parâmetros.
Na Tabela 18 é apresentado o número de amostras realizadas mensalmente na rede de
distribuição de água de Carazinho, o número de amostras que ficaram dentro do padrão e
aquelas que estão fora do padrão estabelecido.
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Tabela 17 - Média dos resultados das análises de qualidade de água na rede de distribuição de água de Carazinho, RS.
Média
Parâmetro

Padrão de Qualidade
jun/14

jul/14

ago/14

set/14

out/14

nov/14

dez/14

jan/15

fev/15

mar/15

abr/15

mai/15

Turbidez

0,0 a 9,5 UT

0,3UT

0,4UT

0,4UT

0,4UT

0,5UT

0,5UT

0,4UT

0,3UT

0,5UT

0,4UT

0,7UT

0,5UT

pH

6,0 a 9,5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Cor

0 a 15UH

2UH

2UH

2UH

2UH

2UH

2UH

2UH

2UH

2UH

2UH

2UH

2UH

Cloro Livre Residual

0,20 a 5,00 mg/L

0,91

0,93

0,98

0,92

0,85

0,87

0,93

0,92

0,86

0,86

0,82

0,91

Fluoretos

0,6 a 0,9 mg/L

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Coliformes Totais

Ausente em 100mL

Ausente

Ausente

Ausente

Ausente

Ausente

Ausente

Ausente

Ausente

Ausente

Ausente

Ausente

Ausente

E. coli

Ausente em 100mL

Ausente

Ausente

Ausente

Ausente

Ausente

Ausente

Ausente

Ausente

Ausente

Ausente

Ausente

Ausente

Fonte: CORSAN, 2015.

Tabela 18 - Número de amostras realizadas na rede de distribuição de água de Carazinho, RS.
jun/14
jul/14
ago/14
set/14
out/14
nov/14
dez/14
jan/15
fev/15

Parâmetro

Amostras

63

63

63

69

65

66

63

63

Turbidez

Realizadas
Dentro do
Padrão
Fora do Padrão

63

63

63

69

65

66

63

0

0

0

0

0

0

Realizadas
Dentro do
Padrão
Fora do Padrão

0

0

0

0

0

-

-

-

-

-

-

-

-

pH
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mar/15

abr/15

mai/15

63

63

63

63

63

63

63

63

63

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Parâmetro

Amostras

jun/14

jul/14

ago/14

set/14

out/14

nov/14

dez/14

jan/15

fev/15

mar/15

abr/15

mai/15

63

63

63

69

65

66

63

63

63

63

63

63

Cor

Realizadas
Dentro do
Padrão
Fora do Padrão

63

63

63

69

65

66

63

63

63

63

63

63

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realizadas
Dentro do
Cloro Livre Residual
Padrão
Fora do Padrão

63

63

63

69

65

66

63

63

63

63

63

63

63

63

63

69

65

66

63

63

63

63

63

63

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realizadas
Dentro do
Padrão
Fora do Padrão

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Realizadas
Dentro do
Padrão
Fora do Padrão

72

63

63

69

65

66

63

63

63

63

63

63

69

63

63

67

63

65

63

63

63

63

63

63

3

0

0

2

2

1

0

0

0

0

0

0

Realizadas
Dentro do
Padrão
Fora do Padrão

72

63

63

69

65

66

63

63

63

63

63

63

72

63

63

69

64

66

63

63

63

63

63

63

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

Fluoretos

Coliformes Totais

E. coli
Fonte: CORSAN, 2015.
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Como pode ser observado na Tabela 18, algumas amostras de Coliformes Totais e E.
coli apresentaram valores fora do padrão em 2014. Já os parâmetros de Turbidez, Cor, Cloro
Livre Residual não apresentaram valores fora do padrão de potabilidade.
No período de janeiro a maio de 2015 nenhuma amostra apresentou valor fora do padrão
estabelecido pela Portaria 2.914, de 12 de dezembro de 2011.
No entanto, foi informado pela CORSAN que as amostras biológicas identificadas
raramente fora de padrão são decorrentes da contaminação do local de coleta, apresentando-se
negativas em novas coletas de comprovação.

3.2.1.9 Atendimento da prestação de serviços de abastecimento de água
3.2.1.9.1 Identificação de núcleos carentes
De acordo com a CORSAN não constam registros de núcleos carentes ou sujeitos a falta
de água. Apenas o Residencial Cantares, que dispõe de 272 lotes, não é abastecido pela rede da
CORSAN e sim por sistema particular em associação, por poço tubular profundo.
Na reunião realizada no dia 10 de agosto de 2015 na Associação Comunitária Cantares,
com os bairros Fey, Alegre, Cantares, Aerocluble, Santa Terezinha e Planalto foi relatado pelos
moradores que o Bairro Cantares possui sistema de abastecimento de água particular, onde o
sistema é realizado através da captação de água de um poço artesiano.
Levando em consideração que aproximadamente 270 famílias habitam o Residencial
Cantares, representando cerca de 1,30% da população urbana de Carazinho (considerando-se a
estimativa de que Carazinho possui 62.039 habitantes), deduz-se que aproximadamente 98,7%
da população urbana possui abastecimento de água pela CORSAN.
A partir das reuniões públicas realizadas nos bairros, foi constatado também que o
Bairro Conceição e o Bairro Planalto estão sujeitos à falta de água nos finais de semana e no
verão, quando o consumo de água aumenta. Segundo os moradores, este fato vem ocorrendo há
anos no município, visto que este problema já havia sido diagnosticado em 2011 pela Prefeitura
Municipal de Carazinho.

3.2.1.9.2 Identificação de núcleos com atendimento por hidrômetros
De acordo com informações disponibilizadas pela CORSAN para o ano de 2014, o
município contabilizou 18.026 ligações ativas de água, sendo que destas 17.890 possuíam
hidrômetros. Para o mesmo ano foram registradas 24.977 economias de água e destas 22.986
são providas de hidrômetros, representando 92,03% de economias atendidas com hidrômetros.
A Tabela 19 apresenta os indicadores de abastecimento de água do município de
Carazinho, como por exemplo o número de economias que possuem hidrômetro.
Tabela 19 - Indicadores de abastecimento de água de Carazinho.
Indicadores

Unidade Medida

Realizado Acumulado

Economia com consumo entre 0
e 5m³

Economia

4.903,00

Economia hidrometrada

Economia

22.986,00
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Economias de água total

Economia

24.977,00

Ligação hidrometrada

Ligação

17.890,42

Ligações ativas de esgoto

Ligação

0,00

Ligações ativas de água

Ligação

18.026,00

Volume de água disponibilizado

m³

6.277.806,00

Volume de água utilizado

m³

3.246.897,00

Volume disponibilizado unitário

m³/economia

251,34

Volume utilizado unitário

m³/economia

130,00

Fonte: CORSAN, 2015.

A partir dos indicadores informados na Tabela 19 é possível inferir que há uma perda
média de 48% da água tratada nas redes de distribuição, valor este que condiz com o informado
pelo SNIS e apresentado anteriormente na Tabela 15.
De acordo com a CORSAN, para o ano de 2015 foram contabilizadas as ligações de
água descritas na Tabela 20.
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Tabela 20 - Relatório referente ao mês de julho de 2015 contendo o número de ligações com e sem hidrômetro no município de Carazinho, RS.
Com ligação de água

Industrial

Economias

TOTAL

Água com
hidrômetro

Água sem
hidrômetro

SUBTOTAL

Factível de ligação

SUBTOTAL

18.036

1.536

19.572

561

561

20.133

C1

886

157

1.043

5

5

1.048

COM

1.070

89

1.159

59

59

1.218

SUBTOTAL

1.956

246

2.202

64

64

2.266

IND

71

25

96

9

9

105

IND1

-

-

-

-

-

-

SUBTOTAL

71

25

96

9

9

105

PUB

112

4

116

10

10

126

SUBTOTAL

112

4

116

10

10

126

BP

-

-

-

-

-

-

RA

-

-

-

-

-

-

RA1

280

11

291

186

186

477

RB

20.753

1.826

22.579

414

414

22.993

SUBTOTAL

21.033

1.837

22.870

600

600

23.470

23.172

2.112

25.284

683

683

25.967

Tipos de ligação

Comercial

Sem ligação de água

Pública

Residencial

TOTAL
Fonte: CORSAN (Consulta cadastro em 17/07/2015).
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Destas 25.284 ligações ativas de água, 22.870 são residenciais, 2.202 comerciais, 116
ligações são públicas e 96 ligações são industriais. A Figura 14 apresenta as economias com
hidrômetro e sem hidrômetro.
Figura 14 - Ligações com e sem hidrômetro de acordo com as classificações das economias.

Ligações com e sem hidrômetro

Economias

25000

21033

20000
15000
10000
1837

5000

1956

246

112

4

71

25

0
Residencial

Comercial

Pública

Com Hidrômetro

Industrial

Sem Hidrômetro

Fonte: CORSAN, 2015.

Salienta-se que das 25.284 ligações, 23.172 possuem hidrômetro e 2.112 não possuem.
Tal informação é apresentada na Figura 15.
Figura 15 - Ligações de água do município de Carazinho que possuem hidrômetro.
8,35%

91,65%

Com Hidrômetro

Fonte: CORSAN, 2015.
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Com relação ao consumo per capita de água no município de Carazinho, o consumo
médio é de 130,3 L/hab./dia SNIS (2013), ficando abaixo da média nacional de 166,3 L/hab./dia
e abaixo da média do estado do Rio Grande do Sul que é de 152,2 L/hab./dia.
Porém, faz-se importante considerar dados disponibilizados pela CORSAN, tais quais
informam que são entregues, em média, 6.277.806 m3 de água tratada por ano, dentre os quais
apenas 3.246.897m3/ano são utilizados pelos moradores do Município, sendo o restante
(3.030.909 m3/ano) de perda no abastecimento.
Desta forma, é possível inferir que o consumo médio da população de Carazinho,
considerando o volume efetivamente utilizado de 3.246.897 m³/ano e a estimativa de 60.350
habitantes no município de Carazinho, é de 147,40 L/hab./dia, consumo este que não condiz
com o informado pelo SNIS e fica abaixo do consumo proposto para projeto pela CORSAN, de
aproximadamente 200 L//hab./dia.

3.2.1.10 Qualidade dos serviços prestados
3.2.1.10.1 Frequência de intermitências no abastecimento
Neste item serão abordados registros referentes à frequência de intermitência no
abastecimento, decorrentes da falta de pressão, vazamentos nas redes de distribuição,
programas de manutenção, ocasionando a interrupção do serviço de abastecimento de água,
cumprindo, desta forma, os requisitos do Plano de Trabalho Consolidado.
Na sequência são apresentados os problemas apontados pelos moradores referentes ao
abastecimento de água.
Na reunião realizada com os moradores do Bairro Conceição no dia 05 de agosto de
2015, os mesmos relataram que os problemas com o abastecimento de água ocorrem no verão
quando ficam até três dias sem abastecimento. Na ocasião, Giovanni Fiorese, Eng. Civil da
Secretaria Municipal de Planejamento, acrescentou que tal acontecimento pode estar vinculado
ao problema de pressão que o município possui.
No dia 06 de agosto de 2015, na Câmara Municipal de Vereadores de Carazinho, foi
realizada a reunião pública com os bairros Centro, Loeff, Braganholo, Vargas, Sommer, Pádua,
Princesa e Dileta tendo como finalidade levantar informações relacionadas aos quatro eixos do
Saneamento Básico nos bairros. Neste dia, uma moradora relatou que existem vazamentos na
Av. Pátria, e que estes vazamentos são bem antigos. A moradora informou que a prestadora de
serviço já foi notificada várias vezes, porém são raras as vezes que a CORSAN se desloca para
realizar a fiscalização e o conserto. Também foi comentado que as tubulações de água são muito
antigas, o que acaba gerando vários problemas relacionados a rompimentos e, após o conserto,
quando o abastecimento é reestabelecido, a água volta suja e imprópria para o consumo e muitas
vezes com gosto de cloro.
Reclamações também foram relatadas pelos moradores na reunião realizada no dia 10
de agosto na Associação Comunitária Cantares, com os bairros Fey, Alegre, Cantares,
Aerocluble, Santa Terezinha e Planalto. De acordo com os moradores do Bairro Planalto, o
problema com a falta de abastecimento de água é antigo e é mais frequente nos finais de semana.
Com o intuito de sanar os problemas com o abastecimento de água, a CORSAN realizou
a perfuração de um poço artesiano na Rua Camilo Scherer, porém para a sua operação está
faltando a instalação da energia elétrica, instalação da bomba e interligação à rede de

59

distribuição de água, bem como a instalação de um reservatório elevado de 100m³, cuja base
está pronta, como informado anteriormente no item “Pontos Alternativos de Captação de Água
bruta”. Porém, de acordo com os moradores, a solução para o problema no abastecimento de
água está demorando, e “a população já está cansada de reclamar e não ver solução”, afirmou
um morador.
De acordo com os registros disponibilizados pela CORSAN foi possível constatar que
em 2014 os bairros Vila Rica, Medianeira, Loeff, Braganholo, Esperança e parte do Centro
foram os mais atingidos pelas interrupções no abastecimento de água causadas por rompimentos
na rede, principalmente na Rua Siqueira Campos.
Já no período de janeiro a junho de 2015 foram registradas 16 interrupções no sistema
de abastecimento de água. Destas, supõem-se que a mais grave tenha ocorrido no dia 10 de
janeiro de 2015, quando foram constatados problemas elétricos no quadro de comando,
prejudicando a captação de água bruta junto ao Rio da Várzea. O sistema foi normalizado após
18 horas e estima-se que 24.715 economias tenham sido atingidas, ou seja, toda a população de
Carazinho abastecida pela CORSAN. O mesmo problema foi registrado no dia 02 de janeiro,
com 10 horas para o sistema ser normalizado.

3.2.2 Situação do sistema de abastecimento de água na área rural
Para o abastecimento dos moradores inseridos na zona rural, Carazinho conta com a
captação de água de mananciais subterrâneos, através de poços. De acordo com dados
fornecidos pela Prefeitura Municipal de Carazinho, foram contabilizados 17 poços na zona
rural, sendo quatro classificados como SAI (Solução Alternativa Individual), e 13 poços
classificados como SAC (Solução Alternativa Coletiva).
Primeiramente salienta-se que a CORSAN não opera o sistema de abastecimento de
água na área rural, ficando sob responsabilidade da Prefeitura Municipal de Carazinho realizar
a perfuração dos poços subterrâneos, executar a instalação das bombas, reservatórios,
instalações elétricas, assim como a rede de abastecimento.
Atualmente a operação do sistema de abastecimento, ou seja, o tratamento da água
captada, o controle de qualidade, limpeza do reservatório e demais manutenções são realizadas
pelos moradores através da formação de associações nas comunidades.
Nas localidades rurais o abastecimento de água é realizado de forma individual, com
exceção das localidades: Molha Pelego, Santa Terezinha, Santa Catarina, São Bento
(Comunidade e interior), Dona Júlia, Cruzinha (Escola), Pinheiro Marcado, Flamenguinho e
Passo da Areia, onde o sistema de abastecimento é realizado através de poços tubulares
profundos, que são administrados pelas próprias comunidades.
A relação dos poços perfurados pela prefeitura, para abastecimento da população rural,
assim como o número de beneficiários é apresentada no Quadro 4.
Quadro 4 - Poços perfurados pela Prefeitura Municipal de Carazinho, solução alternativa
coletiva para abastecimento de comunidades rurais.
No de
Posição
Poço
Localidade
Situação
Famílias
Observações
Geográfica
Beneficiadas
Poço 01

Molha Pelego

28° 14' 31”S
53° 00' 34,3 O

Em operação /
rede OK
60

10

-

Situação

No de
Famílias
Beneficiadas

Observações

Poço

Localidade

Posição
Geográfica

Poço 02

Santa Terezinha –
setor 01

28° 12' 09” S
52° 56' 43,4” O

Em operação /
Rede OK

10

Refazer cadastro
das famílias

Poço 03

Santa Catarina
(vila)

28° 16' 18,8” S
53° 07' 10,9” O

Sem operação
Rede não
projetada

10

Falta cadastro/
levantamento
topográfico

Poço 04

São Bento

28° 17' 26” S
52° 53' 25” O

Em operação/
Rede OK

40

-

Poço 05

São Bento

28° 17” 24” S
52° 53' 23,7” O

Em operação/
Rede OK

16

Refazer cadastro
das famílias

Poço 06 Colônia Dona Julia

28° 15' 16,7” S
52° 46' 48,5” O

Em operação/
Rede Ok

07

Refazer cadastro
das famílias

Poço 07 Cruzinha (escola)

28° 17' 01,3 S
52° 56' 22,6”O

Em operação/
Rede limitada

05

Rede nova p/
morador
projetada

Poço 08 Cruzinha – setor 01

28° 12' 9,6” S
53° 56” 43,4 O

Sem operação/
Rede em Projeto

10

Rede nova para
separar da escola

Poço 09

Pinheiro Marcado
(vila)

28° 16' 50,5” S
53° 03' 4,5” O

Em Operação/
Rede ok

120

-

Poço 10

Flamenguinho
(cemitério)

28° 16' 5,3” S
52° 47' 58,7”O

Em Operação/
Rede Limitada
Adução com
defeito

Sem
informação

Falta cadastro/
levantamento
topográfico

Poço 11

Santa Terezinha –
setor 2

28° 12' 9”S
52° 56' 43,4” O

Sem operação/
Rede não
projetada

7

Falta cadastro/
levantamento
topográfico

Poço 12

Engenho Novo

28° 16' 39” S
52° 52' 16” O

Sem operação/
Rede Projetada

13

Projeto
concluído

Poço 13

Passo da Areia

28° 19' 28,5”S
52° 53' 30,5” O

Sem Operação/
Rede não
projetada

Sem
informação

Falta cadastro/
levantamento
topográfico

Fonte: Prefeitura Municipal de Carazinho, 2015.

A partir das informações apresentadas no Quadro 4 pode-se destacar que o Poço 03
localizado na Vila Santa Catarina não está abastecendo a população local pois a rede de
distribuição de água não foi executada. O mesmo problema foi identificado para o Poço 08
(Cruzinha), Poço 11 (Santa Terezinha), Poço 12 (Engenho Novo) e Poço 13 (Passo de Areia).
Quanto às condições do sistema de abastecimento de água na área rural do município
de Carazinho, tem-se alguns relatos de moradores das comunidades. Na reunião pública
realizada com a comunidade de Pinheiro Marcado no dia 29 de julho de 2015, a agente de saúde
da comunidade relatou que a água é captada por poço tubular profundo e armazenada em um
reservatório de concreto armado com capacidade de 30 m3, para posterior abastecimento de
aproximadamente 98 famílias. As demais famílias possuem poços individuais (Solução
Alternativa Individual) ou utilizam fontes. Informou, ainda, que atualmente a água captada não
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possui tratamento, sendo que a última análise da qualidade da água foi realizada há
aproximadamente 10 anos. O distrito possui uma associação de moradores que realiza a
cobrança mensal de R$1,50/m3, e uma taxa mínima de R$10,00 por família para realizar o
pagamento da energia e manutenção das redes. Quanto à limpeza das caixas de água, elas são
realizadas periodicamente sob responsabilidade de cada morador.
De acordo com relato dos moradores da comunidade de Molha Pelego, o poço artesiano
abastece aproximadamente 14 famílias e frequentemente são constatados vazamentos na rede
de distribuição.
Já na reunião realizada no dia 10 de agosto de 2015 com a comunidade de São Bento,
os moradores informaram que a comunidade possui cerca de 500 moradores. O erro pode ser
justificado devido a falhas no último levantamento, visto que a população não participou do
último censo. Foi relatado que os moradores da Vila Santa Catarina atualmente não possuem
abastecimento de água, pois a rede para distribuição da água captada no poço não foi executada
pela Prefeitura de Carazinho. Por isso, os moradores fazem uso de vertentes para o
abastecimento.
Uma dificuldade relatada pelos moradores da área rural é referente à operação dos poços
tubulares profundos, pois nem sempre há associações para controlar a qualidade da água
captada, tratamento e manutenção dos poços com êxito. Desta forma, muitos poços não
possuem tratamento há anos.

3.2.2.1 Qualidade da água dos poços
A partir das reuniões públicas realizadas nas comunidades foi constatado que os poços
utilizados no abastecimento de água na área rural não possuem tratamento, tampouco são
realizadas análises das características físico-químicas e bacteriológicas da água captada.
O fato demonstra que há necessidade de se propor e realizar campanhas de coleta e
análise das águas dos poços de abastecimento (periódicas), a serem realizadas sob
responsabilidade ou da prefeitura ou da própria comunidade detentora do gerenciamento dos
poços, afim de se constatar necessidade de implementação de sistema de tratamento destas
águas.

3.2.3 Síntese das falhas identificadas no sistema de abastecimento de
água
Os maiores problemas de abastecimento são decorrentes da existência de grande número
de adutoras de ferro e fibrocimento, constituindo um total de aproximadamente 71% das redes
existentes, que apresentam constantes rupturas e vazamentos devido à sua deterioração.
Outra falha identificada é referente à falta de água nas residências, decorrente do elevado
número de economias abastecido por um único reservatório (R05).
No Quadro 5 é apresentada uma síntese dos problemas identificados no serviço de
abastecimento de água no município de Carazinho.
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Quadro 5 - Síntese dos problemas/falhas identificados no sistema de abastecimento de água de
Carazinho.
Sistema
Falhas/Problemas Identificados
ÁREA URBANA
Estação de
Bombeamento de Água
Bruta (EBAB)
Adutora de Água Bruta
ETA
Adutora de Água
Tratada
Reservatório

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

Rede de Abastecimento
de Água

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

Captação de Água

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

Não é realizado o tratamento da água captada.
Muitas famílias estão sem abastecimento de água devido à falta de rede de
Rede de Abastecimento
abastecimento.
Fonte: PMSB, 2015.

3.3 Situação dos serviços de esgotamento sanitário
O Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) de um município é constituído por coleta,
transporte, tratamento e disposição final e tem como objetivo coletar e remover rapidamente,
de forma segura, as águas residuárias geradas pela população. Pode ser feito por meio de
soluções individuais do tipo tanque séptico seguido de infiltração no solo (sumidouro) ou filtro
anaeróbio, soluções coletivas como redes mistas ou do tipo separador absoluto, constituídos por
redes coletoras, interceptores e estações de tratamento (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2011).
Não há informações sobre esgotamento sanitário no município de Carazinho nos dados
do SNIS até o ano de 2013, que é o ano do último relatório disponibilizado.

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

3.3.2 Caracterização da cobertura do SES individual
No município de Carazinho, como ainda não há rede coletora e tratamento em operação,
parte do sistema de tratamento é individual. Segundo informações obtidas na Secretaria
Municipal de Planejamento, Urbanismo e Obras Públicas da Prefeitura Municipal de Carazinho,
os sistemas de tratamento individuais exigidos em área urbana para as edificações são tanque
séptico e sumidouro ou tanque séptico e filtro anaeróbio. O código de obras e edificações do
município (Lei Complementar No 176, de 30 de dezembro de 2013) exige (no Capítulo III),
para cada edificação servida por rede coletora de esgoto, que estas serão obrigatoriamente
ligadas à rede coletora de esgoto. Nas zonas rurais, ou quando a edificação não for atendida
por rede coletora de esgoto, deverá ser realizado tratamento individual, de acordo com a NBR
7229 da ABNT, em área de uso comum e de fácil acesso, não sendo possível o passeio ou leito
da via pública. Neste caso, o Órgão Ambiental competente deverá ser comunicado antes da
finalização do tanque séptico e filtro anaeróbio para proceder a fiscalização do sistema de
tratamento, como um todo, sendo expedido Laudo de Vistoria Específico (Lei Complementar
No 176, de 30 de dezembro de 2013).
De acordo com dados disponíveis do Ministério da Saúde - Situação do saneamento
básico oriundos do Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB), foi possível levantar nos
anos de 1998 a 2013, a porcentagem de domicílios em Carazinho de acordo com o tipo de
esgotamento. A Tabela 21 e a Figura 16 apresentam a porcentagem de domicílios em Carazinho
conforme o tipo de esgotamento sanitário.
Tabela 21 - Porcentagem de domicílios conforme o tipo de esgotamento sanitário, no município
de Carazinho.
Famílias com tratamento de esgoto por tanque
Famílias com Esgoto a céu aberto/sem
séptico/fossa rudimentar
tratamento
Anos
Percentual (%)
Anos
Percentual (%)
1998

82,60

1998
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16,80

Famílias com tratamento de esgoto por tanque
séptico/fossa rudimentar
Anos
Percentual (%)

Famílias com Esgoto a céu aberto/sem
tratamento
Anos
Percentual (%)

1999

84,50

1999

15,40

2000

88,50

2000

11,50

2001

90,40

2001

9,50

2002

91,50

2002

8,50

2003

92,60

2003

7,40

2004

94,50

2004

5,50

2005

95,20

2005

4,80

2006

95,60

2006

4,40

2007

95,70

2007

4,20

2008

95,80

2008

3,90

2009

95,80

2009

3,70

2010

95,00

2010

4,20

2011

94,20

2011

4,20

2012

93,20

2012

4,90

2013

92,90

2013

5,00

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

Figura 16 - Famílias conforme o tipo de esgotamento sanitário em Carazinho, RS.
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Fonte: elaborado a partir de Ministério da Saúde - Situação do saneamento básico oriundos do Sistema de
Informação da Atenção Básica (SIAB).

Além dos dados levantados no Ministério da Saúde, o IBGE, de acordo com censos
realizados no município de Carazinho, disponibiliza os dados sobre a situação sanitária do
Município. Estas informações foram disponibilizadas conforme o número de domicílios e
classificados de acordo com o tipo de esgotamento sanitário, como pode ser observado na
Tabela 22 e na Figura 17, que apresentam a situação dos domicílios por uso e escoadouro da
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instalação sanitária. A Tabela 23 apresenta o índice de atendimento dos domicílios particulares
permanentes em Carazinho, nos anos de 2000 e 2010.
Tabela 22 - Situação dos domicílios de Carazinho por uso e escoadouro da instalação sanitária,
nos anos de 2000 e 2010.
Domicílios particulares permanentes
Tinham banheiro ou sanitário
Tipo de Esgoto Sanitário
Não
Rede
tinham
geral
banheiro
de
Rio Outro
Total Total
nem
esgoto Tanque
Fossa
ou
escoa- sanitário
Ano
Vala
ou
séptico rudimentar
lago douro
pluvial
2000

18.017 17.755

2.439

3.114

10.658

817

138

589

262

2010

20.161 20.091

4.219

6.141

8.504

602

364

261
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Fonte: Censo do IBGE de Carazinho, anos 2000 e 2010 (adaptado).

Figura 17 - Situação dos domicílios por uso e escoadouro da instalação sanitária, em Carazinho.
2,2%
3%

1%

0,3%
Rede geral de esgoto ou Pluvial

Tanque séptico
20,9%

Fossa Rudimentar
Vala

42,1%

Rio, lago

30,5%

Outro
Sem banheiro ou sanitário
Fonte: IBGE, 2010.

Tabela 23 - Índice de atendimento dos domicílios particulares permanentes de Carazinho por
uso e escoadouro da instalação sanitária, nos anos de 2000 e 2010.
Índice de
Índice de
Índice de
Índice de
atendimento
atendimento
atendimento
atendimento
Domicílios
de domicílios
de domicílios de domicílios
de domicílios
sem
ligados à rede
ligados a
com
ligados a
banheiro
geral de
fossa
esgotamento
tanque
nem
Ano
esgoto ou
rudimentar
em valas ou
séptico (%)
sanitário (%)
pluvial (%)
(%)
outro (%)
2000

13,54

17,28

59,16

8,57

1,45

2010

20,92

30,49

42,17

6,08

0,34

Fonte: Calculado a partir do Censo do IBGE de Carazinho, Anos 2000 e 2010.
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Pelos dados do censo do IBGE levantados no período, pode-se observar que houve
redução no número populacional com domicílios sem banheiro ou sanitário de 1,45% para
0,34%. Também é possível observar outra característica positiva nos dados, que é a questão do
aumento do número de domicílios com tratamento com tanque séptico e a redução por fossa
rudimentar, onde esse último não é considerado um sistema adequado de tratamento e não existe
essa terminologia nas normas da ABNT. Por outro lado, se observa que ainda há, no município,
domicílios que não possuem qualquer sistema de tratamento e que lançam seus esgotos de
maneira inadequada na rede de drenagem urbana, rio ou outro. Também se observa nos dados
que 20,92% da população declara que tem o esgoto ligado à rede pública de esgoto ou pluvial.
Como não há rede coletora de esgotos em operação no município, esse dado pode ser visto
como negativo, podendo-se concluir que apenas 30,5% do esgoto sanitário pelo sistema
individual de Carazinho pode ser considerado adequado. Na área rural, o esgotamento sanitário,
quando existente, é realizado por tanque séptico e sumidouro.
Pela NBR 7229 (ABNT) quando a comunidade não dispuser de rede coletora de esgoto,
os órgãos responsáveis pelo meio ambiente, saúde e saneamento básico devem ser consultados
sobre o que fazer para os lodos coletados dos tanques sépticos poderem ser tratados,
desidratados e dispostos sem prejuízos à saúde e ao meio ambiente. No caso do município de
Carazinho, de acordo com informações obtidas no Departamento Municipal de Meio Ambiente
(DEMA) não há oficialmente uma exigência em relação à limpeza e destino final do lodo gerado
nos tanques sépticos, e não há nenhuma empresa licenciada no município para realizar a
limpeza desses sistemas individuais. Desta forma, quando necessário este tipo de serviço, uma
empresa do munícipio de Passo Fundo, devidamente licenciada pela Fundação Estadual de
Proteção Ambiental Henrique Luiz Roessler (FEPAM) é solicitada.

3.3.3 Caracterização da cobertura do SES público
De acordo com a CORSAN, atualmente não existe nenhuma ligação ativa de esgoto no
Município, pelo fato da rede coletora ainda não se encontrar finalizada e a Estação de
Tratamento de Esgotos estar parcialmente concluída.
Do ponto de vista do escoamento natural, a cidade se subdivide em numerosas bacias
secundárias. Em função disso, o primeiro estudo realizado para a concepção do Sistema de
Esgotamento Sanitário (SES) para o município (Estudo de concepção – EC; Projeto Básico
Global - PB; e Projeto Executivo Parcial – PE, de 2003) foi dividido em duas grandes bacias
hidrossanitárias – Bacia Jacuí e Bacia Uruguai – além de várias sub-bacias (J1, J2, J3, J4, U1,
U2, U3, U4 E U5).
A CORSAN possui um projeto executivo de redes coletoras que abrange as bacias
hidrográficas Jacuí e Uruguai (parcialmente nas bacias J1, U1, U2), de EBE (Estação de
Bombeamento de Esgotos) e ETE (Estação de Tratamento de Esgotos), conforme pode ser
visualizado na Figura 18. Mais especificamente foi disponibilizada pela CORSAN a rede
coletora projetada J3, representada na Figura 19.
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Figura 18 - Mapa de abrangência do Sistema de Esgoto Sanitário do município de Carazinho, RS.
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Figura 19 - Mapa do projeto executivo de rede da bacia de esgoto J3 de Carazinho, RS.
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O sistema de esgotamento sanitário de Carazinho está projetado para ser executado em
duas etapas, como pode ser visualizado na Figura 18. Com recursos do PAC I a CORSAN está
implantando SES parcialmente na Bacia Jacuí (J1). Esta obra está sob licença de instalação no
416/2009 – para implantação de rede coletora tipo separador absoluto na Bacia Jacuí 1
(parcialmente), uma EBE (J1) e um módulo de 40 L/s da ETE. Segundo a CORSAN, está em
análise na Caixa Econômica Federal, através do PAC II, a solicitação para o financiamento para
a implantação e finalização da rede coletora da bacia Jacuí (J1) e implantação parcial da bacia
Jacuí 3 (J3), estações de bombeamento (EBE U1, U2, J3) e a implantação do segundo módulo
da ETE, com 40 L/s.
Com a implantação da rede coletora e tratamento da Bacia Jacuí 1, oriunda do PAC I, a
cobertura de esgotamento sanitário em Carazinho será de 5% da população, e com o
financiamento pleiteado no PAC II, a meta de atendimento passará a 46% da população. As
obras previstas no PAC I e PAC II irão beneficiar 24.581 habitantes com capacidade de vazão
de 80 L/s correspondentes aos dois módulos da ETE. O custo total para a implantação da
segunda etapa do tratamento é R$ 4.864.582,14, segundo a CORSAN.
Após a conclusão da obra de coleta e tratamento do esgoto, quando o SES entrar em
operação, conforme o Artigo 45 da Lei No 11.445/07, toda edificação permanente urbana deverá
ser conectada às redes públicas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário
disponíveis e sujeita ao pagamento das tarifas e de outros preços públicos decorrentes da
conexão e do uso desses serviços. Nos locais onde ainda não haverá a rede coletora, serão
admitidas soluções individuais de afastamento e destinação final dos esgotos sanitários,
observadas as normas editadas pela entidade reguladora e pelos órgãos responsáveis pelas
políticas ambiental, sanitária e de recursos hídricos.
O SES de Carazinho está parcialmente concluído, e será detalhado a seguir.

3.3.4 Rede coletora e transporte do esgoto
A extensão da rede coletora já existente no município, atualmente é 7.150 m. Na
segunda etapa, a extensão de rede coletora de esgoto sanitário do município será ampliada 105
km. E ainda estão previstos pela CORSAN, para o restante da área urbana do município, mais
53 Km de rede coletora e quatro estações de bombeamento.
O material utilizado nas tubulações da rede coletora de esgoto de Carazinho é o PVC
com diâmetros entre DN 100 e 350 mm e concreto para diâmetros superiores a DN 400 mm.
Nas linhas de recalque são utilizadas tubulações de ferro fundido ou PVC-O, independente do
diâmetro. As profundidades da rede coletora variam conforme a topografia local entre 0,80 e
4,5 m. Segundo a CORSAN, a rede coletora, órgãos acessórios, poços de inspeção e visita estão
de acordo com as normas específicas da ABNT.
O mapa da rede coletora de esgoto já instalada pode ser visualizado na Figura 20.
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Figura 20 - Mapa do sistema de esgotamento sanitário instalado no município de Carazinho, RS.
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3.3.5 Estação de Tratamento de Esgotos - ETE
De acordo com a CORSAN, a ETE de Carazinho está sendo implantada em duas etapas,
conforme recursos do PAC I e PAC II descritos anteriormente. A localização da ETE é na área
limitada pelo Rio da Glória e a continuação da Rua Bernardo Paz (estrada de acesso) que faz
ligação com a BR 283, no município de Carazinho, RS. Na Figura 21 pode ser visualizada a
localização da ETE Jacuí.
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Figura 21 - Mapa de localização da Estação de Tratamento de Esgoto de Carazinho, RS.
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Os módulos 1 e 2 da ETE Jacuí, correspondentes à primeira etapa, já estão parcialmente
concluídos, mas ainda sem operação devido à rede coletora não estar finalizada. O módulo 1
tratará uma vazão de esgoto de 40 L/s e será composto por desarenador, reator UASB, leitos de
secagem, floculador, flotador, tanque de lodo e tanque de contato.
O módulo 2 também tratará 40 L/s e será composto por reator anaeróbio tipo UASB,
seguido de flotação por ar dissolvido. Com a finalização dos dois módulos, a ETE terá a
capacidade de vazão de tratamento de 80 L/s. Há ainda a previsão de ampliação da cobertura
de tratamento, com um terceiro módulo. A Figura 22 apresenta a configuração da ETE e seus
módulos.
Figura 22 - Configuração da ETE Jacuí de Carazinho, RS.

Fonte: CORSAN, 2015 (adaptado).

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

3.3.7 Tratamento preliminar: gradeamento e desarenador
Para a remoção do material grosseiro, foi previsto no projeto da CORSAN, na saída da
câmara de chegada a instalação de um gradeamento com limpeza manual em conformidade
com a NBR 12208 da ABNT.
Após o gradeamento, os esgotos passarão pelo canal desarenador (caixa de areia), cuja
finalidade é a remoção de sólidos inertes que sedimentam com velocidade equivalente a um
grão de areia, da ordem de 0,2 mm, ou maiores, em termos de diâmetro. Tais materiais são
nocivos para os equipamentos mecânicos e para as unidades de tratamento.
O desarenador será composto por dois canais iguais contíguos paralelos. O fluxo dos
esgotos passa pelos canais, mediante o controle feito por comportas leves, introduzidas em
ranhuras-guia. Quando um rebaixo no fundo do canal desarenador fica cheio de areia, tal canal
é isolado para a limpeza. Assim, drena-se a água contida no fundo do canal para a estação
elevatória e retira-se a areia depositada. A areia será colocada em caçambas de lixo, que serão
levadas para o aterro sanitário a ser determinado pela CORSAN ou Prefeitura Municipal.
Os esgotos passarão pelo Medidor de vazão, vertedor ou calha Parshall, onde será
realizada a medição da vazão através da leitura da régua milimetrada e controle de velocidade
do escoamento para o desarenador. O tamanho do medidor tipo Calha Parshal (W) será de 1’
(ou 30,5 cm), com capacidade de vazão que varia entre 3,11 a 455,6 L/s.

3.3.8 Tratamento anaeróbio: reator UASB
Removidos os sólidos grosseiros e inertes do meio líquido, o efluente será encaminhado
para o reator UASB. O reator UASB (Upflow Anaerobic Sludge Blanket), ou reator anaeróbio
de fluxo ascendente e manta de lodo, é um tratamento biológico do tipo anaeróbio de tratamento
de esgoto. Em função da grande capacidade acumuladora que possui, a CORSAN adotou para
o projeto um reator de formato tronco-cônico invertido, com vazão nominal de 40 L/s. O lodo
será retirado do tanque para encaminhamento aos leitos de secagem mediante tubulação de ferro
fundido.
De acordo com a CORSAN, o reator UASB da ETE Jacuí deverá remover entre 50 e
60% de carga poluidora do esgoto, expressa como DBO (matéria orgânica), e aproximadamente
70% de coliformes termotolerantes.

3.3.9 Tratamento secundário: mistura rápida, floculação e flotação
A mistura dos reagentes químicos será processada no ressalto hidráulico do medidor de
vazão tipo calha Parshall, descrita anteriormente. Conforme a CORSAN, será utilizado um
floculador mecânico composto por três câmaras para a vazão nominal do projeto (40 L/s).
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A CORSAN relata que de acordo com testes realizados pela SANEPAR, o processo de
flotação por ar dissolvido alcançou as seguintes eficiências:





Matéria orgânica: remoção acima de 98%
Sólidos suspensos: remoção de 90%
Coliformes termotolerantes: redução de 95%
Fósforo: redução de 90%.

3.3.10 Tratamento terciário: tanque de contato para a aplicação de
dióxido de cloro
O tanque de contato tem por objetivo a remoção de patógenos através de um processo
de desinfecção, que no caso da ETE Jacuí, será por dióxido de cloro.

3.3.11 Tratamento do lodo da ETE: leitos de secagem
Para o tratamento do lodo da ETE, está previsto um módulo com quatro leitos de
secagem, com área útil total de 224,0 m². A unidade possuirá, em sua parte central, no fundo
longitudinal ao leito, uma canaleta para a drenagem e retirada do líquido do lodo.
A Figura 23 apresenta imagens das instalações de algumas etapas do tratamento da ETE
Jacuí.
Figura 23 - Instalações de algumas etapas do tratamento da ETE Jacuí.

Fonte: PMSB, 2015.
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3.3.12 Emissário final
O emissário final da ETE possuirá um comprimento de 150 m, percorrendo o sentido
leste - oeste, cujo curso d´água receptor será o Arroio Glória II, segundo a CORSAN.
De acordo com a Lei Federal No 11.445/07, a utilização de recursos hídricos na prestação
de serviços públicos de saneamento básico, inclusive para disposição ou diluição de esgotos e
outros resíduos líquidos, é sujeita a outorga de direito de uso, nos termos da Lei No 9.433, de 8
de janeiro de 1997, de seus regulamentos e das legislações estaduais. A resolução CONAMA
430/11 define os critérios de lançamento de efluentes em cursos d´água, e no seu artigo 7º define
que o órgão ambiental competente deverá, por meio de norma específica ou no licenciamento
da atividade ou empreendimento, estabelecer a carga poluidora máxima para o lançamento de
substâncias passíveis de estarem presentes ou serem formadas nos processos produtivos,
listadas ou não no art. 16 desta Resolução, de modo a não comprometer as metas progressivas
obrigatórias, intermediárias e final, estabelecidas para enquadramento do corpo hídrico
receptor.
No caso da ETE Jacuí de Carazinho, de acordo com a Licença de instalação (LI No
582/2014 – DL) da Fundação Estadual de Proteção Ambiental (FEPAM), no item 4.4, o
tratamento do esgoto deve obedecer aos padrões de lançamento, relacionados com a vazão
máxima prevista, conforme Quadro 6.
De acordo com essa LI, o efluente tratado não poderá conferir ao Arroio Glória II,
características em desacordo com o seu enquadramento, conforme art. 28 da resolução
CONAMA Nº 357/2005.
Após a conclusão da obra, será necessária a obtenção da Licença de Operação junto a
FEPAM. Será concluído o Programa de monitoramento da eficiência da ETE, previsto para a
fase de operação, e o Programa de monitoramento da qualidade do Rio da Glória, a montante e
a jusante do ponto de lançamento pelo emissário da ETE.
Quadro 6 - Padrões de lançamento do tratamento de esgoto na ETE Jacuí.

Parâmetro
Vazão (m³/dia)
Temperatura
pH
Materiais flutuantes

Resolução Consema 128/2006
3456
< 40oC
Entre 6,0 e 9,0
Ausentes
≤ 1,0 em teste de 01 (uma) hora em Cone
Imhoff
≤ 30
≤ 60
≤ 60
≤ 180
≤ 20
Concentração
Eficiência (%)
(mgP/L)
75
2
Concentração
Eficiência (%)
(NMP/100ml)
95
104

Sólidos sedimentáveis (ml/L)
Óleos e graxas (vegetal ou animal) (mg/L)
Sólidos Suspensos (mg/L)
DBO5 20ºC (mg O2/L)
DQO (mg O2/L)
Nitrogênio Amoniacal (mg N/L)
Fósforo Total

Coliformes termotolerantes
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Parâmetro
Resolução Consema 128/2006
 A E. coli poderá ser determinada em substituição ao parâmetro de coliformes
termotolerantes devendo atender o padrão de 95% de eficiência;
 As substâncias que poderão estar presentes no efluente devem ser informadas. Caso
ocorra algum parâmetro diferente dos acima relacionados o padrão de emissão deve
obedecer a Resolução CONSEMA Nº 128/2006 e a Resolução CONSEMA Nº 129/2006.
Fonte: FEPAM, 2015.

3.3.13 Identificação dos problemas relacionados ao esgotamento
sanitário
De acordo com as informações obtidas junto ao Departamento Municipal de Meio
Ambiente de Carazinho (DEMA) no ano de 2015 o setor recebeu 17 reclamações em relação a
problemas de esgotamento sanitário. A Tabela 24 demonstra os motivos e as quantidades de
reclamações referentes às águas residuais no ano de 2015.
Tabela 24 - Reclamações sobre esgoto sanitário no ano de 2015, em Carazinho.
Motivo
Quantidade
Despejo irregular em via pública

12

Despejo em área particular

4

Transbordo de poço negro ou tanque séptico

1

TOTAL

17

Fonte: DEMA, 2015 (adaptado).

Os locais onde estas reclamações ocorreram, segundo o DEMA pode ser visualizado no
Quadro 7, que apresenta as ruas e os bairros onde ocorrem estas reclamações em 2015.
Quadro 7 - Locais das reclamações sobre esgoto sanitário no ano de 2015 em Carazinho.

LOCAIS DAS RECLAMAÇÕES
RUA
José Domingos Piva
Antônio José Barlette
Silveira Martins
AV. Flores da Cunha (fundos da via férrea)
AV. São Bento
Rodrigues Alves
Cláudio Santos
Alberto Loeff
Amazonas
Goiás
Ceará
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BAIRRO
Planalto
Santo Antônio
Santo Antônio
Centro
Glória
Vargas
Vila Rica
Ouro Preto
Oriental
Oriental
Oriental

Fonte: DEMA, 2015 (adaptado).

De acordo com informações obtidas junto à vigilância sanitária, houve várias denúncias
de problemas relacionados ao saneamento e de esgotamento sanitário em bairros do município
de Carazinho, nos anos de 2014 e 2015. Isso pode ser visualizado na Figura 24.
Figura 24 - Ocorrências de denúncias relativas a problemas de saneamento e esgotamento
sanitário, entre 2014 e 2015, em Carazinho.
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Bairros de Carazinho

Fonte: Vigilância Sanitária, 2015.

Entre as principais ocorrências das denúncias podem ser citadas, como por exemplo:
“esgoto e águas residuárias em vias públicas e drenagem urbana” (Bairro Sommer), “poço negro
aberto ou com vazamento” (Bairros Glória, Borghetti, Nova Ouro Preto, Wincler, Ouro Preto,
Vila Rica, Fey, Dileta, Vargas, Centro, Operário), “esgoto a céu aberto” (Bairros Centro, Glória,
Conceição, Alvorada, Central, Operário, Oriental, Princesa, Vila Rica), “esgoto descartado em
terreno de vizinho” (Bairros Floresta, Vila Rica, Princesa, Sassi, Oriental, Braganholo, Boa
Vista), “esgoto descartado em via pública” (Bairros Ouro Preto, Sommer, Princesa, Esperança,
Sassi, Conceição, Operário, Centro).
Isso também foi observado nas reuniões públicas realizadas com a comunidade. Os
principais problemas de esgotamento sanitário relatados pelos moradores foram, de maneira
geral, o odor oriundo de esgoto a céu aberto, sendo lançado sem tratamento em ruas, terrenos
vizinhos, na rede de drenagem pluvial urbana. Isso leva o problema, principalmente, para as
comunidades localizadas topograficamente em regiões mais baixas e os rios do município, pois
acaba contaminando-os, prejudicando a qualidade das águas. Foi relatado que não há, ou há
pouca fiscalização por parte do poder público em relação à instalação de sistemas individuais
de tratamento dos esgotos, muito menos a fiscalização dos descartes ilegais. Os moradores
solicitaram a implementação imediata da rede coletora de esgoto e o início do funcionamento
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da ETE. Também se faz necessário realizar campanhas de educação ambiental para tentar
mudar a cultura e o pensamento do povo carazinhense, mostrando a realidade, que o esgoto que
é lançado sem tratamento acaba nos rios onde é feita a captação de água para o abastecimento
no próprio município.
Na área rural, os principais problemas observados relacionados ao esgotamento
sanitário, relatados nas reuniões com as comunidades, foram os seguintes: cada morador resolve
seu problema de maneira individual; alguns moradores possuem tanques sépticos, mas a grande
maioria utiliza o sistema de fossa rudimentar ou poço negro (buraco com pedras). Além disso,
os moradores relataram que alguns dos poços de água antigos, agora não estão mais sendo
usados para captação de água e sim para o descarte de esgotos de maneira inadequada, com
provável contaminação do lençol freático.
Através dos dados do censo do IBGE foi possível observar que ainda há, no Município,
domicílios que não possuem qualquer sistema de tratamento e que lançam seus esgotos de
maneira inadequada na rede de drenagem urbana, rio ou outro. Da mesma forma, ainda existe
parcela dos domicílios (0,34%) sem banheiro nem sanitário no município. Apenas 30,5% dos
domicílios tratam os esgotos por tanque séptico e filtro, o restante é considerado inadequado.
Essa realidade tem reflexo direto e compromete a qualidade da água dos recursos hídricos do
Município, que em muitos locais já está bastante prejudicada.
Em relação ao sistema público de tratamento de esgoto no município de Carazinho, a
ETE Jacuí, já está sendo construída, e, segundo informação no site da CORSAN (com data de
22/11/2011, acessada em 25/08/2015), a obra iniciou em dezembro de 2009 e tinha a conclusão
prevista para fevereiro de 2012. Nesse mesmo site, em data de 26/12/2012, (acessado em
25/08/2015), a CORSAN informava que a primeira fase da obra da ETE estaria pronta em
meados de 2013 e a segunda fase estaria concluída em meados de 2014. Porém, atualmente,
encontra-se implantada aproximadamente 70% da obra da ETE. A rede coletora também não
está finalizada. Então, enquanto a rede não estiver concluída, não há como a CORSAN realizar
a coleta e o tratamento de esgoto no sistema público de esgotamento sanitário do Município. A
demora na conclusão das obras do SES é um problema relatado pela população durante as
reuniões, mas também relatam que entendem que o tratamento público é uma solução adequada
para o Município. Ainda, segundo a CORSAN, está na Caixa Econômica Federal, para análise,
a solicitação dos recursos financeiros, do PAC II, para a conclusão das obras dessa ampliação.
Quanto à finalização das obras da ETE, segundo a CORSAN, foi aberta licitação, mas não
houve empresas interessadas em executar a obra. A informação atual é que a licitação será
reaberta em setembro ou outubro de 2015, com valores reajustados e com algumas alterações
nas cláusulas de contrato a fim de atrair empresas executoras.
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3.4 Situação dos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos
sólidos
3.4.1 Aspectos gerais
Trata-se de um conjunto de atividades, infraestruturas e instalações operacionais de
coleta, transporte, transbordo, tratamento e destino final do lixo doméstico, industrial e do lixo
originário de varrição e limpeza de logradouros e vias públicas, além da recuperação da área
degradada pela possível destinação incorreta de resíduos, inclusive os resíduos da construção
civil e de saúde.
Com relação ao gerenciamento dos resíduos sólidos, a Prefeitura Municipal de
Carazinho é responsável pelos resíduos domiciliares, comerciais, resíduos públicos da saúde e
aqueles provenientes da limpeza urbana. Para os mesmos realiza diretamente os serviços ou
promove a terceirização de empresas para a execução destes.
De acordo com o censo realizado pelo IBGE em 2010, dos 20.161 domicílios existentes
em Carazinho, 19.506 possuíam coleta de resíduos sólidos, 138 eram coletados em caçamba de
serviço de limpeza, 264 queimavam seus resíduos na propriedade, 168 enterravam, 18 jogavam
em terreno baldio ou logradouro, 4 domicílios jogavam em rios e 64 domicílios destinavam de
outra forma. A caracterização do destino dos resíduos sólidos gerados no município de
Carazinho é apresentada na Figura 25.
Figura 25 - Caracterização do destino dos resíduos sólidos gerados no município de Carazinho,
RS (2010).
96,75%

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

0,68%

1,31%
0,83%

Possuem Coleta
Enterram
Jogam em terreno baldio
Outra forma

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

Fonte: IBGE, 2010.

O croqui do serviço de limpeza e manejo de resíduos sólidos, apresentando os serviços
prestados, empresas contratadas, assim como o destino destes resíduos, é apresentado na Figura
26.
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Figura 26 - Croqui do serviço de limpeza e manejo de resíduos sólidos de Carazinho, RS.

Fonte: PMSB, 2015.
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3.4.1.1 Quantificação dos resíduos
Em 2013 foi realizado um controle dos resíduos coletados através da pesagem dos
caminhões na empresa COTRIJAL. Este levantamento revelou que diariamente são coletados
em torno de 8.932,50 Kg/dia através da coleta por contêineres e 19.471,67 kg/dia na coleta
regular realizada pela empresa Engesa Engenharia e Saneamento Ambiental Ltda. Sendo assim,
a geração per capita de resíduo foi de aproximadamente 0,545 kg/hab./dia.
Todavia, para fins de contrato foram consideradas 960 t/mês como geração média
mensal no Município, uma vez que são coletados em média 10 t/dia através da coleta por
contêineres e 30 t/dia na coleta regular porta a porta.
O aterro sanitário de Carazinho não possui balança. Assim, a fim de se obter dados atuais
e representativos referentes ao volume de resíduos gerados no Município, foi realizado o
controle da geração dos resíduos a partir da pesagem dos caminhões que fazem a coleta dos
resíduos domiciliares. A pesagem foi realizada na COTRIJAL, durante uma semana do mês de
setembro de 2015.
A partir deste levantamento pode-se concluir que são coletados, em média,
14.032,90kg/dia através dos contêineres, e 19.501,43 kg/dia na coleta regular realizada pela
Engesa Engenharia e Saneamento Ambiental Ltda., totalizando uma média de 33.534,29 kg de
resíduos gerados por dia no município de Carazinho. Considerando a população estimada para
2015 de 60.350 habitantes, esse valor representa uma geração per capita de resíduos de
aproximadamente 0,55 kg/hab./dia.
Os registros contendo a quantidade de resíduos gerados no município de Carazinho,
obtidos a partir da pesagem dos caminhões realizada em setembro de 2015, são apresentados
na Tabela 25.
Tabela 25 - Controle da quantidade de resíduos gerados em Carazinho (setembro de 2015).
Tipo de
Coleta

Contêiner
(Prefeitura
Municipal
de
Carazinho)

Porta a
porta
(Engesa)

Pesagem dos caminhões de coleta de resíduos (kg)
Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira
Sábado
(14/09/2015) (15/09/2015) (16/09/2015) (10/09/2015) (11/09/2015)
7.820

7.720

7.180

9.090

6.900

6.900

10.490

6.670

6.220

1.870

5.680

5.680

7.850

-

-

-

-

-

8.160

-

-

-

-

-

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

34.320

14.390

13.400

10.960

12.580

12.580

6.890

9.150

5.170

4.740

-

-

-

-

-

6.740

-

-

6.800

4.900

4.420

6.320

4.850

4.850

7.400

7.970

3.040

4.350

6.160

6.160

5.160

8.830

3.440

7.370

3.920

3.920
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Tipo de
Coleta

Pesagem dos caminhões de coleta de resíduos (kg)
Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira
Sábado
(14/09/2015) (15/09/2015) (16/09/2015) (10/09/2015) (11/09/2015)
3.960
TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

26.250

30.850

20.030

29.520

14.930

14.930

Fonte: PMSB de Carazinho, 2015.

3.4.2 Situação dos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos
sólidos na área urbana
3.4.2.1 Serviços de limpeza urbana
3.4.2.1.1 Limpeza viária
O serviço de limpeza das vias públicas de Carazinho é realizado diariamente por
funcionários da empresa Caroldo Prestação de Serviços LTDA, a qual é responsável pela
limpeza e varrição das vias e logradouros públicos do Município.
O serviço de varrição é realizado com o auxílio de lutocares (lixeiras com rodas). Ao
atingir a sua capacidade de armazenamento, o resíduo é ensacado e acondicionado nos passeios
públicos para posterior recolhimento e envio ao aterro sanitário de resíduos sólidos urbanos
(RSU) do Município.
A Figura 27 e a Figura 28 apresentam os lutocares utilizados pela empresa, assim como
por funcionários da prefeitura para o serviço de varrição das vias públicas.
Figura 27 – Lutocares utilizados nos serviços de varrição das vias públicas de Carazinho, RS.

Fonte: PMSB de Carazinho, 2015.
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Figura 28 - Serviço de varrição das vias realizado por funcionários da Prefeitura Municipal de
Carazinho, RS.

Fonte: PMSB de Carazinho, 2015.

No cenário atual, os serviços de varrição não são realizados seguindo o cronograma com
grande precisão, sendo a varrição realizada conforme a demanda, não havendo desta forma um
controle das ruas/trechos onde efetivamente está sendo realizado o serviço.
O valor contratual do serviço terceirizado foi reajustado em janeiro de 2015 e passou a
ser de R$44,14/km, totalizando um custo mensal de R$27.808,20 pelo serviço de varrição, visto
que são limpos em média 630 km/mês.
Analisando a Figura 29, a qual apresenta as áreas de varrição, é possível afirmar que o
serviço de varrição está sendo realizado apenas na área central do Município.
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Figura 29 - Mapa de serviços de varrição do município de Carazinho, RS.
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3.4.2.1.2 Capina e Roçada
Assim como o serviço da varrição, os serviços de capina, roçada, e a pintura do meio
fio também são realizados pela Caroldo Prestação de Serviços Ltda.
A roçada é realizada através de duas máquinas do tipo costal a gasolina, as quais têm a
finalidade de aparar a vegetação rasteira ao longo do meio fio. Toda a vegetação removida é
levada pelo veículo, em sua carroceria estanque e destinado ao aterro sanitário de RSU de
Carazinho.
Os serviços de capina e roçada são realizados mensalmente em cada trecho, onde são
roçados em média 11 km/mês.
A Figura 30 apresenta o mapa das ruas onde o serviço de capina e roçada é realizado.
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Figura 30 - Mapa de serviços de capina e roçada do município de Carazinho, RS.
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O pagamento à contratada é feito por quilômetro linear de via roçada, sendo que em
janeiro de 2015 foi realizado o reajuste de preços previsto no Contrato Nº 269/2011 entre a
Caroldo Prestação de Serviços Ltda. e o Município de Carazinho. O preço passou a ser de R$
1.314,68/km, totalizando uma despesa mensal de R$14.461,48 à Prefeitura Municipal de
Carazinho.

3.4.2.1.3 Podas
O serviço de poda de árvores em vias públicas, praças, canteiros e parques é realizado
pela Prefeitura Municipal de Carazinho e posteriormente os resíduos são destinados ao aterro
de resíduos de poda do Município, localizado na Rodovia BR 285, Km 336, lado Sul de
Carazinho.
Segundo informações apresentadas na Licença de Operação (LO) Nº 054/2015, a área
somente poderá ser utilizada pela Secretaria de Obras do Município para disposição final de
resíduos oriundos de podas, estando proibido o descarte de qualquer outro tipo de resíduo no
local.
A área deverá permanecer isolada, de forma a impedir o descarte de outros tipos de
resíduos por terceiros, bem como impedir ações com risco de incêndio no local. Atualmente,
alterações referentes a operação do aterro de poda vêm sendo realizadas, a fim de cumprir as
condicionantes apresentadas na LO.
Os serviços de poda são executados conforme a necessidade, não existindo um
cronograma ou roteiro pré-determinado para realização dos mesmos. O Município não possui
dados relativos ao volume de resíduos encaminhados ao aterro.
De acordo com o Departamento de Meio Ambiente do Município, podas são realizadas
pelos moradores sem a devida autorização e posteriormente os resíduos são dispostos nas vias
públicas. Com o intuito de alertar a população, campanhas de educação ambiental vêm sendo
realizadas, assim como a fixação de placas informando a proibição de disposição de resíduos
no local. A Figura 31 ilustra um dentre vários locais de implantação das placas informativas
que visam a conscientização da população para não realização da disposição inadequada de
resíduos diversos.
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Figura 31 - Local de implantação de placa para informação e conscientização para correta
disposição de resíduos.

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

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

3.4.2.2 Resíduos domiciliares
3.4.2.2.1 Acondicionamento dos resíduos domiciliares
Os resíduos sólidos domiciliares são acondicionados em contêineres e lixeiras dispersos
pela cidade, sendo de responsabilidade da Prefeitura a aquisição e manutenção dos mesmos.
De acordo com a Prefeitura, a alocação dos contêineres inicialmente passou por
planejamento, porém sua implantação com base no planejamento durou pouco tempo.
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Atualmente os contêineres estão dispostos aleatoriamente na cidade, sem um estudo prévio, não
havendo, desta forma, informações quanto à localização precisa dos mesmos na área urbana do
Município.
A fim de identificar as ruas que possuem contêineres, foi realizado um levantamento
com os funcionários públicos responsáveis pela coleta seletiva, e a partir deste levantamento
foi possível a elaboração de um mapa com a região atendida pela coleta dos resíduos via
contêineres (Figura 32).
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Figura 32 - Mapa do roteiro de coleta dos resíduos sólidos em contêineres no município de Carazinho, RS.
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A limpeza interna dos contêineres é realizada diariamente, após a coleta dos resíduos,
por um caminhão próprio para a realização desta atividade. Já a limpeza externa é realizada nas
instalações da Secretaria de Obras, conforme a necessidade, sendo o contêiner sujo substituído
por um limpo.
Nas áreas onde a coleta seletiva não abrange, o acondicionamento dos resíduos sólidos
domiciliares é realizado em lixeiras particulares, normalmente de metal, conforme o exemplo
apresentado Figura 33.
Figura 33 - Lixeira de metal para acondicionamento dos resíduos solidos domiciliares em
Carazinho, RS.

Fonte: PMSB, 2015.

Observando a Figura 33 pode-se constatar que a lixeira não possui a capacidade
necessária e/ou não há periodicidade de coleta para atender os moradores, acarretando na queda
e no acondicionamento dos resíduos no chão e, consequentemente, na dispersão dos mesmos.
Tal situação é observada com frequência no Município.
Foi identificada a disposição incorreta de resíduos nos contêineres da coleta seletiva,
mesmo quando presentes os pares (contêiner para resíduo orgânico e contêiner para resíduo
seletivo). A Figura 34 apresenta um contêiner destinado a receber apenas resíduos orgânicos
contendo outros tipos de resíduos.
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Figura 34 - Disposição incorreta de resíduos em um contêiner destinado a receber apenas
resíduos orgânicos.

Fonte: PMSB, 2015.

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


Ponto de coleta de pilhas e baterias

De acordo com a Prefeitura, os pontos de coleta de pilhas e baterias foram
estrategicamente escolhidos devido ao grande fluxo de pessoas ou fácil acesso para a população
e empresas, sendo os coletores dispostos no Departamento de Meio Ambiente (DEMA),
Prefeitura Municipal de Carazinho, Câmara Municipal de Vereadores, Biblioteca Pública,
SENAI, mercados e empresas que solicitaram o coletor. A Figura 35 apresenta o coletor
utilizado para o armazenamento das pilhas e baterias.
Figura 35 - Recipiente utilizado para coleta de pilhas e baterias no município de Carazinho.

Fonte: PMSB, 2015.
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O recebimento de pilhas e baterias em Carazinho é realizado através do Programa
ABINEE (Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica). O programa é uma
iniciativa conjunta de fabricantes e importadores de pilhas e baterias portáteis, que uniram
esforços visando atender à Resolução CONAMA 401/2008.
O programa prevê o recebimento das pilhas e baterias portáteis usadas, entregues pelo
consumidor ao comércio e seu encaminhamento, por meio da transportadora GM&C Logística
e Transportes LTDA, à empresa Suzaquim Indústria Química, localizada na região
metropolitana de São Paulo, responsável pela reciclagem e destinação final ambientalmente
adequada desse material.
Os custos do transporte dos materiais recebidos nos postos de recolhimento, bem como
da destinação final, são de responsabilidade das empresas participantes do programa.


Campanha de coleta de eletroeletrônicos

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


Coleta de óleo de cozinha

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


Ponto de coleta de pneus
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O Município possui um centro de coleta de pneus, localizado junto à Secretaria de Obras
da Prefeitura Municipal de Carazinho, na Rua Lourival, nº 276, Bairro Vila Rica.
Os resíduos são acondicionados em um ambiente fechado, a fim de evitar o acúmulo de
água e consequente proliferação de vetores. A Figura 36 apresenta o acondicionamento dos
pneus.
Figura 36 - Armazenamento de pneus no Centro de Coleta de Pneus de Carazinho - RS.

Fonte: PMSB, 2015.

A partir de levantamentos de dados referentes ao tema, pode-se verificar que a campanha
está funcionando com excelência no município, visto que atualmente os geradores possuem um
local para acondicionamento. Posteriormente os pneus são coletados pela Associação
RECICLANIP de São Paulo e destinados para tratamento e reuso adequado, evitando a
disposição inadequada no meio ambiente.
O convênio de cooperação mútua entre o município de Carazinho e a Associação
RECICLANIP foi firmado em abril de 2009, tendo como objetivo desenvolver ações conjuntas
e integradas, visando a proteção do meio ambiente através da destinação ambientalmente
adequada dos pneus inservíveis.
Em 2014 foram coletados em média 750 pneus/mês; já em 2015 a média mensal é de
867 pneus.
Os custos que o Município possui com esta atividade são referentes à manutenção das
condições do local de recebimento e armazenamento dos pneus, e em eventuais programas de
estimulação da população para destinação correta de pneus. Visto que a RECICLANIP é uma
entidade sem fins lucrativos, não realiza a compra dos pneus.
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Uma dificuldade encontrada pelos moradores de Carazinho é referente ao descarte de
lâmpadas fluorescentes e móveis, visto que atualmente no Município não possui pontos de
coleta para que os moradores possam entregar esses resíduos para posterior disposição
adequada. Isso acaba acarretando alteração de áreas, com risco de contaminação decorrente da
quebra de lâmpadas e da destinação de móveis em terrenos privados e recursos hídricos.
De acordo com informações obtidas junto à Prefeitura Municipal de Carazinho, os
moradores são orientados a desmontar os móveis, podendo assim ser utilizada a madeira e os
demais materiais, como plásticos e espumas, ser descartados nas lixeiras destinadas à coleta dos
RSU.

3.4.2.2.2 Coleta e transporte dos resíduos domiciliares
A área de abrangência da coleta é 100% da zona urbana, sendo de frequência diária no
centro da cidade e três vezes por semana, nos bairros.
A coleta porta a porta é realizada pela Engesa Engenharia e Saneamento Ambiental
Ltda. A coleta dos resíduos dos contêineres, assim como a coleta dos resíduos sólidos
domiciliares gerados em cemitérios, funerárias, rodoviária e no aeroclube é realizada pela
Prefeitura Municipal de Carazinho.
Observa-se que há sobreposição no roteiro de coleta realizado pela Engesa e pela
Prefeitura Municipal de Carazinho (Figura 37), visto que em algumas regiões o
acondicionamento dos resíduos é realizado tanto nos contêineres como em lixeiras de metal.
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Figura 37 - Sobreposição no roteiro de coleta de resíduos sólidos urbanos realizado pela empresa terceirizada e pela Prefeitura Municipal de Carazinho.
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3.4.2.2.2.1 Coleta convencional
Desde 2012 a empresa Engesa Engenharia e Saneamento Ambiental Ltda. é responsável
pela coleta porta a porta dos resíduos sólidos domiciliares do município, assim como o
transporte até o Aterro Sanitário de Carazinho, estando o contrato firmado até dezembro de
2015.
O serviço de coleta é realizado por meio de quatro caminhões compactadores, com
capacidade mínima de 15 m³ de resíduos compactados, e um caminhão reserva.
Um caminhão compactador de 15 m³ possui capacidade para carregar aproximadamente
nove toneladas de resíduos sólidos. Desta forma, levando em consideração que são gerados em
média 39 t/dia em Carazinho, de acordo com o levantamento realizado em setembro de 2015, é
possível afirmar que a frota de veículos existente é suficiente para atender a coleta dos resíduos
gerados no Município.
A Tabela 26 apresenta os registros das cargas de resíduos sólidos destinados ao aterro
sanitário de Carazinho, assim como a média de resíduos transportados pelos caminhões da
Engesa. Os dados demonstram que cada caminhão transporta em média 5.690 kg, possuindo
ainda uma disponibilidade de carregar mais 3.310 kg.
Levando em consideração o volume de resíduo gerado nas regiões atendidas pela
Engesa, assim como a capacidade de armazenamento dos caminhões compactadores que a
empresa utiliza e o horário de coleta destes (aproximadamente entre 06:00h e 13:30 h – segundo
pesagens realizadas), é possível afirmar que dois caminhões seriam suficientes para realizar a
coleta no município de Carazinho. Porém, para ser possível a realização da coleta apenas por
dois caminhões seria necessário otimizar o processo através, por exemplo, da ampliação dos
horários de coleta (possivelmente 8 horas dia) e definição de rotas para estas.
Vale destacar que a otimização do processo dependeria da utilização dos dois caminhões
por aproximadamente 8 horas/dia durante todos os dias da semana, ou seja, visando alternar o
uso de caminhões poderia ser indicado o uso de quatro caminhões, ou pelo menos um caminhão
reserva.
Tabela 26 - Quantidade de resíduos transportados pelos caminhões da Engesa.
Média de resíduo
Registros das cargas de resíduos destinadas ao aterro (kg) transportado por
caminhão (kg)
Segunda-feira
(14/09/2015)

6.890

-

6.800

7.400

5.160

-

6.563

Terça-feira
(15/09/2015)

9.150

-

4.900

7.970

8.830

-

7.713

Quarta-feira
(16/09/2015)

5.170

-

4.420

3.040

3.440

3.960

4.006

Quinta-feira
(10/09/2015)

4.740

6.740

6.320

4.350

7.370

-

5.904

Sexta-feira
(11/09/2015)

-

-

4.850

6.160

3.920

-

4.977

100

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

Sábado

-

4.850

6.160

3.920

-

Média de resíduo
transportado por
caminhão (kg)
4.977

Fonte: PMSB de Carazinho, 2015.

A Figura 38 apresenta o caminhão compactador utilizado atualmente pela empresa
Engesa na área urbana do Município.
Figura 38 - Caminhão compactador utilizado na área urbana para coleta dos resíduos
domiciliares de Carazinho, RS.

Fonte: PMSB, 2015.

De acordo com o Fiscal de Contrato, todos os bairros que ficam a leste da Av. Flores da
Cunha, compreendendo a faixa que inicia no Bairro Oriental e se estende até o Bairro Ouro
Preto, têm recolhimento do lixo nas segundas, quartas e sextas-feiras, com início às 06:00.
Nestes mesmos dias também é recolhido o lixo dos Distritos Industriais.
Os bairros que compreendem o lado oeste da Av. Flores da Cunha, desde o Bairro São
Lucas até o Bairro Cantares, incluindo todos os demais que pertencem a esta faixa, têm o lixo
recolhido nas terças, quintas e sábados, com início da coleta às 06:00.
O roteiro acima descrito está apresentado no Quadro 8.
Quadro 8 - Roteiro da coleta de resíduos sólidos urbanos realizado pela empresa Engesa em
Carazinho, RS.
Segundas, Quartas e Sextas
Terças, Quintas e Sábados
BAIRROS
BAIRROS
Oriental

São Lucas
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Lindóia

Segundas, Quartas e Sextas
BAIRROS

Terças, Quintas e Sábados
BAIRROS

Loeff

Camaquã

Hípica

Dea

Boa Vista

Fábio

Braganholo

São Pedro

Sassi

Princesa

São João

São Miguel

Aurora

Santo Antônio

Broecker

Medianeira

Centro

Alvorada

Central

Sommer

Conceição

Vila Rica

Dileta

Laranjal

Operária

Vargas

São Jorge

Lilia

Pádua

Fey

Winckler

Glória

Santa Terezinha

Esperança

Brandina

Cantares

Ouro Preto

Floresta

Aeroclube

Nova Ouro Preto

Filadélfia

Alegre

Distrito Industrial

Nossa Sra. Aparecida

São Sebastião

Fonte: Prefeitura Municipal de Carazinho, 2015.

Quanto ao roteiro apresentado, denotou-se alteração em relação a um antigo roteiro
elaborado e disponibilizado pela secretaria de planejamento do município. Porém, atualmente
não é possível se afirmar que o roteiro ora implementado seja impróprio ou ineficiente, uma
vez que não existe canal de reclamações, tampouco cadastro destas.
As rotas realizadas pela Engesa Engenharia e Saneamento Ambiental Ltda. para a coleta
dos resíduos sólidos do município, foram traçadas em planta da malha urbana do município de
Carazinho, a partir dos registros dos GPS de dois caminhões da empresa que realiza a coleta.
Estes registros são apresentados em um site terceirizado pela empresa, podendo ser acessados
pela contratante a partir da senha disponibilizada pela contratada.
O roteiro realizado pela Engesa está apresentado na Figura 39 e na Figura 40.
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Figura 39 - Roteiro de coleta de RSU realizado nas segundas, quartas e sextas-feiras pela empresa Engesa em Carazinho, RS.
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Figura 40 - Roteiro de coleta de RSU realizado nas terças, quintas e sábados pela empresa Engesa em Carazinho, RS.
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Devido ao fato de que foram obtidos registros de rastreamento de apenas dois caminhões
do total de quatro que realizam a coleta, a Figura 39 e a Figura 40 podem apresentar falta de
informação sobre a coleta em alguns bairros. Porém, a informação advinda do contrato,
prefeitura e da empresa que realiza a coleta é que 100% da área urbana do município é atendida
pela coleta de RSU.
Os roteiros obtidos demonstram que a empresa contratada vem realizando a coleta dos
RSU nas segundas, quartas e sextas-feiras nos bairros que ficam a leste da Av. Flores da Cunha,
e nas terças, quintas e sábados nos bairros localizados a oeste da Avenida. No entanto a coleta
não é realizada a partir de rotas definidas, consequentemente o horário de coleta não coincide
entre os diversos dias da semana, provocando frustração na população e por vezes gerando
problemas de acúmulo indevido de lixo nas ruas do município.
Porém, como as informações disponíveis se referem a apenas dois dos quatro caminhões
da frota, não foi possível estimar a real eficácia da prestação do serviço.
De forma preliminar pode-se afirmar que o mapa de rastreamento denota possibilidade
de melhorias nos roteiros de coleta dos caminhões analisados, uma vez que há sobreposição de
nos fluxos de trabalho dos veículos. Ademais a definição de rota viria a beneficiar a população,
uma vez que esta traria consequentemente uniformidade nos horários de passagem dos
caminhões.
Ademais, foi verificado que mensalmente é pago o valor de R$ 78.200,14 à Engesa
Engenharia e Saneamento Ambiental Ltda., pela responsabilidade na coleta e transporte dos
resíduos domiciliares até o aterro sanitário municipal de Carazinho. De acordo com o contrato
o valor pago refere-se a coleta e transporte de 960 toneladas/mês, representando um custo de
R$81,46/tonelada. Porém de acordo com o levantamento realizado em setembro de 2015, são
coletados em média 22.752 Kg/dia, totalizando 682,56 toneladas/mês, e com máximo diário de
24.780 kg/dia, totalizando 743.400 toneladas/mês, desta forma denota-se que possivelmente há
uma super estimativa ao se considerar 960 toneladas/mês no contrato.
Na busca pela discussão quanto a comparação do custo da prestação do serviço pela
Engesa, verificou-se grande dificuldade em se determinar se o valor pago pelo transporte por
tonelada de (R$81,46/tonelada), é maior/menor melhor/pior em consideração a outros
municípios, visto que o custo médio do serviço de coleta e transporte de RSU é bastante
diversificado. Por exemplo, de acordo com o SNIS 2010, o município de Bagé tem um custo
de R$55,39/tonelada, Bento Gonçalves R$69,45/tonelada, Cachoeirinha R$184,77/tonelada já
Caxias do Sul possui um custo de R$165,24/tonelada. A variação muitas vezes se dá devido a
distância percorrida por cada empresa até o destino final, dado poucas vezes disponível.
Ademais um estudo da FUNDACE (2011), em que foram analisados pelo menos 13
municípios do Rio Grande do Sul, relata que embasado nas informações disponíveis no SNIS
(2011), a média do valor pago para prestação do serviço é de R$102,61/tonelada, com máximo
chegando a R$187,77/tonelada e mínimo de R$55,39/tonelada. Isto também denota a
fragilidade dos municípios na contratação de serviços terceirizados.

3.4.2.2.2.2 Coleta conteinerizada
Em 25 de outubro de 2011 foi criada a Lei Municipal Nº 7.432 que dispõe sobre a
obrigatoriedade dos condomínios residenciais, prédios de apartamentos, estabelecimentos
comerciais e industriais, órgãos públicos e autarquias implantarem processo de coleta seletiva
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de lixo no âmbito do município de Carazinho. Atualmente esta Lei Municipal não está sendo
fiscalizada.
A campanha de coleta seletiva teve início em maio de 2013 com parceria entre a
FUNDETEC (Fundação Educacional e Tecnológica de Carazinho) e Tetra Pak. A divulgação
da campanha foi realizada através de folders que continham informações de como a população
deve proceder para separar o lixo orgânico do reciclável, além de palestras escolares.
Porém, conforme exposto por moradores em reuniões realizadas nos bairros, a coleta
seletiva não está tendo êxito devido à má distribuição dos contêineres, visto que em muitas ruas
existem apenas um contêiner, deixando desta forma inexequível a separação do lixo e
consequentemente a coleta seletiva. Atualmente, portanto, a coleta dos resíduos dos contêineres
não é realizada com intuito de segregação dos materiais, sendo que ambos os contêineres são
direcionados diretamente a célula do aterro, também devido a não operação da esteira de
triagem. De qualquer maneira, tem-se ciência de que há separação por parte de uma parcela da
população carazinhense e que esta separação é extremamente útil se considerada a segregação
realizada por catadores alocados no aterro sanitário e/ou que catam nas ruas.
A coleta de resíduos recicláveis é realizada pela Prefeitura Municipal de Carazinho
através de dois caminhões com capacidade para 25 m³, de segunda a sábado das 08:00 às 12:00.
Ressalta-se que a coleta dos resíduos recicláveis e orgânicos é realizado pelo mesmo
caminhão, fazendo com que muitos moradores interrompessem a separação dos resíduos em
suas casas, sendo este mais um dos motivos apontados pelos munícipes para a coleta seletiva
não estar funcionando no município.
A quantidade de resíduos transportados pelos caminhões compactadores, de acordo com
o levantamento realizado em setembro de 2015, faz-se apresentado na Tabela 27.
Tabela 27 - Média de resíduos transportados pelos caminhões compactadores da Prefeitura
Municipal de Carazinho.
Média de resíduo
Registros das cargas de resíduos
transportado por
destinadas ao aterro (kg)
caminhão (kg)
Segunda-feira (14/09/2015)

7.820

10.490

7.850

8.160

8.580

Terça-feira (15/09/2015)

7.720

6.670

-

-

7.195

Quarta-feira (16/09/2015)

7.180

6.220

-

-

6.700

Quinta-feira (10/09/2015)

9.090

1.870

-

-

5.480

Sexta-feira (11/09/2015)

6.900

5.680

-

-

6.290

Sábado

6.900

5.680

-

-

6.290

Fonte: PMSB de Carazinho, 2015.

De acordo com as informações apresentadas na Tabela 27, pode-se constatar que os
caminhões estão transportando em média 6.750 Kg de resíduos, quando poderiam estar
transportando 15.000 Kg de acordo com a literatura. Porém, é necessário realizar duas viagens
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ao aterro sanitário visto que a geração de resíduos supera a capacidade de 15 toneladas na
maioria dos dias.
A Figura 41 apresenta o caminhão utilizado na coleta dos contêineres.
Figura 41 - Caminhão basculante utilizado na coleta conteinerizada dos residuos da zona central
de Carazinho, RS.

Fonte: PMSB de Carazinho, 2015.

Pelo fato da coleta seletiva não estar funcionando no município, os resíduos sólidos
coletados nos contêineres estão sendo destinados em sua totalidade ao aterro sanitário, onde são
separados por uma cooperativa de catadores e posteriormente comercializados, demais
informações referentes a comercialização dos resíduos recicláveis é apresentado no item
3.4.2.2.3.2.1Catadores de resíduos recicláveis.

3.4.2.2.3 Destino final
De acordo com a Lei Nº 12.305/2010 que institui a Política Nacional de Resíduos
Sólidos, a destinação final ambientalmente adequada, inclui a reutilização, a reciclagem, a
compostagem, a recuperação e o aproveitamento energético ou outras destinações admitidas
pelos órgãos competentes, observando normas operacionais específicas de modo a evitar danos
ou riscos à segurança e a minimizar os impactos ambientais adversos.
3.4.2.2.3.1 Compostagem
Com a compostagem, os resíduos orgânicos facilmente biodegradáveis podem ter seu
volume diminuído ou ser transformados em “composto orgânico” (fertilizante e condicionador
do solo), sob controle e monitoramento sistemáticos. Os resíduos provenientes da poda de
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árvores e gramados e fração orgânica resultante de um processo de separação em unidades de
triagem ou coleta diferenciada são compostáveis (SNIS, 2008).
O município de Carazinho não possui usina de compostagem. Desta forma, os resíduos
provenientes da poda de árvores são destinados ao aterro de poda. Quanto aos resíduos
orgânicos domiciliares, devido à ineficiência da coleta seletiva no município, não é possível a
realização da compostagem dos mesmos.
3.4.2.2.3.2 Reciclagem
De acordo com a Lei Nº 12.305/2010, a reciclagem é um processo de transformação dos
resíduos sólidos que envolve a alteração de suas propriedades físicas, físico-químicas ou
biológicas, com vistas à transformação em insumos ou novos produtos, observadas as condições
e os padrões estabelecidos pelos órgãos competentes.
Ao destinar materiais recicláveis para os aterros temos um desperdício de matéria prima
e energia, sem considerar o trabalho e a renda que seriam propiciados por um sistema de
reciclagem.
Em virtude da coleta seletiva não estar funcionando e a central de triagem estar
inoperante, no município de Carazinho os resíduos que são enviados para reciclagem são
devidos ao trabalho realizado pelos catadores que realizam a triagem dos resíduos recicláveis
presentes em contêineres, lixeiras e até mesmo no Aterro Sanitário.
3.4.2.2.3.2.1 Catadores de resíduos recicláveis
Através de levantamentos in loco e informações fornecidas pelo CRAS Ouro Preto e
Floresta, foram identificados cerca de 62 catadores de resíduos recicláveis em Carazinho. A
grande maioria dos catadores trabalha de forma autônoma, uma vez que foram identificadas
apenas duas entidades de catadores formalizadas no município, a saber: Associação dos
Papeleiros e Associação de Catadores do Aterro Sanitário Municipal.
De acordo com os catadores de ambas associações e alguns autônomos entrevistados, a
maioria dos resíduos é comercializada com a Sucata Soledade, a qual realiza a compra de
papelão e plástico, e com a Sucata Floresta que realiza a compra de metais. Na sequência, é
apresentada a situação dos catadores identificados em Carazinho.
A entidade de catadores denominada “Associação de Papeleiros”, devidamente
formalizada, possui atualmente oito associados que realizam a coleta de resíduos recicláveis
(papel, plástico e latas de alumínio) nas lixeiras e contêineres.
Com o auxílio de duas camionetes, os catadores transportam os resíduos coletados para
a sede da Associação a fim de realizar a triagem e prensagem dos mesmos e, por fim,
comercializam para empresas recicladoras da região.
De acordo com informações disponibilizadas pela entidade, existem catadores que não
são associados, mas que realizam a venda dos resíduos coletados para a Associação.
A Figura 42 apresenta uma vista do pavilhão da Associação de Papeleiros de Carazinho.
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Figura 42 - Associação de Papeleiros de Carazinho.

Fonte: PMSB, 2015.

A comercialização dos resíduos coletados é realizada todas as sextas-feiras. Na Tabela
28 são apresentados os registros disponibilizados pela Associação de Papeleiros, contendo a
relação do volume comercializado em 2015, assim como o valor arrecadado.
Tabela 28 - Quantidade de resíduos sólidos comercializados pela Associação de Papeleiros de
Carazinho em 2015 e valores arrecadados.
Quantidade de resíduos
Mês
Valor arrecadado
comercializados (kg)
Janeiro

19.200

R$7.528,00

Fevereiro

24.848

R$10.332,00

Março

24.408

R$10.368,00

Abril

26.320

R$11.100,00

Maio

25.000

R$11.364,00

Junho

28.028

R$12.036,00

Julho

22.468

R$10.052,00

Agosto

23.248

R$9.976,00

Setembro

26.488

R$11.672,00

Fonte: Associação de Papeleiros, 2015.
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A Associação de Papeleiros coleta, em média, 24 ton./mês de resíduos sólidos
recicláveis no município de Carazinho. Levando em consideração que oito catadores fazem
parte da Associação, a renda mensal é de aproximadamente R$1.300,00 por catador.
Em relação à Associação de Catadores do Aterro Sanitário, identificou-se que esta é
composta por cerca de 20 pessoas, que realizam a coleta de resíduos de garrafas PET no aterro.
Os mesmos informaram uma renda mensal de aproximadamente R$1.000,00/pessoa através da
comercialização destes resíduos. Em outubro de 2015 estes catadores realizavam suas
atividades sem auxílio de equipamentos, como esteira, balança ou prensa. Porém, em
atualização destas informações já em maio de 2016, constatou-se a finalização de um pavilhão
junto ao aterro sanitário com disponibilização de esteira, balança e prensa sendo estes
atualmente utilizados para fins das atividades de triagem realizadas pelos mesmos catadores.
No Bairro Esperança reside uma família composta por três pessoas que trabalham de
forma autônoma com a coleta de resíduos recicláveis em contêineres e lixeiras do município,
com o auxílio de uma camionete para o transporte dos resíduos coletados. A triagem dos
resíduos é realizada em um anexo coberto ao lado de sua residência, conforme apresentado na
Figura 43. O resíduo não aproveitado na triagem é devolvido aos contêineres. O entorno é
mantido limpo e não há reclamações por parte dos vizinhos.
Figura 43 - Armazenamento de resíduos coletados, na residência de uma família de catadores do
Bairro Esperança de Carazinho, RS.

Fonte: PMSB, 2015.

O meio normalmente utilizado pelos catadores de rua para o transporte dos materiais
recicláveis é o carrinho com tração humana (próprio catador).
A Figura 44 apresenta um catador entrevistado em uma das visitas realizadas ao
município para levantamento de dados. O mesmo relatou que trabalha há seis anos com a coleta
de resíduos recicláveis em Carazinho e possui uma renda de aproximadamente R$360,00/mês
com a venda dos resíduos coletados.
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De acordo com o catador, falta incentivo para criação de cooperativas ou outras formas
de associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis, a fim de possibilitar melhores
condições de trabalho, eficiência na separação e coleta e consequentemente maior renda.
Figura 44 - Catador realizando a coleta de resíduos recicláveis em Carazinho/RS.

Fonte: PMSB, 2015.

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

3.4.2.2.4 Disposição final
3.4.2.2.4.1 Aterro Sanitário
O município de Carazinho possui um aterro sanitário localizado no Distrito de São
Bento, zona rural, conforme Licença de Operação Nº 7681/2010, que opera desde o ano de
1999. O aterro foi projetado para ter uma vida útil de 19 anos e um volume útil de 300.000 m².
A localização, um detalhe desta e a situação do aterro são apresentadas respectivamente na
Figura 45 e na Figura 46.
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Figura 45 - Mapa de detalhe da localização do Aterro Sanitário do município de Carazinho, RS.
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Figura 46 - Situação do Aterro Sanitário de Carazinho, RS em 2013.
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No ano de 2013, a quantidade de resíduos sólidos recebidos foi de 10.795,30 toneladas
(SNIS, 2013), salientando que são dispostos no aterro apenas os resíduos sólidos gerados no
município de Carazinho.
Os resíduos sólidos dispostos no aterro tem como origem as residências dos munícipes,
os estabelecimentos comerciais e de serviços da cidade, sendo recolhidos pelo sistema de coleta
regular. Além destes, são coletados também os resíduos de limpeza urbana provenientes da
varrição, capina e roçada.
No período de 1999 a 2009 os resíduos sólidos domiciliares do município de Carazinho
foram dispostos no Aterro Sanitário Municipal em célula aberta, com as licenças emitidas pela
FEPAM, LO Nº 2406/99, LO Nº 3157/2001 e LO Nº 4758/2006. Após a destinação dos resíduos
sólidos domésticos municipais para célula aberta por 10 anos consecutivos, esta esgotou sua
capacidade.
Porém, a partir de estudos apresentados em 2010 pela empresa GSA Saneamento
Ambiental e Resíduos Sólidos, no Projeto Básico de Readequação do Aterro Sanitário, a LO Nº
7681/2010 foi emitida com a autorização de utilização da célula encerrada até a cota de 54
metros, numa altura total de 17 metros, conforme projeto original, LI Nº 0223/98, sendo então
prevista uma vida útil de mais 2,5 anos.
No entanto, considerando o Projeto Básico de Readequação do Aterro Sanitário e a LO
nº 7681/2010, supõem-se que a vida útil da célula licenciada já tenha se esgotado, sendo que
era prevista uma vida útil de mais 2,5 anos (LO nº 7681/2010) e já se passaram 5 anos.
Tal informação é confirmada pelos dados extraídos do levantamento topográfico
apresentado no projeto de cobertura e drenagem superficial, realizado em julho de 2015,
disponibilizado pela Prefeitura Municipal de Carazinho, ao informar que a altura média do
aterro é de 24 metros.
No projeto de readequação do aterro sanitário, elaborado em 2010, foi prevista a
remoção da camada de cobertura da célula até atingir o lixo anteriormente aterrado, formando
uma vala com 1,0 metro de largura, para que o chorume gerado pelo resíduo que será depositado
na célula escoasse até o sistema de tratamento. Porém, o projeto não foi executado com
excelência, o que faz com que parte do chorume escoe fora do sistema de tratamento (Figura
47).
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Figura 47 - Escoamento superficial do chorume produzido no Aterro Sanitário de Carazinho.

Fonte: PMSB de Carazinho, 2015.

O sistema de tratamento do lixiviado é composto por um tanque anaeróbio (equalizador)
e três lagoas facultativas, todas dispostas em série (Figura 48). As lagoas facultativas são
impermeabilizadas com argila compactada e atualmente encontram-se em operação.
Após o tratamento, o efluente é lançado em um afluente do Arroio Passo da Areia,
situado a 900 metros da área do aterro.
Figura 48 - Sistema de tratamento do lixiviado do Aterro Sanitário de Carazinho.

Fonte: PMSB de Carazinho, 2015.
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No sistema de tratamento de lixiviados foram definidos dois pontos de amostragem: um
na entrada do sistema, tanque de equalização e outro na saída da terceira lagoa facultativa que
visa avaliar a eficiência do sistema.
Para determinação e controle da qualidade da água do lençol freático, foram instalados
três piezômetros a jusante e um a montante da área, que serve como testemunha. A Figura 49
apresenta a localização dos piezômetros.
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Figura 49 - Localização dos piezômetros no Aterro Sanitário de Carazinho, RS.

Fonte: GSA Engenharia LTDA, Projeto de readequação do aterro sanitário para renovação da LO, 2010.
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Conforme mencionado anteriormente, foram instalados no Aterro Sanitário de
Carazinho três piezômetros a jusante e um a montante da área, para a determinação e controle
da qualidade da água do lençol freático.
Em conformidade à solicitação da Licença de Operação 7651/2010, análises foram
realizados pelo Laboratório GREEN LAB – Análises Químicas e Toxicológicas.
Conforme os resultados, há pequena variação nos valores de DBO, Fósforo e
Nitrogênio, quando comparados os valores dos piezômetros P01, P02 e P03 com o piezômetro
testemunha (P04). Isto sugere provável influência das atividades realizadas no aterro sanitário
sobre a qualidade das águas subterrâneas, podendo ter origem de mais de um fator, como por
exemplo, deficiência nos drenos ou dos resíduos depositados fora da célula.
De acordo com o parecer do laboratório GREEN LAB, as concentrações dos parâmetros
analisados durante os anos de 2012 a 2015, se mantiveram dentro dos limites previstos na
legislação na maioria dos casos, permitindo concluir que não houve impacto ambiental
relevante relacionado às atividades do Aterro Sanitário de Carazinho. Entretanto, no parecer
não foram expressas as bases legais para tal conclusão e tão pouco a interpretação da diferença
nos padrões encontrados dos poços de jusante quando comparados com o de montante.
A partir dos resultados, pode-se afirmar que as lagoas estão apresentando eficiência de
32,14% na remoção de DBO, 35,04% de DQO, 47,45% de Fósforo Total e eficiência de 64,83%
na remoção de Sólidos Suspensos Totais e 15,91% de Coliformes Totais.
Quanto à cortina vegetal, a mesma não foi identificada em todo o perímetro do
empreendimento, conforme previsto na LO Nº 7681/2010. A Figura 50 apresenta a cortina
arbórea existente apenas na entrada do aterro.
Figura 50 - Cortina vegetal existente na entrada do Aterro Sanitário de Carazinho.

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

3.4.2.3 Resíduos de serviço de saúde (RSS)
Segundo Resolução Nº 358/2005 do CONAMA, os Resíduos de Serviços de Saúde
(RSS) são aqueles gerados pelos serviços relacionados com o atendimento à saúde humana ou
animal, inclusive os serviços de assistência domiciliar e de trabalhos de campo; laboratórios
analíticos de produtos para saúde; necrotérios, funerárias e serviços onde se realizem atividades
de embalsamamento (tanatopraxia e somatoconservação); serviços de medicina legal; drogarias
e farmácias inclusive as de manipulação; estabelecimentos de ensino e pesquisa na área de
saúde; consultórios odontológicos, entre outros similares.
Conforme resolução CONAMA N° 358/2005, a qual dispõe sobre o tratamento e a
disposição dos resíduos dos serviços de saúde e dá outras providências, cabe aos geradores a
elaboração e implantação do Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde
(PGRSS), ou seja, é de responsabilidade dos geradores o gerenciamento dos resíduos desde a
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origem até a disposição final, de forma a atender aos requisitos ambientais e de saúde pública
e ocupacional.

3.4.2.3.1 Acondicionamento dos resíduos de saúde
Os recipientes específicos para acondicionar os resíduos de saúde como sacos plásticos
branco leitosos com simbologia de material infectante, caixas rígidas especiais para
perfurocortantes com simbologia de material infectante e recipientes rígidos (bombonas
plásticas) para acondicionamento dos resíduos de saúde, são fornecidos pela contratada,
obedecendo às regras da ABNT, de acordo com a periodicidade e o volume a ser coletado.

3.4.2.3.2 Sistema de coleta, transporte e destino final de resíduos de saúde
A empresa Stericycle Gestão Ambiental Ltda., estabelecida em Santa Maria, RS é
responsável pelos serviços de recolhimento, transporte, tratamento e destinação final dos RSS
que apresentam potencial risco à saúde pública e ao meio ambiente, sendo resíduos com
possível presença de agentes biológicos (Grupo A), resíduos contendo substâncias químicas
(Grupo B) e resíduos perfurocortantes (Grupo E), gerados nos estabelecimentos de saúde
pública do município de Carazinho/RS.
De acordo com dados obtidos no contrato nº 019/14 entre a empresa e a Prefeitura
Municipal de Carazinho, a contratada realiza a coleta dos resíduos de serviço de saúde
proveniente de 16 pontos. Na Tabela 29 é apresentado a relação dos pontos de coleta, assim
como o grupo conforme a sua classificação e o volume coletado. Salientando que a coleta é
realizada quinzenalmente.
Tabela 29 - Relação dos pontos de coleta de RSS e o volume coletado quinzenalmente em
Carazinho, RS.
Grupo de Resíduo de Saúde (RSS) por estabelecimento e volume total
Ponto de Coleta de
(litros) coletado quinzenalmente
RSS
Volume Total
Grupo A
Grupo B
Grupo E
(litros)
ESF – Sommer

X

X

100

ESF – Floresta

X

X

200

ESF – Sassi

X

X

100

ESF – Conceição
ESF – Residencial
Cantares
ESF – Ouro Preto

X

X

200

X

X

100

X

X

100

ESF – Operário

X

X

100

ESF – Vila Rica

X

X

100

ESF – Princesa

X

X

100

ESF - Oriental

X

X

100

ESF – Medianeira

X

X

100

ESF - Camaquã

X

X

100
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Ponto de Coleta de
RSS
Ambulatório
Municipal
Secretaria
Municipal da Saúde
(sede)
IML*
Centro de
Especialidade
Médicas (CEM)

Grupo de Resíduo de Saúde (RSS) por estabelecimento e volume total
(litros) coletado quinzenalmente
Volume Total
Grupo A
Grupo B
Grupo E
(litros)
X

X

X

300

X

X

X

300

X

X

X

100

X

X

X

200

*Os RSS gerados nas funerárias são encaminhados ao IML do Município.
Fonte: Contrato nº 019/14 entre a Prefeitura Municipal de Carazinho e a Stericycle Gestão Ambiental Ltda.

A média mensal de RSS coletados é de 4.600 L, ressaltando que o volume médio
apresentado no contrato (Tabela 29) foi elaborado através de um levantamento realizado antes
da sua formalização.
O preço a ser pago mensalmente pela contratante à contratada, referente ao serviço de
coleta, transporte e destinação final de resíduos de saúde para um volume total de até 4.600
litros mensais, será totalizado em R$3.920,00 mensais, sendo que o excedente à litragem
máxima ora contratada será objeto de cobrança extra, proporcional ao valor estipulado no
contratado e ao volume extra coletado.

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

3.4.2.4.1 Acondicionamento dos resíduos da construção civil
O acondicionamento dos resíduos da construção civil é realizado em contêineres mais
conhecidos como caixas de tele entulho de propriedade e responsabilidade de duas empresas
particulares.
A Figura 51 apresenta o contêiner disponibilizado aos geradores para acondicionamento
dos seus resíduos para posterior coleta e disposição no aterro de RSCC.
Figura 51 - Contêiner utilizado para acondicionamento dos RSCC em Carazinho.

Fonte: PMSB de Carazinho, 2015.

De acordo com informações repassadas por uma das empresas que prestam este serviço,
quando identificado resíduos Classe D no tele entulho, os mesmos são separados e devolvidos
ao cliente que contratou o serviço (Figura 52), visto que as licenças dos aterros são apenas para
disposição de resíduo Classe A.
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Figura 52 - Separação de resíduos Classe D e demais resíduos que não são classificados como
Classe A.

Fonte: PMSB de Carazinho, 2015.

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

3.4.2.4.2 Sistema de coleta, transporte e destino final de resíduos da
construção civil
O serviço de coleta, transporte e disposição dos resíduos da construção civil são
realizados pelas empresas Todestel e Talamini.
A empresa Talamini Tele entulho possui um aterro de resíduos da construção civil com
área útil de 12.400 m2, devidamente licenciado com endereço no Areal Santa Terezinha,
Carazinho, RS. O recebimento médio de RSCC de acordo com a LO é de 10 m3/dia.
Não está autorizada a disposição de resíduos Classe I ou II de qualquer espécie ou
natureza neste local, o mesmo vale para os resíduos Classe D (Res. CONAMA 307/2002):
resíduos perigosos oriundos do processo de construção, tais como tintas, solventes, óleos e
outros ou aqueles contaminados ou prejudiciais à saúde oriundos de demolições, reformas e
reparos de clínicas radiológicas, instalações industriais e outros, bem como telhas e demais
objetos e materiais que contenham amianto ou outros produtos nocivos à saúde.
A área de disposição possui cerca, com o intuito de evitar o descarte irregular de outros
tipos de resíduos não autorizado, como pode ser observado na Figura 53 e na Figura 54.
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Figura 53 - Aterro de RSCC da empresa Talamini em Carazinho, RS.

Fonte: PMSB de Carazinho, 2015.

Figura 54 - Aterro de RSCC da empresa Talamini, enfatizando o isolamento da área com cerca.

Fonte: PMSB de Carazinho, 2015.
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A empresa Tele Entulho Tombini Ltda., nome fantasia Todestel, realiza a disposição
dos RSCC no aterro localizado a 1.500 m a sudoeste da sede municipal, trevo de acesso
principal à BR 285, zona rural de Carazinho.
A área útil do aterro é de 15.000 m2, composto por uma unidade de recebimento de
resíduos da construção civil Classes A, B, C e D, sendo destinado ao aterro somente o resíduo
Classe A.
Conforme apresentado na LO, os resíduos de Classe B, C e D deverão receber destinação
ambientalmente adequada. Os resíduos Classe B conforme a Resolução CONAMA 307/2002,
deverão ser encaminhados para reciclagem e os resíduos Classe C e D deverão ser
encaminhados para local licenciado para recebê-los.
A Figura 55 mostra o aterro de RSCC da empresa Todestel.
Figura 55 - Área de disposição de RCC da empresa Todestel em Carazinho, RS.

Fonte: PMSB de Carazinho, 2015.

A partir dos registros fotográficos apresentados pode-se constatar que as empresas Tele
Entulho Tombini Ltda. e Todestel estão atendendo as condicionantes impostas na LO, e os
RSCC coletados pelas empresas estão sendo destinados de forma ambientalmente correta, visto
que foram identificados apenas resíduos Classe A no aterro.
Os pequenos geradores de RSCC que não contratam os serviços de coleta das empresas
citadas anteriormente, utilizam os resíduos para aterramento de áreas situadas no próprio
Município. Porém, de acordo com a Prefeitura Municipal de Carazinho, existem pontos de
destinação irregular de RSCC no município. A fim de mitigar tal prática, campanhas de
educação ambiental vêm sendo realizadas, assim como a fixação de placas informando a
proibição de disposição de resíduos no local.
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3.4.2.5 Resíduos industriais
Os resíduos industriais são oriundos de diversos segmentos industriais (indústria
química, metalúrgica, de papel, alimentícia, etc.). Este tipo de resíduo pode ser composto por
diversas substâncias, tais como cinzas, lodo, óleos, ácidos, plásticos, papéis, madeiras, fibras,
borrachas, tóxicos etc. É nesta classificação, segundo a origem, que se enquadra a maioria dos
resíduos Classe I - perigosos (NBR 10.004).
Em 2010 foi aprovada a Lei Municipal nº 7.191 que dispõe sobre a proteção do meio
ambiente na comercialização, na troca e no descarte de óleo lubrificante, e dá outras
providências. Este controle é realizado através da renovação da Licença de Operação dos
empreendimentos, visto que são solicitados os comprovantes de entrega de resíduos Classe I,
incluindo óleo lubrificante e embalagens para empresas credenciadas.
A fiscalização/licenciamento da geração e gerenciamento dos resíduos industriais em
empreendimento privados é de competência da Fundação Estadual de Proteção Ambiental
(FEPAM) e do Departamento de Meio Ambiente (DEMA), órgãos responsáveis pelo
licenciamento ambiental e pela fiscalização destas atividades.
Para embasamento com dados e informações acerca destes resíduos na elaboração do
PMSB de Carazinho, buscou-se levantar inicialmente as empresas, potenciais geradores de
Carazinho, cadastradas junto ao órgão ambiental municipal. Porém, frente a dificuldade de se
realizar este levantamento nos cadastros existentes no DEMA, referente a quantidade de
resíduos gerados pelas indústrias cadastradas, principalmente em decorrência das diversas
unidades de medidas (sacos, tambores, latas, etc.) utilizadas nos Manifestos de Transportes,
optou-se pela realização de contato com as indústrias que realizam a coleta de resíduos
industriais no município.
Desta forma, foram identificadas quatro empresas principais que realizam coleta e
destinação dos resíduos industriais das empresas de Carazinho. Foram feitos contatos com essas
empresas a fim de se obter dados sobre a geração de resíduos industriais. No entanto, apenas
uma delas forneceu dados referente às quantidades e tipos de resíduos coletados no município.
A empresa que retornou com informações é responsável pela coleta, transporte e
disposição final de 12 empresas de Carazinho, nos ramos de oficina mecânica, indústria de
móveis, autopeças, alimentícia e do SENAI. Segundo dados da empresa, em 2015 foram
coletados 14,0 m³ de resíduo Classe I, e 0,2 m³ de resíduo Classe II. A empresa também
informou que realiza o coprocessamento dos resíduos com propriedades combustíveis e que
todos os demais são direcionados a aterro classe I e classe II, conforme suas características.
Com estas informações tem-se apenas um breve e preliminar diagnóstico da geração de
resíduos industriais em Carazinho, sendo que para subsidiar estudos futuros seria interessante
a aplicação de planilhas de geração padronizadas, principalmente em se tratando dos volumes
gerados, a serem apresentadas ao órgão ambiental municipal.

3.4.3 Situação dos serviços de limpeza e manejo de resíduos sólidos na
área rural
A coleta dos resíduos domiciliares na área rural é realizada pela Prefeitura Municipal de
Carazinho, com o auxílio de um caminhão caçamba.
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Os resíduos sólidos coletados são destinados ao aterro sanitário localizado no Distrito
de São Bento. A Figura 56 apresenta o caminhão utilizado no transporte dos resíduos.
A coleta dos resíduos sólidos domiciliares é realizada todos os sábados, sendo este
serviço ofertado apenas nos distritos de São Bento e Pinheiro Marcado. O acondicionamento
dos resíduos nestes distritos é feito em lixeiras de metal instaladas em pontos estratégicos,
conforme mostra a Figura 57.
Na reunião pública realizada na comunidade de Molha Pelego, os moradores relataram
que a coleta dos resíduos nunca foi realizada nesta comunidade.
Em reunião com a comunidade de São Bento uma moradora relatou que, em virtude da
coleta ser realizada apenas uma vez por semana, muitas vezes o caminhão está sobrecarregado,
o que acaba causando a queda dos resíduos do caminhão, fato este relatado em outras
comunidades. Os moradores sugeriram que a coleta fosse realizada duas vezes por semana e
que mais lixeiras fossem alocadas, visto que só há duas lixeiras na comunidade.
De acordo com moradores de Pinheiro Marcado, o resíduo permanece muito tempo
nas lixeiras, e devido ao acúmulo de resíduos da semana inteira as lixeiras atingem a sua
capacidade (Figura 58) e os moradores acabam acondicionando os resíduos no chão.

Figura 56 - Caminhão caçamba utilizado no transporte dos resíduos domiciliares gerados na
área rural do município de Carazinho, RS.

Fonte: PMSB de Carazinho, 2015.
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Figura 57 - Registro fotográfico da lixeira de metal instalada nos distritos de Carazinho para o
acondicionamento dos resíduos.

Fonte: PMSB de Carazinho, 2015.

Figura 58 - Lixeira na área rural de Carazinho com a capacidade máxima de armazenamento.

Fonte: PMSB de Carazinho, 2015.

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

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

3.4.4.1 Pontos de disposição irregulares
Foram identificados alguns pontos de disposição irregular de resíduos no município de Carazinho,
podendo ser caracterizados como áreas de risco de poluição/contaminação. Os pontos de disposição são
apresentados na sequência (Figura 59 a Fonte: PMSB de Carazinho, 2015.

Figura 63).
Figura 59 - Ponto de disposição irregular de resíduos na Rua Bernardo Paz, Carazinho, RS.

Fonte: PMSB de Carazinho, 2015.
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Figura 60 - Disposição irregular de resíduos nas margens de curso d’água no Bairro Vargas, em
Carazinho, RS.

Fonte: PMSB de Carazinho, 2015.

Figura 61 - Disposição irregular e queima de resíduos na Rua Bernardo Paz, Carazinho, RS.

Fonte: PMSB de Carazinho, 2015.
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Figura 62 - Disposição irregular de resíduos de poda e móveis na Av. Pátria, Carazinho, RS.

Fonte: PMSB de Carazinho, 2015.

Figura 63 - Disposição irregular de resíduos da construção civil em bairro de Carazinho, RS.

Fonte: PMSB de Carazinho, 2015.

131

3.4.5 Análise crítica dos serviços de limpeza e manejo dos resíduos
sólidos
A partir do diagnóstico realizado foi possível elaborar uma síntese dos problemas
identificados no serviço de limpeza e manejo dos resíduos sólidos do município de Carazinho.
A síntese dos problemas/falhas é apresentada no Quadro 9.
Quadro 9 - Síntese dos problemas identificados no serviço de limpeza e manejo dos RSU em
Carazinho, RS.
Atividade/Local

Falhas/Problemas Identificados

PGRS

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

Serviço de limpeza varrição, capina e
roçada

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

Poda

Acondicionamento
dos resíduos Contêineres

Realização de poda sem autorização e conhecimento técnico para a prática
seguida pela disposição irregular, acondicionamento dos resíduos nas vias
públicas e terrenos baldios.
RESÍDUOS DOMICILIARES
Aquisição errônea, visto que foram adquiridos 150 contêineres para
acondicionamento de resíduos orgânicos e 50 contêineres para resíduo
reciclável.
Alocação dos contêineres sem estudo/planejamento, sendo estes alocados
individualmente, tornando inexequível a separação dos resíduos.
Não há controle, registro da localização dos mesmos.
Descarte incorreto dos resíduos mesmo quando presentes em pares
(contêiner resíduo orgânico e contêiner resíduo seletivo)
Descarte de resíduos da construção civil nos contêineres.
Coleta seletiva não está funcionando.

Acondicionamento
dos resíduos Lixeiras

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

Coleta e transporte
dos resíduos

A coleta é realizada em horários distintos.

Compostagem

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

Aterro Sanitário

Central de triagem não está operando.
Chorume escoando no solo.
Cortina vegetal deficiente.

132

Atividade/Local

Disposição

Catadores

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

Acondicionamento

Acondicionamento

Falta de conscientização da população no acondicionamento dos resíduos.
Sendo estes dispostos em terrenos baldios, vias públicas e lixeiras para
acondicionamento de RSU
ÁREA RURAL
Poucas lixeiras para o acondicionamento dos resíduos. Não possuem
capacidade suficiente para suprir a geração de resíduos.
É realizada apenas em dois distritos do município.

Coleta

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

Disposição

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

Fonte: PMSB, 2015.

3.4.6 Análise financeira – receitas e despesas
Os dados dos relatórios de despesas e receitas, fornecidos pela Prefeitura Municipal de
Carazinho, estão sumarizados na Tabela 30.

Tabela 30 - Análise financeira dos serviços de limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos de
Carazinho, período 2011 - 2014.
Valor a ser
Ano
Despesas
Valor arrecadado
arrecadado
2011

3.213.177,65

2.300.117,98

1.689.889,18

2012

2.793.713,67

2.529.623,02

1.821.667,94

2013

2.628.451,51

2.751.278,52

2.076.927,20

2014

3.111.961,27

3.002.651,62

2.228.670,97

Fonte: Prefeitura Municipal de Carazinho, 2015.

O valor a ser arrecadado apresentado na Tabela 30 refere-se ao valor cobrado pela Taxa
de Coleta de Lixo, de acordo com a Lei Complementar nº 110, de 28 de setembro de 2006,
capítulo XI, Art. 198, sendo este valor cobrado em conjunto com o IPTU.
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A base de cálculo da Taxa de Coleta de Lixo obedecerá ao exposto na Tabela 31,
incidindo os valores sobre o metro quadrado de área construída e metragem linear de testada de
terreno, na respectiva Zona Fiscal.
Tabela 31 - Base de cálculo para cobrança da Taxa de Coleta de Lixo em Carazinho, exercício
2015.
Valor por m² de área
Valor por metro
Valor mínimo
Zona Fiscal
construída
linear de testada
(R$)
(R$)
(R$)
0.1

1,56

24,82

203,98

0.2

1,32

24,82

203,98

1.1

1,11

6,78

203,98

1.2

1,11

6,78

203,98

1.3

1,11

4,44

203,98

1.4

0,70

3,04

84,84

1.5

0,70

1,77

84,84

2.1

0,31

0,84

84,84

3.1

0,31

0,84

84,84

4.1

0,00

0,00

0,00

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

Ficam isentos do recolhimento da Taxa de Coleta de Lixo:
II - O proprietário de um só imóvel urbano, que nele resida e cuja renda familiar não
ultrapasse a três salários-mínimos, devidamente comprovados conforme regulamentação
vigente à época.
III - Templo religioso e casa de oração legalmente registrados e sem fins lucrativos.
IV – Escolas estaduais.
V – Terrenos baldios.
VI - Os proprietários de imóveis urbanos, já enquadrados como isentos do Imposto
Predial e Territorial Urbano - IPTU, Taxa de Coleta de Lixo e Taxa de Expediente, relativos ao
imóvel, nos termos desta Lei, ficam, automaticamente, isentos por mais dois anos, bem como
aos que vierem a se enquadrar a partir da vigência desta Lei assegurada a isenção para igual
período.
VII - Proprietário de imóvel cedido gratuitamente, em sua totalidade, para uso do
Município (LC 170/13).
A Figura 64 apresenta as despesas, o valor a ser arrecado e o valor arrecado com a taxa
de lixo no período de 2011 a 2014.
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Figura 64 – Análise financeira RSU (2011 a 2014).
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Fonte: Prefeitura Municipal de Carazinho (adaptado).

A partir da Tabela 30 e Figura 64 pode-se concluir que as despesas superaram a
arrecadação, exceto no ano de 2013, que ficaria com saldo positivo de R$122.827,01 se não
houvesse inadimplência.
Nos anos de 2011, 2012 e 2014, mesmo se todos os proprietários dos imóveis tivessem
realizado o pagamento da Taxa de Coleta de Lixo, a arrecadação seria menor que o valor gasto
com a limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos, ficando com saldo negativo de
R$913.059,67 em 2011, R$264.090,65 em 2012 e R$109.309.65 em 2014.
Desta forma, podemos afirmar que a taxa cobrada pelo recolhimento do lixo está sendo
insuficiente para cobrir as despesas com os serviços de limpeza pública do município de
Carazinho.
Devido aos registros de inadimplências, os anos de 2011 a 2014 ficaram com saldo
negativo de R$1.523.288,47, R$934.255,40, R$551.524,31 e R$845.170,24, respectivamente.
A Prefeitura Municipal de Carazinho, apresenta um gasto anual de R$2.203.151,04
apenas com o pagamento das empresas que prestam serviço de limpeza ou consultoria a fim de
acompanhar e atender as exigências estabelecidas na LO do aterro sanitário. Este valor foi
obtido com base na análise dos contratos entre as empresas prestadoras dos serviços e a
Prefeitura. A relação dos gastos está apresentada na Tabela 32.
Tabela 32 - Despesas do município de Carazinho com os serviços de limpeza e manejo dos
resíduos sólidos.
Nº do
Custo
Custo
Empresa
Serviço Prestado
Custo Anual
Contrato
Unitário
Mensal
Varrição manual
Caroldo Prestação
269/2011
de Serviços Ltda.

R$27.808,20

R$333.698,40

Capina e roçada R$1.314,68/km R$14.461,48
Pintura de meioR$498,52/km
R$8.724,10
fio

R$173.537,76
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R$44,14/km

R$104.689,20

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

Custo
Unitário

Custo
Mensal

Custo Anual

R$81,46/t

R$78.200,14

R$938.401,68

-

R$2.330,00

R$27.960,00

-

R$48.152,00

R$577.824,00

R$0,85/L

R$3.920,00

R$47.040,00

R$183.595,92 R$2.203.151,04

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

Ademais as análises, foi também realizado um comparativo da Taxa de Coleta de Lixo
cobrada no município de Carazinho com aquela cobrada no município de Erechim, a fim de
verificar se a cobrança realizada em Carazinho é inferior, superior ou semelhante.
No município de Erechim, com 96.087 habitantes (Censo 2010), a cobrança é realizada
junto ao IPTU. De acordo com a Lei Municipal N. º 4.856, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2010.
A Taxa de Coleta de Lixo, diferenciada em função do custo presumido do serviço, é calculada
por alíquotas fixas, tendo por base o volume de resíduos relativamente ao metro quadrado de
cada edificação, em quantidades de URMs. Sendo o valor da URM, para o Exercício de 2015,
fixado em R$3,28 (três reais e vinte e oito centavos) (LEI N. º 5.762, DE 16 DE DEZEMBRO
DE 2014).
Conforme apresentado na Tabela 33 pode-se concluir que o valor cobrado por m² de
área construída assemelha-se ao valor cobrado em Carazinho. Sendo distinto apenas pelo fato
de que no município de Erechim não há valor mínimo a ser cobrado pelos munícipes.
Tabela 33 - Taxa de coleta de lixo, anual, por metro quadrado (m²).

Edificação

Valor em URMs por m2 de
área construída

Valor em R$ por m2 de
área construída

Imóvel Residencial

0,50

R$1,64

Imóvel Comercial, com
destino comercial e de
prestação de serviços

0,50

R$1,64

Telheiros

0,30

R$0,98
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Edificação

Valor em URMs por m2 de
área construída

Valor em R$ por m2 de
área construída

Templos, centros
comunitários e ginásios de
esportes

0,15

R$0,49

Pavilhão, com destino
comercial e de prestação de
serviços

0,40

R$1,31

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

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

3.5.1 Levantamento hidrológico
O município de Carazinho, situado no noroeste do estado do Rio Grande do Sul tem
suas águas drenadas para duas Regiões Hidrográficas, localizando-se em ponto considerado
divisor de águas. A região noroeste da área urbana do Município, aproximadamente a partir da
Av. Flores da Cunha, insere-se na Região Hidrográfica do Uruguai, Bacia Hidrográfica U100
(Bacia do Rio da Várzea). Já a região sudeste da área urbana do município, também
considerando como divisor de águas aproximado a Av. Flores da Cunha, insere-se na Região
Hidrográfica do Guaíba, Bacia Hidrográfica G050 (Bacia do Alto Jacuí).
O Município, de 665,09 km², tem 49,6% desta área inserida na Bacia do Rio da Várzea
e, portanto, Região Hidrográfica do Rio Uruguai e 50,4% inserida na Bacia do Alto Jacuí e,
portanto, Região Hidrográfica do Guaíba (Figura 65).
A área ou perímetro urbano, atualmente prevista e delimitada pelo Plano Diretor do
município, com área de aproximadamente 45 km², tem 33,64% deste total drenando para a
Bacia do Rio da Várzea e 66,36% drenando para a Bacia do Alto Jacuí (Figura 66).
Isso demonstra que a ocupação e a expansão urbana do município de Carazinho até o
momento tiveram tendência de desenvolvimento no sentido sudeste. A região sudeste do
município é também a região com maior densidade de drenagem, portanto, mais bem drenada.
Porém, a maior ocorrência de rede hidrográfica natural e possível maior ocupação (densidade
demográfica), dá margem a maior ocorrência de ocupações irregulares destas drenagens
naturais, que tem como prováveis consequências lançamentos inadequados de efluentes
domésticos, descarte inadequados de resíduos sólidos e supressão irregular de matas ciliares. A
totalidade destes potenciais aspectos e impactos ambientais tem consequências sobre a perfeita
drenagem das águas naturais e aquelas potencializadas pela ocupação antrópica.
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Figura 65 - Mapa da delimitação das bacias do Rio da Várzea e do Alto Jacuí sob o limite do município de Carazinho.
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Figura 66 - Mapa das bacias hidrográficas do Rio da Várzea e Alto Jacuí e seus domínios nas drenagens da águas do perímetro urbano de Carazinho.
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3.5.1.1 Rede de monitoramento pluviométrico da região de Carazinho
A precipitação é um fenômeno meteorológico que apresenta grande aleatoriedade, tanto
temporal quanto espacial.
Pelo fato de não ser possível realizar uma medição de todo volume precipitado em casos
pontuais de grandes áreas, como por exemplo de toda a área urbana de Carazinho, com precisão
de metros, devido à necessidade de disponibilidade de uma grande rede de monitoramento,
procede-se com a aplicação de metodologias de espacialização de informações pontuais
próximas e com características que possam ser consideradas semelhantes.
A rede de monitoramento pluviométrico na região do município de Carazinho, que
permite estimar a precipitação na área urbana do Município, conta com 10 pontos de
monitoramento
cadastrados
e
disponibilizados
no
site
HIDROWEB
(http://hidroweb.ana.gov.br) da Agência Nacional de Águas (ANA). Estas estações
pluviométricas estão apresentadas e resumidamente caracterizadas na Tabela 34, com as suas
respectivas coordenadas geográficas, entidade responsável pelo monitoramento, altitude e
comentários pertinentes.
Tabela 34 - Relação das estações pluviométricas da região de Carazinho.
Código/Nome

Latitude

Responsável

Operador

2852006/ Carazinho (1)

-28°17'36"

-52°43'25"

570

ANA

CPRM

2852040/ Carazinho (2)

-28°17"00'

-52°47"0'

592

DEPRC

DEPRC

2853026/ Chapada

-28°3'31"

-53°3'58"

450

ANA

CRPM

-28°27"19' -52°48"57"

491

ANA

CRPM

2852022/ Pontão

-28°04'00"

-52°40'0"

660

2852024/ Pulador

-28°17'36"

-52°33'18"

600

CEEE

CEEE

2852025/ Rio da Glória

-28°24'0"

-52°41'0"

561

ANA

ANA

2852007/ Colônia Xadrez -28°11'21"

-52°44'45"

593

ANA

CRPM

2852018/ Não-me-toque

-52°50"0'

600

DEPRC

DEPRC

684

INMET

INMET

2852050/Não-me-Toque

2852020/Passo Fundo

-28°27"0'

Longitude Altitude (m)

-28°13'33" -52°"24'12"

TRACTEBEL TRACTEBEL

Fonte: HIDROWEB, 2015.

A proximidade dos pontos de monitoramento para com o perímetro urbano de Carazinho
é o fator físico que mais tem influência no grau de representatividade da chuva real na área,
pelas observações realizadas nestes pontos.
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3.5.1.2 Médias mensais por posto
A obtenção das médias mensais para os cinco postos pluviométricos escolhidos devido
à disponibilidade simultânea de dados para a região de Carazinho, foi realizada gerando os
resultados apresentados na Tabela 35 e na Figura 67.
Tabela 35 - Médias mensais de longo período de pluviometria nos postos pluviométricos
próximos a Carazinho, RS.
ESTAÇÕES
MÊS
Carazinho 1
Chapada
Não-me-Toque
Pontão
Pulador
Janeiro

123,7

109,5

149,2

110,6

122,0

Fevereiro

109,9

121,1

117,0

121,3

98,2

Março

109,6

98,0

96,6

96,1

94,5

Abril

103,4

100,7

123,7

70,8

98,1

Maio

118,3

122,0

132,4

86,9

106,0

Junho

117,9

120,1

115,2

122,6

110,7

Julho

120,6

116,2

135,3

110,1

115,4

Agosto

125,6

108,5

97,9

161,5

114,4

Setembro

125,0

126,6

158,1

133,4

143,9

Outubro

144,2

164,3

179,2

140,9

145,3

Novembro

121,6

130,4

117,5

113,8

111,5

Dezembro

121,7

105,1

126,5

125,7

117,9

Fonte: PMSB de Carazinho, 2015.

Figura 67 - Médias mensais de pluviometria nos postos pluviométricos próximos a Carazinho.

Precipitação Média Mensal (mm)

Médias Mensais (mm) dos Postos Pluviométricos
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

Meses
CARAZINHO 1

CHAPADA

NÃO-ME-TOQUE

Fonte: PMSB de Carazinho, 2015.
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PONTÃO

PULADOR

3.5.1.3 Uso do solo de Carazinho
Enchentes periódicas são fenômenos naturais que ocorrem em todo curso de água que,
na natureza, possuem um leito menor com capacidade hidráulica para as vazões de base e
vazões de pequena magnitude, geralmente de período de retorno de até dois anos. Vazões que
excedem a capacidade do leito menor ocupam uma área maior e provocam as enchentes.
A urbanização não planejada produz dois efeitos sobrepostos que contribuem para o
aumento dos riscos de inundação:
a) Ocupação de áreas ribeirinhas - a pressão do crescimento urbano acelerado induz a
ocupação das áreas de fundos de vale que, nas estações de chuvas, são ocupadas também pelas
enchentes naturais. Nesta situação, Cidade e águas pluviais disputam o mesmo espaço.
b) Impermeabilização da bacia hidrográfica - a construção de edifícios, a pavimentação
de áreas abertas e a abertura de vias aumentam a impermeabilização do solo, reduzindo sua
capacidade de retenção e infiltração. A implantação de galerias para drenagem das águas
pluviais acelera a velocidade do escoamento. O resultado é o aumento do volume e da
velocidade do escoamento. Como consequência, as áreas ocupadas pelas enchentes passam a
ser maiores que as áreas que eram ocupadas antes da urbanização e as vazões de pico surgem
com maior rapidez.
Segundo o IBGE (2010), o uso e ocupação do solo de Carazinho é prioritariamente
destinado à agricultura, o que em uma análise dos escoamentos superficiais representa menores
percentuais escoados que os evidenciados em áreas totalmente urbanizadas.

3.5.2 Macrodrenagem
A drenagem do município de Carazinho é constituída basicamente, em sua
microdrenagem, por coletores e rede de condução, ambas sem nenhum cadastro junto ao órgão
responsável do Município, e em sua macrodrenagem pelas sangas, arroios e rios naturais que
cruzam e drenam a área urbana.
Neste sentido, na sequência realiza-se a descrição das características identificadas e
levantadas primeiramente para macrodrenagem do município e, posteriormente, para a micro
drenagem do mesmo.
A rede hidrográfica do município de Carazinho é composta por diversos arroios e rios
que drenam para as duas “bacias” do município, ao norte para a do Rio da Várzea e ao Sul para
o Rio Jacuí. Dentre os principais rios que cortam o município tem-se o Rio da Várzea e o Rio
Jacuizinho, ambos com seus fluxos correntes pela área rural do município.
Ressalta-se que toda rede hidrográfica urbana foi nomeada, sendo assumida como
nomenclatura padrão para os trechos, a designação de arroio e complementações com nomes
de bairros próximos às cabeceiras ou por nomenclaturas de conhecimento da população do
entorno ou mesmo dos técnicos da Prefeitura.
A ocupação antrópica do município está quase que em sua totalidade alocada em área
definida como de divisor de águas de duas grandes bacias do Rio Grande do Sul, o que denota
o potencial da região para ocorrência de afloramentos do lençol freático, ou seja, de nascentes.
Nascentes são pontos de início das macrodrenagens naturais e urbanas do município. Portanto,
importa e tem relevância, na avaliação de diagnóstico da situação do sistema de drenagem
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urbana de Carazinho, principalmente o levantamento e espacialização de suas localizações e
principais usos e ocupações de seu entorno, dentre outras informações correlatas.

3.5.2.1 Hidrografia
A localização das nascentes internas ao perímetro urbano, não foi disponibilizada pelo
Município. Com isto, para definição da localização aproximada das nascentes e dos cursos
d’água, foi aplicada metodologia de geração da rede hidrográfica com uso de Modelo Digital
de Elevação (MDE), desenvolvido com base nos levantamentos da Shuttle Radar Topography
Mission (Missão Topográfica Radar Shuttle - SRTM), obtendo por pós processamento pontos
de início destas redes (vértices) definidos como nascentes. A Figura 68 apresenta o mapa que
ilustra a localização das nascentes identificadas junto ao mapeamento das ruas do município de
Carazinho.
A localização das nascentes, foi, sempre que possível, apurada através de imagens de
satélite e com base no conhecimento dos técnicos da equipe de acompanhamento do PMSB do
Município. No perímetro urbano de Carazinho foram identificadas 34 nascentes. O Quadro 10
apresenta a relação das mesmas, sua localização aproximada através de coordenadas
geográficas, suas cotas de terreno aproximadas e um ponto de referência.
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Figura 68 - Mapa de localização das nascentes mapeadas localizadas no perímetro urbano de Carazinho, RS.
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Quadro 10 - Caracterização das nascentes do perímetro urbano de Carazinho, RS.
Id

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Nomenclatura

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

Longitude

Latitude

Altitude (m)

Ponto de referência

-52,738421 -28,299420

550

Próxima ao Trevo da Área
Industrial

-52,790506 -28,328513

586

Fundos do Bairro São Sebastião

-52,795629 -28,328246

580

Açudes atrás do Bairro Cantares

-52,798143 -28,306087

590

Rua Alfonso Pena

-52,792616 -28,321340

570

Fundos do Bairro Alegre

-52,813425 -28,320014

550

Entre a Pista do Aeroclube e a BR
285

-52,741754 -28,289142

570

Fundos (Norte) da Área Industrial

-52,806458 -28,304922

580

Final da Rua Valderino P. de
Oliveira

-52,806076 -28,309758

570

Final da Rua Guaranis

-52,788773 -28,302359

580

Próxima a Rua Coimbra

-52,766198 -28,304420

550

Próxima ao Aterro de Resíduos de
Construção Civil

-52,812761 -28,301001

570

Próxima ao Cemitério do Bairro
Fábio

-52,796239 -28,300159

599

Próxima ao Rua Osílio Zolet

-52,801715 -28,297470

573

Próxima a Rua Fernandes Vieira

-52,808312 -28,295079

560

Próxima ao Final da Rua
Independência

-52,762375 -28,295000

572

Em meio a Área Agrícola com
Acesso pela Rua Bernardo Paz

-52,795606 -28,295427

590

Próxima a Rua Jacques Los

-52,815839 -28,291694

570

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

-52,799541 -28,290716

580

Próxima a Área da ETA da
CORSAN

-52,780378 -28,282654

587

Próxima a Rua Mato Grosso e Silva
Jardim

-52,794869 -28,285683

580

Próxima ao Hospital Municipal

-52,819744 -28,286132

559

Final da Rua Maurílio C. dos Santos

-52,751198 -28,284975

584

Próximo a Estrada Velha para PF e
Fundos da Granja Tombini

-52,789459 -28,282532

586

Próxima a Chácara Hartmann
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Id

Nomenclatura

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

Longitude

Latitude

Altitude (m)

Ponto de referência

-52,760031 -28,279616

570

Próxima a Granja Tombini e a BR
386

-52,773525 -28,279286

584

Próxima ao Juvenato

-52,821837 -28,278917

570

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

28

Nascente do Arroio
Bier

-52,765070 -28,278379

576

29

Nascente do Arroio
Camaquã

-52,787571 -28,274140

568

30

Nascente do Arroio
Divisa

-52,782793 -28,280385

593

-52,771012 -28,273946

589

-52,784924 -28,268274

576

Fundos da Augustin Veículos na
BR 386

-52,803421 -28,264142

540

Zona Rural em Ponto Posterior ao
Cemitério da Rua dos Pinheiros

-52,783116 -28,284404

585

Fundos Mercado Charrua

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

Fonte: PMSB, 2015.

O sistema de drenagem de uma bacia é constituído pelo rio principal e seus tributários
(afluentes/formadores). Neste sentido, posteriormente à identificação de cada uma das
nascentes, e certos de que cada uma destas gera um curso d’água, foi possível contabilizar a
ocorrência dos cursos d’água no perímetro urbano do município de Carazinho. Contudo,
ressalta-se que devido a confluências e aportes de afluentes, tem-se maior número de recursos
hídricos mapeados do que nascentes. Isto ocorre porque, em alguns casos, após a confluência
entre dois recursos hídricos, estes receberam nova denominação ou, por vezes, assumem a
nomenclatura do curso de maior comprimento. Desta forma, foram mapeados 40 cursos d’água
com nomenclatura no município de Carazinho, sendo estes componentes diretos do sistema de
macrodrenagem urbana do município.
Diversos destes cursos d’água não possuíam nomenclatura oficial junto aos órgãos
responsáveis do Município. Portanto, seguindo solicitação da comissão permanente do PMSB,
foi realizada breve pesquisa junto a moradores do entorno dos cursos d’água e aos próprios
técnicos da Prefeitura Municipal visando definir denominação, principalmente para os cursos
d’água principais das sub bacias do perímetro urbano de Carazinho. A metodologia identificou
40 cursos d’água e nomeou 39 cursos d’água da área urbana. Todos os cursos d’água
identificados na área urbana e alguns outros de “fluxo” pelo entorno do perímetro urbano, são
listados e resumidamente caracterizados na Tabela 36.
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Tabela 36 - Descrição e caracterização de todos os arroios dentro dos limites do perímetro
urbano de Carazinho e identificação das sub bacias a que estes pertencem.
Decliv.
Sub-bacias
Nº de cursos
Comp.
Comp.
Identificação Nome
Média
Urbanas
d'água
(m)
(km)
(m/m)
Arroio Dinarte da Costa*
3636,62
3,636
0,017
Arroio Fábio
85,78
0,086
0,009
Arroio Hípica
818,34
0,818
0,023
Arroio Corsan
964,34
0,964
0,032
Sub-bacia do Arroio
8
Carazinho (Ur I)
Arroio Hospital
1461,59
1,462
0,025
Arroio Floresta
1111,74
1,112
0,025
Arroio Pátria
1209,85
1,210
0,031
Arroio Carazinho
3210,85
3,211
0,027
Arroio Divisa*
5020,06
5,020
0,019
Arroio Camaquã
173,74
0,174
0,125
Sub-bacia do Arroio
4
Arroio São Lucas
459,90
0,460
0,086
Divisa (Ur II)
Arroio Rod. Leonel
1331,07
1,331
0,027
Brizola
Arroio Baixinho*
3469,72
3,470
0,019
Sub-bacia do Arroio
3
Arroio da Granja
440,80
0,441
0,052
Baixinho (Ur III)
Arroio da Cotrijal
426,06
0,426
0,085
Sub-bacia do Arroio
1
Arroio do Jokey*
1212,46
1,212
0,021
do Jokey (AJ I)
Arroio Passo da Areia*
1633,31
1,633
0,010
Arroio Cantares
1735,09
1,735
0,019
Sub-bacia do Arroio
Arroio Alvorada
1568,73
1,569
0,026
Passo da Areia (AJ
6
Arroio Alvorada II
674,08
0,674
0,035
II)
Arroio Conceição
2135,48
2,135
0,016
Arroio Santa Teresinha
545,31
0,545
0,016
Arroio Glória II*
9140,00
9,14
0,008
Sub-bacia do Arroio
19
Nesta sub bacia constam todos os abaixo relacionados
Glória II (AJ III)
por cada Sub Bacia Embutida
Arroio da Granja
1740,63
1,741
0,023
Tombini*
Arroio da 386
1,078
0,023
1077,67
Arroio da Bier
282,98
0,283
0,022
Sub-bacia do Arroio
7
Oriental (AJ IV)
Arroio do Juvenato
1041,08
1,041
0,045
Arroio Oriental
1353,65
1,354
0,041
Arroio Glória II*
2143,17
2,143
0,010
Arroio da Coxilha
1471,15
1,471
0,039
Arroio do Frigorífico*
1896,96
1,897
0,033
Arroio Farrapos
1252,20
1,252
0,036
Sub-bacia do Arroio
4
Aquático (AJ V)
Arroio da Candinha
1404,77
1,405
0,031
Arroio Aquático*
1372,31
1,372
0,017
Sub-bacia do Arroio
1
Arroio Ouro Preto*
2055,69
2,056
0,030
Ouro Preto (AJ VI)
Sub-bacia do Arroio
1
Arroio Alegre*
2371,45
2,371
0,025
Alegre (AJ VII)
Arroio do Distrito*
4075,82
4,076
0,014
Sub-bacia do Arroio
2
Distrito (AJ VIII)
Arroio do Aterro
1151,94
1,152
0,026
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Sub-bacias
Urbanas
Sub-bacia do Arroio
São Sebastião (AJ
IX)
Sub-bacia do Arroio
Glória I (AJ X)
TOTAL

Nº de cursos
d'água
2
2

Comp.
(m)

Comp.
(km)

Arroio São Sebastião*

4490,58

4,491

Decliv.
Média
(m/m)
0,019

Sem Denominação

1204,07

1,204

0,029

Arroio Glória*
Sanga da Produção

4643,88
2003,01

4,644
2,003

0,010
0,020

Identificação Nome

40

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

Reforça-se que foram anotadas 34 nascentes e, representados em mapa 40 cursos d’água
internos aos limites do perímetro urbano de Carazinho. A nomenclatura destes elementos
observou a ocorrência de alterações de nomes quando na confluência de dois cursos d’água
“menores” para formação de um “maior”.

3.5.2.2 Sub-bacias
A avaliação das “bacias” de drenagem, ou também, áreas de contribuição ao sistema de
macrodrenagem do município de Carazinho foi realizada a partir da delimitação de sub-bacias
(demarcadas para cada curso d’água principal) e microbacias (demarcadas para cada trecho de
curso d’água). A delimitação das sub-bacias considerou como exutórios os pontos sob os cursos
d’água principais em seus trechos fora dos limites do perímetro urbano. Já a delimitação das
microbacias considerou como exutórios todas as confluências registradas no perímetro urbano.
Dada a importância e relevância do estudo e, portanto, da necessidade da
disponibilidade de dados, como por exemplo levantamentos planialtimétricos, quando se visa
cumprimento dos fins a que se compromete a delimitação de bacias, foi realizada pesquisa junto
aos diversos setores do órgão público municipal, além da concessionária responsável pelos
serviços de abastecimento público e esgotamento sanitário do município de Carazinho, visando
a disponibilidade de quaisquer recursos relacionados ao tema. Tal pesquisa apontou para
inexistência de quaisquer informações e dados de levantamentos topográficos para o município
de Carazinho.
Dadas as circunstâncias, deu-se início à aplicação de metodologia consagrada embasada
em dados disponíveis gratuitamente em diversos meios digitais. Iniciou-se com a busca por
modelos digitais de elevação (MDE) para o Município, visando apresentar as características da
topografia local e possibilitar a delimitação das bacias, mesmo que com menor precisão do que
a esperada e indicada para fins de projeto.
A elaboração do trabalho de delimitação das sub-bacias e microbacias urbanas de
Carazinho foi realizada com base nos MDE’s do Shuttle Radar Topography Mission (SRTM),
disponibilizados em diversas fontes de órgãos públicos americanos e brasileiros como: NASA;
CGIAR e LABGEO/UFRGS. Estes MDE’s foram obtidos durante uma missão de 11 dias
realizada em fevereiro de 2000, onde o SRTM, que consistiu de um sistema de radar acoplado
ao Ônibus Espacial Endevour, realizou a emissão de ondas de radar sobre a superfície terrestre
e posterior leitura da reflexão destas ondas, possibilitando obter como resposta a elevação da
superfície terrestre.
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Os dados foram publicados, em um primeiro momento, em uma grade com arco de 1
segundo (resolução de 30 m) para os EUA e com um arco de 3 segundos (resolução de 90 m)
para o resto do globo da latitude de 56°S até a de 60°N. Porém, atualmente já encontram-se
disponibilizados os dados com resolução de 1’ ou 30 metros, ainda não corrigidos e/ou
consistidos, para diversas outras partes do mundo, inclusive para o Brasil, contemplando assim
as necessidades do PMSB de Carazinho.
Com a obtenção dos MDE’s, procedeu-se com a aplicação de metodologia de
delimitação de bacias consagrada e disponível em diversas ferramentas acopladas a softwares
de geoprocessamento, como a utilizada “IPHydro Tools” disponibilizada para MapWindow.
Conforme já comentado, o fato de o Município ter se desenvolvido e expandido a partir
do divisor de águas (aproximadamente Av. Flores da Cunha) de duas grandes bacias (Bacia do
Rio da Várzea e Bacia do Alto Jacuí), tem como consequência direta o fato da hidrografia
urbana do Município ser formada por cursos d’água próximos a suas cabeceiras (nascentes).
Com isto, a delimitação das sub-bacias e microbacias realizada, considerando a totalidade das
áreas de contribuição de cada curso d’água, definiu sub-bacias dentro do perímetro urbano do
município.
A macro rede pluvial, conforme já informado, é representada pelos 34 cursos d’água
mapeados. Neste sentido, visando beneficiar o município de Carazinho com dados e
informações importantes e por vezes indispensáveis para a gestão e manejo das águas pluviais,
foram delimitadas as principais sub-bacias destas redes de drenagem naturais do perímetro
urbano.
O levantamento definiu a delimitação de seis sub-bacias no perímetro urbano de
Carazinho, conforme Figura 69, sendo três drenantes para Bacia do Rio Uruguai, identificadas
pelo indexador “Ur” e, outras três drenantes para Bacia do Alto Jacuí, identificadas pelo
indexador “AJ” a saber:


Sub-bacia do Arroio Carazinho (Ur I);



Sub-bacia do Arroio Divisa (Ur II);



Sub-bacia do Arroio Baixinho (Ur III);



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



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



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

Visando maior detalhamento do sistema de macrodrenagem natural do município de
Carazinho, a Sub-bacia do Arroio Glória II, sub-bacia com número muito grande de cursos
d’água afluentes ao rio principal, foi espacialmente subdivida em suas outras sete sub-bacias
embutidas, conforme apresentado pela Figura 70. Estas sub-bacias embutidas estão abaixo
relacionadas:








Sub-bacia do Arroio Oriental (AJ IV);
Sub-bacia do Arroio Aquático (AJ V);
Sub-bacia do Arroio Ouro Preto (AJ VI);
Sub-bacia do Arroio Alegre (AJ VII);
Sub-bacia do Arroio Distrito (AJ VIII);
Sub-bacia do Arroio São Sebastião (AJ IX); e
Sub-bacia do Arroio Glória I (AJ X).
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Figura 69 - Mapa das seis sub-bacias hidrográficas identificadas no perímetro urbano de Carazinho, RS.
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2

Figura 70 - Mapa das sete sub-bacias embutidas na sub-bacia do Arroio Glória II, perímetro urbano de Carazinho, RS.

152

Para entender o funcionamento destas bacias, como elementos do sistema de drenagem,
torna-se necessário expressar quantitativamente as manifestações de forma (a área da bacia, sua
forma geométrica, etc.), de processos (escoamento superficial, deflúvio, etc.) e suas interrelações.
Neste sentido, vários parâmetros físicos foram obtidos e calculados, alguns deles
aplicáveis à bacia como um todo, enquanto outros relativos apenas a algumas características do
sistema. O importante é reconhecer que nenhum desses parâmetros devem ser entendidos como
capazes de simplificar a complexa dinâmica das bacias hidrográficas, a qual inclusive tem
magnitude temporal.
Estes parâmetros e suas inter-relações podem ser classificados em:
a) Parâmetros físicos: área, fator de forma, compacidade, altitude média, declividade
média, densidade de drenagem, número de canais, direção e comprimento do
escoamento superficial, comprimento da bacia, hipsometria (relação área - altitude),
comprimento dos canais, padrão de drenagem, orientação, rugosidade dos canais,
dimensão e forma dos vales, índice de circularidade, etc.;
b) Parâmetros geológicos: tipos de rochas, tipos de solos, tipos de sedimentos fluviais,
etc.;
c) Parâmetros de vegetação: tipos de cobertura vegetal, espécies, densidade, índice de
área foliar, biomassa, etc.;
d) Inter-relações: Lei do Número de Canais (razão de bifurcação), Lei do Comprimento
dos Canais (relação entre comprimento médio dos canais e ordem), Lei das Áreas
(relação entre área e ordem), etc.
Neste sentido, a Tabela 37 apresenta a relação das sub-bacias delimitadas e das subbacias embutidas na Sub-bacia do Arroio Glória, demonstrando os parâmetros físicos de cada
uma. Os demais parâmetros, supracitados de outras classes, foram suficientemente descritos na
caracterização do município de Carazinho, em itens anteriores deste relatório.
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Tabela 37 - Parâmetros físicos das sub-bacias urbanas do município de Carazinho, RS.
Sub-bacias

Área (m²)

Área
(km²)

Perímetro
(km)

Decl.
média da
Bacia (%)

Fator de
forma
(Kf)

Coeficiente de
compacidade
(Kc)

Nº de
Canais

Densidade
de
drenagem

Curso d'água
Principal

Comprimento
do curso d'água
principal (km)

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

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

9.567.562,36

9,57

19,13

2,73

0,60

1,74

8,0

1,31

Arroio Dinarte da
Costa

3,64

0,017

5.589.515,48

5,59

17,42

2,53

0,22

2,08

4,0

1,26

Arroio Divisa

5,02

0,019

3.513.750,23

3,51

12,02

3,02

0,29

1,81

3,0

1,23

Arroio Baixinho

3,47

0,019

1.295.047,93

1,30

7,41

3,18

0,88

1,84

1,0

0,94

Arroio do Jokey

1,21

0,021

6.131.242,17

6,13

15,36

2,55

0,43

1,75

5,0

1,44

Arroio Passo da
Areia

1,63

0,010

33.544.793,46

33,54

38,05

1,87

0,40

1,85

19,0

1,35

Arroio Glória II

9,14

0,008

3,88

0,015

3,27

0,025

2,06

0,030

2,37

0,025

4,08

0,014

4,49

0,019

4,65

0,010

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

6.377.862,55

6,38

15,85

1,99

0,61

1,77

7,0

1,43

Sub-bacia do Arroio do
Aquático (AJ V)

3.858.298,56

3,86

12,54

3,26

0,36

1,80

4,0

1,54

1.375.071,76

1,38

7,11

4,08

0,33

1,71

1,0

1,49

1.928.802,92

1,93

8,26

3,47

0,34

1,68

1,0

1,23

5.056.478,50

5,06

15,00

2,06

0,30

1,88

2,0

1,03

4.294.418,65

4,29

14,39

2,47

0,21

1,96

2,0

1,33

6.810.407,00

6,81

17,10

2,00

0,32

1,85

2,0

0,98

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

A análise da Tabela 37, em se tratando da densidade da macrodrenagem natural de
Carazinho, portanto, da densidade de drenagem (Dd) das sub bacias, permite determinar que as
sub-bacias delimitadas se apresentam na totalidade classificadas com bacias de drenagem
regular com Dd variando entre 0,5 e 1,5 km/km², conforme limites de classes apresentados
abaixo Christofoletti (1981).


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



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



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



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



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

Esta Dd é uma boa indicação do grau de desenvolvimento de um sistema de drenagem.
Expressa a relação entre o comprimento total dos cursos d’água (sejam eles efêmeros,
intermitentes ou perenes) de uma bacia e a sua área total.
Os fatores de forma calculados indicam baixos potenciais à riscos de inundações (para
quase a totalidade das sub-bacias).
Além disto percebe-se pela análise da Tabela 37 que as declividades dos cursos d’água
são maiores em pontos mais próximos ao centro do município (Av. Flores da Cunha),
diminuindo radialmente em ambos os sentidos desta. Isto se deve às cotas mais altas do divisor
de águas no qual foi executada a Av. Flores da Cunha. Esta avaliação demonstra principalmente
a possível ocorrência de escoamentos de maiores velocidades mais próximos ao centro, tendo
possíveis reduções de velocidades em pontos alocados nos bairros. Este cenário ilustra o
potencial para problemas de drenagem quando relacionados ao escoamento de grandes volumes
de chuva, uma vez que possibilita o escoamento rápido do centro ocasionando, possivelmente,
ondas de cheias nos pontos mais baixos, ou seja, nos canais de drenagem natural localizados
nos bairros com capacidade lenta de dissipação.
O planejamento de ações sob o sistema de drenagem das águas pluviais deve ser
realizado com o maior nível de detalhamento possível, podendo avaliar por exemplo ações
sobre a macrodrenagem em diversos pontos da rede natural. Neste sentido, foram delimitadas
e identificadas 63 microbacias, internas as sub bacia, na área de ocupação urbana do município
de Carazinho, tomando-se por exutórios qualquer confluência entre dois trechos de curso
d’água. Algumas informações e características das microbacias estão apresentadas na Tabela
38.
O mapa de ilustração dos limites das microbacias, contemplando sua identificação, é
apresentado na Figura 71.
Tabela 38 - Parâmetros físicos das microbacias urbanas de Carazinho, RS.
ID
1
2
3

SUB-BACIAS

MICROBACIAS

ÁREA (m²)

ÁREA
(km²)

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

Micro - A (Micro Arroio Dinarte
da Costa)

860.325,62

0,86

Micro - B (Micro Sanga Fábio)

320.935,94

0,32

Micro - C (Micro Arroio Dinarte
da Costa)

259.706,51

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

16
17
18
19
20
21

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

25

ÁREA (m²)

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

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

Micro - J (Micro Arroio Floresta)

1.088.196,47

1,09

Micro - K (Micro Arroio Dinarte
da Costa)

385.223,27

0,39

Micro - L (Micro Arroio Pátria)

687.583,43

0,69

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

225.911,86

0,23

2.550.404,40

2,55

244.841,07

0,24

Micro - A (Micro Arroio Divisa)

1.029.354,05

1,03

602.928,85

0,60

466.743,93

0,47

Micro - D (Micro Arroio Divisa)

747.581,94

0,75

Micro - E (Micro Arroio Rod,
Leonel Brizola)

1.253.791,87

1,25

Micro - F (Micro Arroio Divisa)

1.489.097,86

1,49

882.288,74

0,88

483.011,36

0,48

2.148.450,12

2,15

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

1,30

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

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

MICROBACIAS

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

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

34
35
36
37
38
39

40
41
42
43
44
45
46

SUB-BACIAS

MICROBACIAS

ÁREA (m²)

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

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

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

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

MICROBACIAS

ÁREA (m²)

ÁREA
(km²)

Micro - H (Micro Arroio Oriental)

682.562,11

0,68

Micro - I (Micro Arroio Glória II)

595717,93

0,60

Micro - J (Micro Arroio da
Coxilha)

597.774,86

0,60

816.423,17

0,82

895.087,03

0,90

281.408,50

0,28

747.450,54

0,75

1.117.929,30

1,12

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

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

55

Sub-bacia do Arroio Ouro
Preto (AJ VI)

Micro - A (Micro Arroio Ouro
Preto)

1.375.071,76

1,38

56

Sub-bacia do Arroio Alegre
(AJ VII)

Micro - A (Micro Arroio Alegre)

1.928.802,92

1,93

57

Sub-bacia do Distrito (AJ
VIII)

Micro - A (Micro Arroio do
Distrito)

5.056.478,50

5,06

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

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

1.874.745,62

1,87

726.092,18

0,73

1.693.580,86

1,69

Micro - A (Micro Arroio Glória I)

2.501.180,45

2,50

Micro - B (Micro Arroio da
Produção)

1.827.289,55

1,83

Micro - C (Micro Arroio Glória I)

2.481.937,00

2,48

50
51
52
53
54

58
59
60
61
62
63

Fonte: PMSB de Carazinho, 2015.
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Figura 71 - Mapa das microbacias do perímetro urbano de Carazinho, RS.
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Quanto aos elementos estruturais de macrodrenagem (pontes, canais abertos, etc.),
foram identificados elementos desde bem estruturados até pontilhões em madeira. Do ponto de
vista de macrodrenagem estes elementos, muitas vezes, delimitam e dificultam o escoamento
natural (estrangulamento do fluxo) das sangas, arroios e rios principalmente pelo acúmulo de
detritos e/ou resíduos sólidos (lixo).
Medidas paliativas de limpeza do leito das sangas, arroios e rios tem colaborado na
manutenção das condições de escoamento. Entretanto, medidas de educação ambiental devem
ser intensificadas na tentativa de minimizar tais problemas.
Segundo a comissão do PMSB de Carazinho, o município possuía contrato com empresa
terceirizada para realização da limpeza periódica dos leitos das sangas e rios. Entretanto, este
contrato foi finalizado e não renovado desde o ano de 2007.
Ainda referente à macrodrenagem, processos erosivos foram identificados em vários
pontos das margens e/ou taludes das sangas, arroios e rios. A retirada de matas ciliares, o
aumento das áreas urbanas impermeáveis e as ocupações ribeirinhas contribuem diretamente
para formação e aumentos destes processos de erosão. A seguir ilustra-se em registros
fotográficos (Figura 72 e Figura 73) estes processos no Arroio Dinarte da Costa, no Bairro
Glória.
Os pontos de ocupações irregulares em áreas ribeirinhas forma registrados, por exemplo,
no Bairro Vargas (Figura 74 e Figura 75).
Figura 72 - Processo erosivo no Arroio
Dinarte da Costa - Bairro Glória (registro 01).

Fonte: PMSB de Carazinho, 2015.
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Figura 73 - Processo erosivo no Arroio
Dinarte da Costa - Bairro Glória (registro 02).

Figura 74 - Ocupações ribeirinhas no Bairro
Vargas (registro 01).

Figura 75 - Ocupações ribeirinhas no Bairro
Vargas (registro 02).

Fonte: PMSB de Carazinho, 2015.

3.5.3 Microdrenagem
O sistema de microdrenagem é composto, basicamente, por todos os elementos que
coletam (bocas de lobo, caixas, grelhas, etc.) e conduzem (sarjetas, tubulações, valas, etc.) as
águas das chuvas na rede urbana do Município.
Como citado anteriormente, o município de Carazinho não possui cadastro da
infraestrutura dos elementos coletores e de sua rede de drenagem implantada. Desta forma, não
foi possível determinar o comprimento total da rede de drenagem, assim como a verificação do
diâmetro das tubulações instaladas.
Para diagnosticar a situação da drenagem foram realizadas visitas a campo, entrevistas
com profissionais e funcionários do Município e levantamentos de escritório por ferramenta de
visualização de registros fotográficos (Street View), disponibilizados pelo Google Earth para o
período de 2011. O levantamento por ferramenta de visualização percorreu todo o perímetro
urbano do Município, identificando a existência ou não de elementos de drenagem superficial.
Neste levantamento foram identificadas, ao todo, 1.374 bocas de lobo no perímetro
urbano de Carazinho. A Figura 76 mostra o mapa com a locação esquemática das bocas de lobo
identificadas.
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Figura 76 - Mapa do levantamento das bocas de lobo de Carazinho, RS.
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Dentre as bocas de lobo identificadas observaram-se basicamente dois tipos: bocas de
lobo de guia (Figura 77) e de grelha (Figura 78). Ilustram-se, a partir de registros fotográficos,
os dois tipos destes elementos coletores nas Figura 79 e Figura 80, no município de Carazinho.

Figura 77 - Boca de lobo de guia.

Figura 78 - Boca de lobo com Grelha.

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

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

Figura 79 - Registro de boca de lobo de guia.

Figura 80 - Registro de boca de lobo com grelha.

Fonte: PMSB, 2015.

Ressalta-se que neste levantamento foi possível identificar a falta de um padrão para a
locação dos elementos coletores. Notadamente a locação das bocas de lobo ocorre
aleatoriamente, sem definições quanto a distâncias mínimas e/ou máximas de esquinas e meios
fios.
A locação de bocas de lobo deve, basicamente, respeitar a capacidade hidráulica da
sarjeta e/ou meio fio e a disposição da faixa de segurança (ou fluxo de pedestres nas calçadas
públicas) da via/rua. A definição das sub-bacias, anteriormente identificadas e comentadas, teve
por objetivo caracterizar o município pelo ponto de vista hidrológico além de permitir a
particularização do diagnóstico dos elementos coletores nestas novas áreas. Ressalta-se que
estas divisões de sub-bacias e seus parâmetros tornam-se uma importante ferramenta para
revisões e dimensionamento de redes de microdrenagem.
O resumo das sub-bacias e dos elementos coletores identificados em cada uma delas
está apresentado na Tabela 39.

163

Tabela 39 - Número de bocas de lobo por sub-bacia em Carazinho, RS.
SUB-BACIAS URBANAS
SUB-BACIAS

Bocas de lobo
(Quantidade)

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

415
82
2
7
316
0

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

135
290
77
35
0
0
*

Fonte: PMSB de Carazinho, 2015.

Quanto à tubulação de condução das águas coletadas pelas bocas de lobo, não foi
possível determinar o comprimento total de rede de atendimento. Como informado
anteriormente, não há no município de Carazinho um cadastro destas tubulações.
Outro ponto de lacuna para o diagnóstico da microdrenagem refere-se aos diâmetros das
tubulações. Em entrevistas realizadas com profissionais e colaboradores da Prefeitura foi
informado que são utilizadas tubulações em concreto simples e/ou armados com diâmetros de
400 a 600 mm.
As manutenções da rede de microdrenagem são realizadas regularmente apenas no que
tange à limpeza de sarjetas e/ou meio fios. Para esta finalidade a prefeitura possui contrato com
a empresa terceirizada Caroldo Prestação de Serviços Ltda., que realiza limpeza das ruas
identificadas na Figura 81 (Mapa de varrição do Município).
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Figura 81 - Mapa das ruas atendidas pelos serviços de varrição e limpeza de bocas de lobo em Carazinho, RS.
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Para as bocas de lobo e tubulações não são realizadas manutenções. As limpezas,
reparos e trocas de tubulações são executadas apenas de acordo com a demanda da população.
A seguir apresentam-se alguns registros fotográficos de bocas de lobo parcialmente
interrompidas ou cobertas por resíduos sólidos (Figura 82 e Figura 83).
Figura 82 - Registro de boca de lobo
parcialmente interrompida.

Figura 83 - Registro de boca de lobo
interrompida.

Fonte: PMSB de Carazinho, 2015.

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

3.5.4 Áreas de riscos de inundação e alagamento
O município de Carazinho apresenta problemas pontuais e periódicos em algumas áreas
com risco de inundações. Adicionalmente, como em quase todos os municípios do Brasil,
apresenta problemas quanto a alagamentos devido à deficiência dos sistemas de
microdrenagem. Os principais casos de inundações ocorrem nas regiões de ocupações
ribeirinhas irregulares em virtude, principalmente, da urbanização e do acúmulo de resíduos
sólidos nas sangas, arroios e rios.
Quanto aos alagamentos, estes são temporários e envolvem regiões em que há
problemas devido à impermeabilização do solo (urbanização), pavimentação das ruas,
obstrução de sarjetas, falta de manutenção (limpeza) das bocas de lobo ou ainda em função da
incapacidade das tubulações condutoras das águas das chuvas.
A Figura 84 ilustra o mapa com as regiões de risco a inundações e nas Figura 85 e Figura
86 os registros fotográficos do Bairro Medianeira, onde são registrados problemas de
inundações.
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Figura 84 - Mapa dos pontos identificados como críticos quanto à vulnerabilidade a alagamentos e inundações em Carazinho, RS.
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Figura 85 - Área de risco de inundação no Bairro Medianeira, em Carazinho (vista 01).

Fonte: PMSB de Carazinho, 2015.

Figura 86 - Área de risco de inundação no Bairro Medianeira, em Carazinho (vista 02).

Fonte: PMSB de Carazinho, 2015.
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3.5.5 Síntese das falhas identificadas no sistema de drenagem e manejo
de águas pluviais urbanas
No Quadro 11, 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.

MICRODRENAGEM

MACRODRENAGEM

Quadro 11 - 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.
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 12 os principais problemas identificados para micro e para
macrodrenagem – inseridos em suas bacias, sub bacias e micro bacias - do município de
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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 12 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 87 até Figura 94 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 12 - 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

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).

P05
Rua Honorato F.P. – Bairro
Dileta
P06
Ruas Dona Júlia e Barão de
Antonina – Bairro Sommer

4

Sub Bacia Arroio Carazinho (Ur I)

Micro - N (Micro Arroio Carazinho)

2,55

5

Sub Bacia Arroio Divisa (Ur II)

Micro - A (Micro Arroio Divisa)

1,03
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Necessidade de redimensionamento de microdrenagem
superficial.

P02
Rua Paissandú e Mal. Hermes
– Bairro Glória

P04
Rua Cuiabá – Bairro Floresta
3

RESULTADOS DA ANÁLISE

Deve-se realizar manutenção e limpeza da
microdrenagem superficial, e implantação de novos
elementos de drenagem (bocas-de-lobo).
Necessário redimensionamento de canal fechado
(macrodrenagem), além de tratamento das laterais dos
canais abertos e sua proteção.
Redimensionamento do canal fechado (macrodrenagem) e
dimensionamento de um sistema de microdrenagem no
final da Rua Barão de Antonina, com implementação de
pavimentação e bocas-de-lobo.

P07
Redimensionamento de canal fechado (macrodrenagem) e
Ruas Pedro Vargas e Barão do
de microdrenagem superficial são necessários.
Triunfo
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).
P09
Necessário realizar limpeza e proteção dos canais abertos
Ruas Cristóvão Colombo,
e verificar pontos em que o canal está fechado
Santa Catarina e Condé de
(macrodrenagem).
Porto Alegre

ID

SUB BACIAS

MICRO BACIAS

ÁREA (km²)

PONTOS COM
PRIORIDADE DE
INVESTIMENTO EM
REDIMENSIONAMENTO

RESULTADOS DA ANÁLISE

P10
Bairro São José (próximo do
arroio)

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.

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, 2016.
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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

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 87 – Mapa de localização do ponto 02 com problemas na macrodrenahem na Sub Bacia do Arroio Carazinho Ur I – Micro Bacia – (Micro Dinarte da Costa).
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Figura 88 – 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 89 – 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 90 – 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 91 – Mapa de localização do ponto 09 com problemas na macrodrenagem na Sub Bacia do Arroio Divisa Ur II – Micro A (Micro Arroio Divisa).
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Figura 92 – Mapa de localização do ponto 10 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 93 – Mapa de localização do ponto 10 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 94 – Mapa de localização dos P13, P14 e P15 com problemas na macrodrenagem na Sub Bacia do Arroio Aquático AJ V – Micro C (Micro Sanga Frigorífico) e
Micro D ( Micro Sanga Candinha).
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4 PROGNÓSTICO,
ALTERNATIVAS
PARA
A
UNIVERSALIZAÇÃO, CONDICIONANTES, DIRETRIZES,
OBJETIVOS, METAS, PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES
Este item compreende 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.

4.1 Projeção populacional
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.
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.
A Tabela 40 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
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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 %.
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 40 - 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.
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Na Tabela 41 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
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 41 - 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 42 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.
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Tabela 42 - 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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4.2 Objetivos, metas, ações (programas e projetos) do pmsb de
carazinho
No decorrer deste “capítulo”, encontram-se descritos os estudos e resultados do
prognóstico e as proposições de alternativas para o PMSB, contemplando uma abordagem sobre
objetivos e metas almejados através do PMSB, 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.
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).
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.
Salientando que neste relatório será apresentado apenas o cenário aprovado em
audiência pública e pela comissão de acompanhamento do PMSB como aquele a ser através de
suas propostas de metas e ações operacionalizado.
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.
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).
 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”.
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4.2.1 Sistema de abastecimento de água

4.2.1.1 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 43 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 43 - 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 95 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 95 – Comparativo entre o volume consumido e o volume disponibilizado, considerando as
perdas.

Volume consumido x Volume disponibilizado
Volume de Água (m3/ano)

6500000
6000000
5500000
5000000
4500000
4000000
3500000
3000000
2500000

Anos
Volume Disponibilizado

Volume Consumido

Volume Disponibilizado considerando as Perdas

Fonte: PMSB de Carazinho, 2015.

4.2.1.2 Cenário Otimista: objetivos, justificativas, metas, alternativas, ações,
programas e projetos
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.
No Quadro 13 e no Quadro 14 são apresentados os cenários otimistas, para a área urbana
e rural do município de Carazinho, respectivamente.
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Quadro 13 - 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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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 14 - 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.

4.2.2 Sistema de esgotamento sanitário

4.2.2.1 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
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 Tabela 44 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 44 - 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 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 44, 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.

4.2.2.2 Cenário otimista: objetivos, justificativas, metas, alternativas, ações
programas e projetos
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

CENÁRIO OTIMISTA

Atividades
Analisadas

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

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

Responsável pela Ação

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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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

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

Cód.

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

CENÁRIO
OTIMISTA

Atividades
Analisadas

Justificativa

Meta

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%

4.2.3 Serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos

4.2.3.1 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 45 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.
Tabela 45 - Estimativa de geração de resíduos sólidos domiciliares de Carazinho, para um
horizonte de 20 anos.
Geração de Resíduos (toneladas)
Horizontes
Ano
Habitantes (área urbana)
Diária Semanal Mensal
Anual

Curto Prazo

Médio Prazo

Longo Prazo

2016

60.559

33,65

235,55

1.009,51 12.282,40

2017

60.768

33,77

236,37

1.013,00 12.324,79

2018

60.978

33,88

237,18

1.016,50 12.367,39

2019

61.189

34,00

238,00

1.020,01 12.410,18

2020

61.401

34,12

238,83

1.023,55 12.453,18

2021

61.613

34,24

239,65

1.027,08 12.496,17

2022

61.826

34,35

240,48

1.030,63 12.539,37

2023

62.040

34,47

241,31

1.034,20 12.582,78

2024

62.255

34,59

242,15

1.037,78 12.626,38

2025

62.470

34,71

242,99

1.041,37 12.669,99

2026

62.686

34,83

243,83

1.044,97 12.713,80

2027

62.903

34,95

244,67

1.048,59 12.757,81

2028

63.120

35,07

245,51

1.052,20 12.801,82

2029

63.339

35,20

246,37

1.055,86 12.846,24

2030

63.333

35,19

246,34

1.055,76 12.845,02

2031

63.326

35,19

246,32

1.055,64 12.843,60

2032

63.320

35,18

246,29

1.055,54 12.842,38

2033

63.314

35,18

246,27

1.055,44 12.841,17

2034

63.308

35,18

246,25

1.055,34 12.839,95

2035

63.302

35,17

246,22

1.055,24 12.838,73

Fonte: PMSB de Carazinho, 2015.
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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.

4.2.3.2 Cenário Otimista: objetivos, justificativas, metas, alternativas, ações
programas e projetos
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 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.).
Na sequência, faz-se apresentado, o cenário otimista da área urbana e rural do município
de Carazinho, respectivamente (Quadro 17 e Quadro 18).
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Quadro 17 - 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

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

Cód.

Conscientização ambiental.

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%

Atualização
do PGIRS
em 2024,
2028 e 2032.

CO-01

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.

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-03

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

Ações

Responsável pela
Ação

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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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

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.

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).

Imediato/Emergenciais (2016-2018)
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

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.

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.
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Prefeitura Municipal
de Carazinho e
empresa contratada.

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

Curto Prazo
(2016-2019)

-

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

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

Cód.

Ações

Responsável pela
Ação

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.

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

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:
Secretaria de Obras e
Serviços Urbanos.

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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-

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

Conscientizar a
população sobre a
correta segregação dos
resíduos.

Tornar a execução do
serviço mais eficiente.

Cód.

Ações

Responsável pela
Ação
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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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

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.

Regularizar o aterro
sanitário de Carazinho.

Determinar o local de
disposição final dos
RSU.

Cód.

Ações

Responsável pela
Ação

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

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 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.

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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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.

Dispor os resíduos
domiciliares no aterro de
RSU do município.

Registrar a quantidade
de resíduos enviados
para reciclagem.

Instalação de balança.

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

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.

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.

Ações

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

Responsável pela
Ação

Imediato/Emergenciais (2016-2018)
2016

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

CENÁRIO OTIMISTA

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

Enviar os resíduos
domiciliares para outro
município.

Reduzir os custos
com a disposição
de resíduos sólidos,
inserir os catadores
no sistema de
coleta seletiva.

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

Prefeitura Municipal
de Carazinho:
CO-56
Departamento a ser
100%
criado para gestão dos
4 eixos de saneamento.
Prefeitura Municipal
Elaboração de um cadastro
de Carazinho:
CO-57
de depósitos, sucateiros e
100%
Departamento de Meio
indústrias recicladoras.
Ambiente.
OU - OPÇÃO 02 – ENVIAR OS RESÍDUOS PARA OUTRO MUNICÍPIO
Prefeitura Municipal
Elaboração de contrato
de Carazinho:
entre a Prefeitura Municipal
Dispor adequadamente
Secretaria Municipal
CO-58
de Carazinho e
os RSU.
de Planejamento,
responsáveis pelo aterro
Urbanismo e Obras
sanitário.
Públicas e SEPLAN
Prefeitura Municipal
Impermeabilização do piso
de Carazinho:
CO-59
100%
em conformidade com a lei. Secretaria de Obras e
Serviços Urbanos.
Prefeitura Municipal
de Carazinho:
CO-60
Conserto da esteira.
100%
Secretaria de Obras e
Serviços Urbanos.
Prefeitura Municipal
Modernização e
de Carazinho:
Conserto da prensa.
100%
ampliação da estrutura CO-61
Secretaria de Obras e
existente de triagem
Serviços Urbanos.
para melhoria do serviço
Estruturação de associações
de segregação de
Prefeitura Municipal
e cooperativas de catadores,
materiais recicláveis,
de Carazinho:
CO-62
objetivando a inserção de
100%
possibilitando a
Secretaria da
catadores na triagem dos
implantação de novas
Assistência Social
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
Prefeitura Municipal
Criação e implementação
Registrar a quantidade
de Carazinho:
de um inventário qualide resíduos enviados
CO-65
Departamento a ser
quantitativo dos resíduos
para reciclagem.
criado para gestão dos
enviados para reciclagem.
4 eixos de saneamento.
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Médio
Longo
Prazo
Prazo
(2020-2023) (2024-2035)

2017

2018

Curto Prazo
(2016-2019)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

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

Responsável pela
Ação

Imediato/Emergenciais (2016-2018)
2016

CENÁRIO OTIMISTA

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

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
100%
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 OS SERVIÇOS PÓS COLETA
Prefeitura Municipal
Abertura de edital para
Definir o melhor
Contratação de uma
CO-69
de Carazinho:
100%
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:
100%
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
100%
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
100%
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
100%
volume dos resíduos
criado para gestão dos
gerados.
quatro eixos de
saneamento.
Prefeitura Municipal
Desenvolver e implementar
de Carazinho:
CO-74
programas de educação
100%
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
100%
serviço.
construção e demolição.

Fonte: PMSB de Carazinho, 2015.
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Médio
Longo
Prazo
Prazo
(2020-2023) (2024-2035)

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%

Quadro 18 - 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%

4.2.4 Sistema de drenagem e manejo das águas pluviais

4.2.4.1 Projeção do sistema de drenagem e manejo das águas pluviais
Observadas as projeções, de 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.

4.2.4.2 Cenário Otimista: objetivos, justificativas, metas, alternativas, ações
programas e projetos
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.
Na sequência (Quadro 19 e Quadro 20) são apresentados, respectivamente, os Cenários
Otimistas da Microdrenagem e da Macrodrenagem do município de Carazinho.
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Quadro 19 - 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

Justificativa

Meta

CENÁRIO OTIMISTA

Atividades
Analisadas

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

Prefeitura Municipal
de Carazinho/Setor de
Saneamento básico
Prefeitura Municipal
de Carazinho/Setor de
Saneamento básico

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

Fonte: PMSB de Carazinho, 2015.

Quadro 20 - Cenário Otimista para o sistema de macrodrenagem de Carazinho.
MACRODRENAGEM URBANA

MEDIDAS NÃO ESTRUTURAIS - MACRO
DRENAGEM

CENÁRIO OTIMISTA

Atividades
Analisadas

Objetivo

Justificativa

Zoneamento de áreas
com riscos de
alagamentos,
inundações e
enchentes.
Avaliação dos
impactos
gerados na bacia
como um todo.

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.
DO - 20
Delimitações de bacias, sub-bacia
e micro bacias.

Zoneamento de áreas
DO - 21
urbanas de acordo
com as suas
características
Definições de vazões de projetos
DO - 22
hidrológicas.
(máximas e mínimas).
Criar políticas de incentivo ao
aproveitamento de águas de
chuva

DO - 23

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
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Médio
Prazo
(20202023)

Longo
Prazo
(20242035)

80%

100%

100%

100%

75%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

MACRODRENAGEM URBANA

Atividades
Analisadas

Objetivo

Justificativa

Regular novos
empreendimentos
para controles de
vazões de jusante.

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

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

Meta

Definição de padrões mínimos
para novos empreendimentos.

CENÁRIO OTIMISTA

Recuperar as
margens e leitos dos
rios.

Ações

Definições de critérios (diâmetros mínimos, forma de
conexão com rede existente, etc.) para implantação da rede
DO - 24
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

Definições de parâmetros de
controle dos pontos de
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).

Caracterizar áreas de invasões
ribeirinhas.

Recuperar áreas
ribeirinhas.

COD

DO - 29

Cadastro das residências e famílias.

DO - 30

Definir ações de relocações sociais de família.

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/Setor de
Saneamento básico

Médio
Prazo
(20202023)

Longo
Prazo
(20242035)

100%

100%

100%

Prefeitura Municipal de
Carazinho/Setor de
Saneamento básico

20%

40%

60%

80%

100%

100%

Prefeitura Municipal de
Carazinho/Setor de
Saneamento básico/

100%

100%

100%

100%

100%

100%

50%

100%

100%

100%

100%

100%

50%

75%

100%

50%

75%

100%

100%

25%

50%

75%

100%

30%

60%

80%

100%

30%

60%

100%

20%

50%

100%

80%

100%

100%

20%

50%

100%

50%

100%

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
Prefeitura Municipal de
Carazinho/Secretaria de
Assistência Social/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

25%

10%

30%

60%

4.3 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.

4.3.1 Sistema de Abastecimento de Água

4.3.1.1 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.
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 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.
 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.

4.3.1.2 Ações de emergência
A descrição das medidas emergenciais, e seus respectivos códigos são apresentados na
Tabela 46. Posteriormente (Quadro 21) foram apresentados os possíveis eventos e as ações a
serem desencadeadas/aplicadas seguindo o código utilizado para cada ação.
Tabela 46 - 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

3

Comunicação ao responsável técnico
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Medida emergencial

Descrição das medidas emergenciais

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 21 - 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.

Falta de água
parcial ou
localizada

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

Eventos

Origem

Ações de Emergência e
Contingência

 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.

4.3.2 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.

4.3.2.1 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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4.3.2.2 Ações de emergência
A descrição das medidas emergenciais, e seus respectivos códigos faz-se apresentado
na Tabela 47. Posteriormente, no Quadro 22, foram apresentados os possíveis eventos e as ações
a serem desencadeadas/aplicadas seguindo o código utilizado para cada ação.
Tabela 47 - 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 22 - Eventos emergenciais previstos para o SES.

Eventos

Origem

 Interrupção no fornecimento
de energia elétrica nas
instalações;
Paralização da ETE
 Danificação de equipamentos
eletromecânicos/estruturas;
 Ações de vandalismo.
 Interrupção no fornecimento
de energia elétrica nas
Extravasamentos de esgotos em instalações de bombeamento;
estações elevatórias
 Danificação de equipamentos
eletromecânicos/estruturais;
 Ações de vandalismo.
 Desmoronamentos de
Rompimento de linhas de
taludes/paredes de canais;
recalque, coletores tronco,
 Erosão de fundos de vale;
interceptores e emissários
 Rompimento de travessias.
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Ações de Emergência e
Contingência

1, 2, 3, 5

1, 2, 3, 5

2, 5

Eventos

Origem

Ações de Emergência e
Contingência

 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, extravasamento
esgoto sanitário
e vazamento de esgoto em
tanques sépticos.

6, 7, 5, 11

2, 5, 8, 9, 10

Fonte: PMSB de Carazinho, 2015.

4.3.3 Sistema de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos

4.3.3.1 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.
 Controle do cumprimento dos contratos.
 Plano de limpeza dos contêineres e caminhões.
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4.3.3.2 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.
Portanto, foram identificadas na Tabela 48 as principais medidas a serem adotadas nas
situações de emergência listadas no Quadro 23.
Tabela 48 - Medidas para situações emergenciais no Sistema de Limpeza e Manejo de Resíduos
Sólidos.
Medida
Descrição das Medidas Emergenciais
Emergencial
1

Paralização completa da operação

2

Paralização parcial da operação

3

Comunicação ao Responsável Técnico

4

Comunicação à Defesa Civil e/ou Corpo de Bombeiros

5

Comunicação ao Órgão Ambiental e/ou Polícia Ambiental

6

Comunicação à população

7

Comunicação à fornecedora de energia elétrica

8

Contratação de empresa especializada em caráter emergencial

9

Mobilização da população para manter o município limpo

10

12

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

13

Uso de equipamento ou veículo reserva

14

Implementação de rotas alternativas

15

Criação de pontos de recolhimento de resíduos

16

Identificação de local para disposição final de resíduos na região

11

Fonte: PMSB de Carazinho, 2015.

O Quadro 23 mostra os principais tipos de ocorrências, as possíveis origens e as ações
a serem realizadas para os serviços relacionados ao sistema de limpeza e manejo de resíduos
sólidos de Carazinho.
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Quadro 23 - 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
 Greve dos trabalhadores;
Paralisação/interrupção  Rompimento de contrato;
do serviço de coleta de  Falhas mecânicas;
2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12
RSU convencional e/ou  Impedimento de acesso;
e 14
por contêineres
 Vandalismo;

Paralisação/interrupção
da central de triagem

Geração de resíduos
volumosos










 Catástrofes naturais.



Paralisação dos

serviços de operação do

aterro sanitário



Impossibilidade da

execução das atividades
do aterro


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

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








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

3, 8, 11, 13, 15 e 16
Rompimento de contrato;
Impedimento de acesso;
Acidente ambiental;
1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 14 e
16
Vazamento de efluente;
Greve dos trabalhadores;
Incêndio.
LO vencida;
Interdição do aterro sanitário por não estar
1, 2, 3, 8, 12 e 16
cumprindo com a LO;
Célula de disposição com a capacidade
esgotada.
Greve dos trabalhadores;
Rompimento de contrato;
Falhas mecânicas;
2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12 e
14
Impedimento de acesso;
Vandalismo;
Acidente ambiental.

Fonte: PMSB de Carazinho, 2015.
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4.3.4 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.

4.3.4.1 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.
 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.
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4.3.4.2 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 49 apresenta uma relação das medidas emergenciais a serem adotadas em
casos de identificação de um evento, representadas por um código. Posteriormente (Quadro 24)
foram apresentados os possíveis eventos e as ações a serem desencadeados seguindo o código
definido para cada ação.
Tabela 49 - Medidas para situações emergenciais no Sistema de Drenagem e Manejo das Águas
Pluviais Urbanas.

Medida
Emergencial
1
2
3
4
5

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
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Medida
Emergencial
6
7
8
9
10
11

Descrição das Medidas Emergenciais
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 24 - 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.

4.4 Análise econômica financeira
4.4.1 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
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necessários (saídas) em relação aos valores arrecadados e/ou disponíveis atualmente (entradas
- apresentadas no Relatório do Diagnóstico).
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.
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.

4.4.1.1 Sistema de Abastecimento Público
A Tabela 50 apresenta a soma dos valores totais de cada horizonte, atuais e corrigidos
ao longo dos anos de planejamento, para execução das ações previstas no cenário otimista.
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Tabela 50 - 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

4.4.1.2 Sistema de Esgotamento Sanitário
A Tabela 51 mostra a soma dos valores totais estimados para cada horizonte, atuais e
corrigidos ao longo dos anos de planejamento tanto para área urbana quanto para área rural no
Cenário Otimista previstos no cenário otimista.
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Tabela 51 - 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

4.4.1.3 Sistema de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos
A Tabela 52, a Tabela 53 e Tabela 54 apresentam a soma dos valores totais estimados
para cada horizonte, atuais e corrigidos ao longo dos anos de planejamento previstos no cenário
otimista.
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 52 - 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 53 - 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 54- 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

4.4.1.4 Sistema de Drenagem Urbana e Manejo das Águas Pluviais
A Tabela 55 e Tabela 56 apresentam, respectivamente a soma dos valores totais
estimados para cada horizonte do cenário otimista, atuais e corrigidos ao longo dos anos de
planejamento.
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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

R$ 154.603,26

Fonte: PMSB de Carazinho, 2015.
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R$ 586.905,79

R$ 860.000,00

Investimento Total
Estimado
R$ 1.421.409,63

4.4.2 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.

4.4.2.1 Viabilidade do eixo de abastecimento de água: fluxos de receitas e
gastos e resultados da avaliação financeira
Na Tabela 57 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.
Observando o fluxo de caixa da Figura 96 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 57 - 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%.
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Figura 96 - 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 58.
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Tabela 58 - 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

4.4.2.2 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 59 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 59 - 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 97 - Fluxo de caixa para Coleta e Tratamento de Esgoto
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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 esgotamento sanitário foram levantados e
utilizados diversos dados de custos de despesas e de receitas, tais quais são apresentados na
Tabela 60.
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Tabela 60 - 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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4.4.3 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.

4.4.3.1 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.

4.4.3.2 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.

4.4.3.3 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);
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 Recuperação de áreas ambientalmente degradadas;
 Desenvolvimento institucional;
 Despoluição de bacias, em regiões onde já estejam constituídos Comitês; e
 Macrodrenagem.

4.4.3.4 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.

4.4.3.5 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).

4.4.3.5.1 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.
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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 61.

Tabela 61 - 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.

4.4.3.5.2 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.

4.4.3.6 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.

4.4.3.7 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.
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4.5 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 para o horizonte de 20 anos de planejamento ou no mínimo
até a primeira revisão do PMSB, ou seja, período máximo de quatro anos.
A aprovação do cenário otimista, como cenário contendo as metas, ações, programas e
projetos a serem 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 pela 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 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.
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5 INDICADORES PARA MONITORAMENTO
PREVISTAS PARA O PMSB DE CARAZINHO

DAS

AÇÕES

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.
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.
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.

5.1 Indicadores para os serviços de Abastecimento de Água (IAA)
A seguir serão apresentados os indicadores para os serviços de abastecimento de água a
serem utilizados para a verificação do atendimento das metas e ações propostas nos cenários.
Na formulação dos indicadores foi adotado um código de identificação para que fosse
possível vinculá-los às ações. Este código recebe as iniciais do eixo, sendo neste caso IAA
(Indicadores de Abastecimento de Água).
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.
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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 1 - Universalização do serviço de abastecimento de água

 O período sugerido para apuração é anual.

5.1.1 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 2 – 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.
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IAA03 =

Volume de Água Consumido
População Urbana com Abastecimento de Água
Equação 3 – Consumo médio de água per capita

 O período sugerido para apuração é mensal.

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 4 – 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 5 – 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
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x 100

Equação 6 – Índicador de hidrometração

 O período sugerido para apuração é anual.

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 7 – 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 8 – 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 9 – 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 10 – 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 11 - 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 12 – Capacidade de atendimento da ETA

 O período sugerido para apuração é anual.

IAA13 – Indicador de Perdas na ETA
Este indicador determina as perdas mensais do volume de água no processo de
tratamento de água.
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IAA13 =

Volume de Água Aduzido − Volume de Água Produzido
Volume de Água Aduzido

x 100

Equação 13 – 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 14 – 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 15 – Indicador de análises de turbidez dora do padrão

 O período sugerido para apuração é mensal.

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
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Equação 16 – 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 17 – 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 18 – Conformidade da quantidade de amostras de turbidez realizadas

 O período sugerido para apuração é mensal.

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.
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IAA19 =

Número de Amostras Analisadas para Coliformes Totais
x 100
Número Mínimo de Amostras Obrigatórias para Análise de
Coliformes Totais

Equação 19 – 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 20 – 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 21 – Indicador de interrupção no sistema de abastecimento de água

 O período sugerido para apuração é mensal.

IAA22 - Duração Média dos Serviços para Corrigir a Interrupção no
Abastecimento de Água
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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 22 – 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 23 – 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 24 – 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 25 – Idicador de pressão superior a 40m.c.a

 O período sugerido para apuração é mensal.

5.1.2 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 26 – 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
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Equação 27 – Qualidade da água dos poços na área rural

 O período sugerido para apuração é bimestral.

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 28 – Indicador de poços outorgados na área rural

 O período sugerido para apuração é anual.

5.2 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.

5.2.1 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.

ISE01 – Indicador de uso do sistema de esgotamento sanitário
individual
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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 29 – 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 30 – 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 31 – Cobertura de limpeza dos tanques sépticos

Onde:
261

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.)

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 32 – 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 33 – 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.)
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Dsr: Domicílios sem rede coletora disponível e sem nenhum tipo de SES existente, ou outro
(un.)

ISE06 – Indicador de condomínios licenciados
Avalia o percentual de condomínios residenciais licenciados no sistema de
licenciamento municipal de condomínios.

𝐼𝐶𝑙 =

𝐶𝑟𝑙
∗ 100
𝐶𝑡

Equação 34 – 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 35 – 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
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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 36 – 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.)

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 37 – 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.)

5.2.2 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.
264

𝐼𝐶𝑒 =

(𝐷𝑎𝑒 + 𝐷𝑛𝑎𝑒) ∗ 100
∗ 100
𝐷𝑡 ∗ (100 − 𝑃𝐷𝑓 + 𝑃𝐷𝑑)
Equação 38 – 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 (%)

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 39 – 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 40 – 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.)
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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 41 – 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)

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 42 – 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
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Equação 43 – 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 44 – 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.)

ISE17 – Indicador de tratamento de esgoto
O indicador avalia, percentualmente, o índice de tratamento de esgotos no município.

𝐼𝑇𝐸 =

𝑉𝑒𝑡
∗ 100
𝑉𝑒𝑐
Equação 45 – 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.
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𝐼𝑇𝐸 =

𝑉𝑒𝑡
∗ 100
𝑉𝑎𝑐

Equação 46 – 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 47 – 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)

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 48 – 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.)
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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 49 – 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 50 – 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)

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
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Equação 51 – 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 52 – 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.)

5.3 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.
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IRS01 =

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

Equação 53 – 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 54 – Geração per capita de resíduos sólidos domiciliares

 O período sugerido para apuração é anual.

5.3.1 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 55 – Cobertura do serviço de varrição

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

IRS04 =

nº de Dias Fiscalizados
x 100
nº de Falhas Registrados no Serviço de Varrição
Equação 56 – 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 57 – Cobertura do serviço de capina e roçada

 O período sugerido para apuração é anual.

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

IRS06 =

nº de Dias Fiscalizados
x 100
nº de Falhas Registrados no Serviço de Capina e Roçada
Equação 58 – Qualidade do serviço de capina e roçada

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

IRS07 =

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

Equação 59 – 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 60 – Cobertura do serviço de poda

 O período sugerido para apuração é anual.

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

IRS09 =

nº de Dias Fiscalizados
x 100
nº de Falhas Registrados no Serviço de Poda
Equação 61 – Qualidade do serviço de poda

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

IRS10 =

Domicílios Urbanos Atendidos com a Coleta
Domicílios Total da Área Urbana

x 100

Equação 62 – 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 63 – Cobertura do serviço de coleta conteinerizada

 O período sugerido para apuração é anual.

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

IRS12 =

Massa Total de Resíduos Recicláveis Coletados
x 100
Massa Total de Resíduos Sólidos Coletados
Equação 64 – Volume de materiais recicláveis coletados

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

IRS13 =

Massa Total de Resíduos Enviados para Reciclagem
x 100
Massa Total de Resíduos Recicláveis Coletados
Equação 65 – 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 66 – Qualidade do serviço de coleta dos RSU

 O período sugerido para apuração é mensal.

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 atualmente identificados − nº de pontos futuramente registrados
Equação 67 – Indicador de pontos de disposição irregular de RSU

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

IRS16 =

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

Equação 68 – 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 69 – Despesa per capita com o manejo de RSU

 O período sugerido para apuração é mensal.

5.3.2 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.

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
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Equação 70 – Cobertura de atendimento de coleta de resíduos sólidos na área rural

 O período sugerido para apuração é anual.

5.4 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.

5.4.1 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 71 – 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 72 – 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 73 – 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 74 – 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

278

Equação 75 – Frequência de ocorrência de alagamento

 O período sugerido para apuração é anual

IDU06 – Extensão de ruas alagadas ou inundadas
IDU06 =

𝐸𝑥𝑡𝑒𝑛𝑠ã𝑜 𝑑𝑒 𝑅𝑢𝑎𝑠 𝐴𝑙𝑎𝑔𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑜𝑢 𝐼𝑛𝑢𝑛𝑑𝑎𝑑𝑎𝑠
𝑃𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜

Equação 76 – 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
Extensão Total da Rede de Drenagem

x 100

Equação 77 – 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 78 – 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 79 – 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 80 – 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 81 – Tipo de pavimentação na malha viária

 O período sugerido para apuração é anual
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5.4.2 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.

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 82 – 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 83 – 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 84 – Controle de cheias e inundações

 O período sugerido para apuração é anual
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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 85 – Caracterização dos sistemas

 O período sugerido para apuração é anual

IDU16 - Reavaliação dos nomes dos recursos hídricos 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 86 – 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 87 – Cadastramento de pontos de descargas

 O período sugerido para apuração é anual;
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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 88 – Criação de canais de comunicação

 O período sugerido para apuração é anual

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 89 – 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 90 – Pontos de monitoramento

 O período sugerido para apuração é anual
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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 91 – Cadastro de famílias ribeirinhas

 O período sugerido para apuração é anual

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 92 – 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
Extensão total de arroios e rios do município

x 100

Equação 93 – Caracterização dos recursos hídricos

 O período sugerido para apuração é anual
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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 94 – Identificação de recursos hídricos com áreas de risco

 O período sugerido para apuração é anual

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 95 – 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
número total de arroios e rios do municipio

x 100

Equação 96 – Índice de realização de limpeza nos recursos hídricos

 O período sugerido para apuração é anual
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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.
DI-20=

Números de pontes ou pontilhões de madeira trocados
Número total de pontes de madeira no município

x 100

Equação 97 – Índice de susbtituição de pontilhões e pontes de madeiras

 O período sugerido para apuração é anual.
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6 CONSIDERAÇÕES E RECOMENDAÇÕES
Importa destacar que o cenário otimista com sua proposição de objetivos, metas e ações,
visando melhorias que busquem a futura universalização da prestação dos serviços de
saneamento básico, foi o cenário aprovado em audiência pública pela população e pela
comissão de acompanhamento. Sendo assim, antes de qualquer atualização do PMSB estão
valendo as recomendações de objetivos, metas e ações previstas para os quatro eixos
internamente discriminadas neste cenário otimista.
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.
- 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 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.
- 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 Revisão periódica (a cada quatro anos) do Plano Municipal de Saneamento
objetivando realinhamento das projeções efetuadas e, por via de consequência, das proposições
planejadas.
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