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APRESENTAÇÃO
O surgimento da Lei 11.445 de 5 de janeiro de 2007 possibilitou um novo
cenário para o setor de saneamento básico brasileiro. Esta Lei, também
conhecida como a Lei do Saneamento, estabelece os princípios e objetivos
orientadores da atuação do poder público no sentido de garantir a
universalização do acesso aos serviços de saneamento, enfatizando a
importância dos municípios como os titulares e principais operadores do
saneamento no Brasil. Uma das ênfases da Lei do Saneamento é o
planejamento do setor, o qual possui suma importância para a promoção de
investimentos eficientes, expansão e a melhoria dos serviços de saneamento
básico. Dentro deste contexto surgem os Planos Municipais de Saneamento
Básico (PMSB), que além de serem um pré-requisito para o acesso a recursos
públicos, são à base da política e da gestão municipal do saneamento. Destes
planos, é que surgem as diretrizes que estabelecem as condições para a
prestação dos serviços de saneamento básico com qualidade, definindo os
objetivos e as metas para a universalização dos mesmos, assim como os
programas, projetos e ações necessários para atingi-los.
O Art. 19, inciso V, parágrafo 4º estabelece que os Planos de Saneamento
Básico, deverão ser revistos periodicamente, em prazo não superior a 4 (quatro)
anos.
Desta forma, a presente atualização do PMSB foi elaborada pela equipe
técnica da ECOMASTER Engenharia e Consultoria Ambiental Ltda. - Me.,
empresa consultora contratada pela Prefeitura Municipal de Serafina Corrêa–
RS, com contribuições significativas do Comitê de Coordenação, constituído de
acordo com as Diretrizes para a Definição da Política e Elaboração do Plano de
Saneamento Básico, Versão 2010, do Ministério das Cidades, Secretaria
Nacional de Saneamento Ambiental, Item 7 – Diretrizes, Subitem 7.1 - Quanto
aos processos participativos e de controle social (MCid, 2010).
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1 ETAPA 1 - DEFINIÇÃO DAS BASES DE TRABALHO
1.1 Identificação dos agentes envolvidos

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERAFINA CORRÊA-RS, no uso de
suas atribuições legais, através da Portaria N° 850/2017, designa membros para
compor a comissão de revisão, ação e fiscalização do Plano Municipal de
Saneamento Básico do município de Serafina Corrêa, conforme segue:

Quadro 1 – Composição do Comitê de Coordenação.
Servidor
Roberta Graziella Vivian Castro
Ermani Apolinário
Reginaldo Gomes
Denise Tedesco
Peter Maciel Ferronato
Camila Dors Gasparotto
Leoci Inez Chiarello Bastiani

Representação
Controle Interno
Secretaria Municipal de Obras Públicas,
Trânsito e Desenvolvimento Urbano
Departamento de Engenharia/Defesa
Civil
Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Secretaria Municipal de Saúde/Vigilância
Sanitária
Departamento Jurídico
Fiscalização de Obras

1.2 Abrangência territorial de planejamento

O Plano Municipal de Saneamento (PMSB) do Município de Serafina
Corrêa irá abranger todo o território urbano e rural do município. Serafina Corrêa
é um município localizado na encosta superior do Nordeste do estado do Rio
Grande do Sul e está incluído na bacia hidrográfica Taquari-Antas. A área total
de abrangência do município é de 16.328,30 hectares (Figura 1). O Município de
Serafina Corrêa possui 4 (quatro) distritos no perímetro urbano, Carreiro e
Cabral, Silva Jardim, Sede Central e São João e Monte Bérico, conforme a
Figura 2. A Figura 3 apresenta uma imagem do perímetro urbano do município.
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Figura 1 – Perímetro do Município de Serafina Corrêa.

Fonte: Departamento de Engenharia, 2018.
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Figura 2 – Perímetros Urbanos do Município de Serafina Corrêa.

Fonte: Departamento de Engenharia, 2018.
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Figura 3 – Imagem da área urbana do Município de Serafina Corrêa-RS.

Fonte: Google Earth, 2018.

1.3 Contexto socioeconômico do município de Serafina Corrêa-RS

O município de Serafina Corrêa está localizado a uma distância de 230
km da capital do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, na microrregião de Guaporé.
Em 2015 seu Produto Interno Bruto (PIB) foi de R$ 577.014,55, sendo à base da
economia de Serafina Corrêa a agropecuária e a indústria.
Os índices do IDESE (índice de desenvolvimento socioeconômico) de
Serafina Corrêa para o ano de 2009 foram de 0,866 para a educação, 0,778 para
renda, 0,467 para saneamento e domicílios e de 0,917 para saúde. O IDESE
varia de zero a um e, assim como o IDH, permite que se classifique o Estado, os
municípios ou os Coredes em três níveis de desenvolvimento: baixo (índices até
0,499), médio (entre 0,500 e 0,799) ou alto (maiores ou iguais a 0,800).
Assim, para os critérios de educação e saúde Serafina Corrêa apresenta
IDESE médio e para saneamento e domicílios, baixo, e para renda IDESE médio.
O IDESE geral do município leva em conta todos os indicadores e fica em 0,757,
considerado médio. A Tabela 1 apresenta os indicadores socioeconômicos do
município:
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Tabela 1 – Indicadores Socioeconômicos de Serafina Corrêa-RS.
IDH-M-PNUD-2000
Esperança de vida ao nascer (anos)

75,56

Taxa de analfabetização de pessoas com 15 anos ou mais

3,15%

Coeficiente de Mortalidade Infantil (por mil nascidos vivos) (2015)

14,42

Renda per capta (R$)

26,198

Índice de esperança de vida (IDHM-L)

0,827

Índice de educação (IDHM-E)

0,905

Índice de PIB (IDHM-R)

0,765

Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M)

0,832

Fonte: FAMURS/PNUD, FEE 2010.

No período de 2007 a 2010 o município de Serafina Corrêa apresentou
uma taxa de crescimento de anual estimada de 1,4% passando de 13.463
habitantes em 2007 para 14.253 habitantes em 2010 de acordo com os censos
demográficos realizados pelo IBGE. A taxa de urbanização em 2010 era de
84,58%, superior à nacional (84,4%) e inferior à estadual (85,1%). A população
estimada para o ano de 2018 é de 17.198 habitantes.
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2 ETAPA 2 – DIAGNÓSTICO
2.1 História do município

A colonização da antiga Linha Onze, ou Rosário, de Guaporé iniciou-se
por volta de 1892 com a chegada dos primeiros imigrantes italianos, oriundos do
norte da Itália. Seus primeiros moradores foram José Franciosi, Orestes Assoni,
Antonio Marin e João Variani, seguidos após por Achyles Cervieri, Anibal Fornari
e Francisco Pan. O nome Serafina Corrêa é uma homenagem à esposa do 1º
Intendente de Guaporé, Vespasiano Corrêa.
O distrito criado com a denominação de Serafina Corrêa, por Ato
Municipal n.º 40, de 03/05/1911, era subordinado ao município Guaporé. Nos
quadros de apuração do recenseamento geral de 01/09/1920, o distrito de
Serafina Corrêa, figurava no município de Guaporé. Pelo Ato Municipal n.º 63,
de 17/10/1929, o distrito de Serafina Corrêa foi extinto, sendo seu território
anexado ao distrito sede do município de Guaporé. Já no Ato Municipal n.º 135,
de 07/08/1930, é recriado o distrito de Serafina Corrêa. Em divisão administrativa
referente ao ano de 1933, o distrito de Serafina Corrêa, pertencia ao município
de Guaporé. Esta situação permaneceu a mesma na divisão territorial datada de
01/07/1960.
Através da Lei 3.932, de 22/07/1960, o distrito foi elevado à categoria de
município com a denominação de Serafina Corrêa, sendo então desmembrado
do município de Guaporé. A antiga sede do distrito de Serafina Corrêa passou a
compor a sede do recém-criado município, que passou a ser constituído de dois
distritos: Serafina Corrêa e Montauri, ambos desmembrados do município
Guaporé. Está divisão foi instalada em 31/12/1960. Na divisão territorial datada
de 31/12/1963, o município permaneceu dividido em dois distritos, cujas
denominações permaneceram inalteradas. O mesmo ocorreu na divisão
territorial datada de 01/07/1983.
Posteriormente, pela Lei Estadual n.º 8.607, de 09/05/1988, ocorre o
desmembramento do município de Serafina Corrêa do distrito de Montauri, o qual
foi elevado à categoria de município. Pela Lei Municipal n.º 926, de 16/09/1988,

Rua Morom, 2124/401 – Bairro Centro – Passo Fundo – RS – CEP 99010-034 – CNPJ 12.849.236/0001-86
Fone: (54) 9117 4003 – atendimento@ecomaster.eng.br - www.ecomaster.eng.br

20
REVISÃO – PLANO MUNICIPAL DE
SANEAMENTO BÁSICO

foi criado o distrito Silva Jardim (ex localidade) e anexado ao município de
Serafina Corrêa. Em divisão territorial datada de 1988, o município volta a ser
constituído por dois distritos, denominados Serafina Corrêa e Silva Jardim.

2.2 Demografia

Segundo o último censo demográfico realizado pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE) no ano de 2010, o município de Serafina Corrêa
possui 14.253 habitantes residentes, sendo 7.099 homens e 7.154 mulheres. No
período de 1991 a 2010 o município de Serafina Corrêa apresentou uma taxa de
crescimento anual bem expressiva, sendo que sua população praticamente
duplicou, passando de 8.458 habitantes em 1991 para 14.253 no ano de 2010,
como demonstra a Tabela 2 e Figura 4, ou seja, um incremento de 68,51%.

Tabela 2 – Evolução da População no Município.
Ano

Serafina Corrêa/hab

Rio Grande do
Sul/hab

Brasil/hab

1991

8.458

9.138.670

146.825.475

1996

9.698

9.568.523

156.032.944

2000

10.894

10.187.798

169.799.170

2007

13.463

10.582.840

183.987.291

2010

14.253

10.693.929

190.755.799

Fonte: PMSB Serafina Corrêa, 2013.
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Figura 4 – Evolução da população de Serafina Corrêa.
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Fonte: PMSB Serafina Corrêa, 2013.

Segundo os dados do IBGE, a população rural do município era de 2.199
habitantes e a urbana era de 12.054 pessoas, no ano de 2010. A população rural
representa 15,42% da quantidade total de habitantes do município. Segundo o
IBGE, a densidade demográfica da cidade é de 91,2 habitantes por quilômetro
quadrado. Este panorama deve- se ao processo de urbanização brasileira e ao
respectivo êxodo rural, ocasionado por diversos fatores, entre eles a
mecanização da agricultura e a industrialização do país. Soma-se a esse fato a
forte expansão econômica do município nos últimos anos, o que estimulou a
imigração para a cidade. O Produto Interno Bruto (PIB), soma de todas as
riquezas produzidas de Serafina Corrêa passou de aproximadamente R$ 115
milhões em 1999 para cerca de R$ 373 milhões em 2010, um aumento em torno
de 322%. Entre 2005 e 2010, cerca de 1.925 pessoas imigraram para o município
segundo o IBGE.

2.3 Localização e acessos

Serafina Corrêa está localizada na Latitude 28° 42' 38,75960” Sul e
Longitude 51° 55' 57,26119” Oeste. A cota da sede da prefeitura é de 499,830
metros e a distância até a capital do estado do Rio Grande do Sul é de 230 Km.
Já até Passo Fundo e Caxias do Sul, duas cidades importantes nas cercanias
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de Serafina Corrêa, a distância é de 89 e 135 quilômetros, respectivamente. A
localização do município no contexto do Rio Grande do Sul está demonstrada na
Figura 5, sendo que o os municípios lindeiros à cidade são:


Limite Norte: Casca;



Limite Sul: Guaporé;



Limite Leste: Nova Bassano;



Limite Oeste: Montauri e União da Serra.

Figura 5 – Localização de Serafina Corrêa no Estado do Rio Grande do Sul.

Fonte: PMSB Serafina Corrêa, 2013.

Serafina Corrêa está situada no estado do Rio Grande do Sul, na
mesorregião Nordeste Rio-grandense e na microrregião de Guaporé. As
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principais vias de acesso ao município são as rodovias RS-129 e VRS-851, que
são asfaltadas. Juntam-se a elas uma linha férrea e algumas vias rurais, que
são:


Antiga Rodovia Serafina X Guaporé (Casca e Guaporé)



Estrada Via Vila Oeste (Vila Oeste)



Estradas Linha POA (União da Serra)



Estrada Linha Moreira César (União da Serra e Guaporé)



Travessa Linha Rio Grande e Moreira César (Guaporé)



Estrada Linha Dr. Parobé (Casca e Nova Bassano)



Estrada Linha Tiradentes (Montauri e Silva Jardim)



Estrada Linha Benjamin Constant (Montauri e União da Serra)



Estrada Linha Marechal Deodoro (União da Serra)



Estrada Linha Carlos Gomes (Silva Jardim)



Estrada Geral Silva Jardim (Silva Jardim)

A largura média das ruas da cidade é de 15,375 metros e dentro do
perímetro urbano há 78.243,00 m² de vias asfaltadas. O mapa da Mobilidade e
dos acessos principais ao município está ilustrado na Figura 6. Já o mapa de
localização regional e acessos é apresentado na Figura 7.
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Figura 6 – Acessos à Serafina Corrêa.

Fonte: Departamento de Engenharia, 2018.
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Figura 7 – Localização regional e acessos à Serafina Corrêa-RS.

Fonte: Departamento de Engenharia, 2018.

A rodoviária da cidade opera linhas de ônibus para a capital do estado do
Rio Grande do Sul e cidades da região, segundo dados disponíveis no site da
Prefeitura, entre elas: Carlos Barbosa, Garibaldi, Bento Gonçalves, Veranópolis,
Nova Prata, Nova Bassano, Carreiro, Estrela, Lajeado, Arroio do Meio,
Encantado, Vespasiano, Muçum, Dois Lajeados, Passo Fundo, Marau, Vila
Maria, Casca, Silva Jardim e Guaporé.
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2.4 Características Físicas

2.4.1 Climatologia e meteorologia

O sistema de Köppen de classificação climática divide o Rio Grande do
Sul em duas categorias de clima que são variação da zona de clima temperado
(tipo “C”). A variedade “Cfb” apresenta chuvas durante todos os meses do ano,
tendo a média da temperatura do mês mais quente inferior a 22ºC e a
temperatura média do mês mais frio superior a 3°C. A variedade "Cfa" também
se caracteriza por apresentar chuvas durante todos os meses do ano e possuir
a temperatura média do mês mais quente superior a 22°C, e a do média de
temperatura mês mais frio superior a 3°C, sendo esta a classificação que o
município de Serafina Corrêa se enquadra.
Para caracterização meteorológica de Serafina Corrêa–RS utilizou-se
dados do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). A Figura 8 apresenta a
chuva acumulada mensal de 2018, da estação automática. O mapa do clima do
Município de Serafina Corrêa-RS, pode ser visualizado na Figura 9.

Figura 8 – Chuva acumulada mensal de Serafina Corrêa-RS.

Fonte: Instituto Nacional de Meteorologia, 2018.
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Figura 9 – Mapa do clima do município de Serafina Corrêa-RS.
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2.4.2 Geologia e geomorfologia

O

município

de

Serafina

Corrêa

está

inserido

na

Província

Geomorfológica Paraná. A constituição geológica de Serafina Corrêa–RS se
refere a rochas do grupo São Bento, pertencente à formação Serra Geral, que
se compõe de derrames de basaltos, basaltos andesitos, riodacitos e riolito, de
filiação toleítica, onde se intercalam arenitos intertrápicos Botucatu na base e
litarenitos e sedimentos vulcanogênicos da porção mediana ao topo da
sequência. O Município pertence a subdivisão Fáceis Caxias (K1αcx), como
demonstra a Figura 10, que se caracteriza por derrames de composição
intermediária a ácida, riodacitos e riolitos, mesocráticos, microgranulores a
vitrofíricos, textura esferulítica comum (tipo carijó), forte disjunção tabular no topo
dos derrames e maciço na porção central, dobras de fluxo e autobrachas
frequentes, vesículas preenchidas dominantemente por calcedônia e ágata,
fonte das mineralizações da região (MME, 2006)

Figura 10 – Classificação geológica do Município.

Serafina
Corrêa

Fonte: MME, 2006.

2.4.3 Relevo

O relevo de Serafina Corrêa-RS é acidentado, com a presença de morros
com inclinação íngreme e suave, vales e áreas planas no entorno das planícies
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de inundação dos rios que cortam a cidade. Este padrão pode ser observado na
foto aérea apresentada na Figura 11. O mapa planialtimétrico do Município de
Serafina Corrêa-RS pode ser visualizado na Figura 12.

Figura 11 – Imagem aérea do município de Serafina Corrêa.

Fonte: PMSB Serafina Corrêa, 2013.
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Figura 12 – Mapa planialtimétrico do município.
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2.4.4 Hidrogeologia

Segundo dados da ANA (Agência Nacional de Águas), Serafina CorrêaRS está inserida na divisão hidrográfica nacional Atlântico Sul. No estado,
localiza-se na Região Hidrográfica da bacia Taquari – Antas, região hidrográfica
do Guaíba. O perímetro total do município de Serafina Corrêa encontra-se
parcialmente sobre a Bacia Hidrográfica do Rio Guaporé e da Bacia Hidrográfica
do Rio Carreiro. No Rio Carreiro encontram-se duas pequenas centrais
hidroelétricas (PCH’s) dentro da área de Serafina Corrêa, sendo que este é um
dos mais importantes corpos hídricos da cidade. A Figura 14, Figura 15 e Figura
16 encontram-se as fotos do Rio Carreiro e das PCH’s.
O Município pertence ao Sistema Aquífero Serra Geral II (sg2),
demonstrado na Figura 13. Suas litologias são predominantemente riolitos,
riodacitos e em menor proporção, basaltos fraturados. A capacidade específica
é inferior a 0,5m³/h/m, entretanto, excepcionalmente em áreas mais fraturadas
ou com arenitos na base do sistema, podem ser encontrados valores superiores
a 2 m³/h/m. A salinidade é geralmente inferior a 250 mg/L. Valores maiores de
pH, salinidade e teores de sódio podem ser encontrados nas áreas influenciadas
por descargas ascendentes do Sistema Aquífero Guarani (RIO GRANDE DO
SUL, 2005).

Figura 13 – Classificação hidro geológica do município.

Serafina Corrêa

Fonte: Rio Grande do Sul, 2005.
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Figura 14 – Trecho do Rio Carreiro situado em frente ao Camping Municipal.

Fonte: PMSB Serafina Corrêa, 2013.

Figura 15 – PCH Caçador.

Fonte: PMSB Serafina Corrêa, 2013.
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Figura 16 – PCH Boa Fé.

Fonte: PMSB Serafina Corrêa, 2013.

De acordo com os dados obtidos junto ao site do Comitê de
Gerenciamento da Bacia Hidrográfica Taquari-Antas, o manancial de captação
de abastecimento pode ser Superficial e Subterrâneo. De acordo com a
Operadora e Mantenedora do Sistema de Captação e Tratamento, a Companhia
Rio-grandense de Saneamento (CORSAN), a captação é superficial. Abaixo
segue uma lista com os principais corpos hídricos que possuem trechos de seus
cursos de água na cidade:


Rio Carreiro (divisa leste);



Arroio Feijão Crú (centro);



Arroio Barra Funda;



Arroio Boa Vista;



Arroio Lajeado Ruivo (Silva Jardim);



Arroio Beriva (Carreiro);



Arroio Lambedor (Silva Jardim);



Arroio Lajeado Tacangava (divisão oeste e Silva Jardim);

O mapa da hidrografia do Município de Serafina Corrêa-RS é apresentado
na Figura 17.
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Figura 17 – Mapa da hidrografia do município de Serafina Corrêa-RS.
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2.4.5 Pedologia

A classificação do solo de Serafina Corrêa-RS foi realizada através do
mapa exploratório de solos do Rio Grande do Sul, em escala 1:1. 000.000,
produzido pelo IBGE, 2002. A classificação do solo do Município é do tipo
Chernossolo Argilúvico com característica Bruno Avermelhado (BV5) segundo
Streck (2008), conforme representado na Figura 18.

Figura 18 – Classificação do Solo do Município.

Fonte: Rio Grande do Sul, 2002.

Segundo Streck (2008), o termo Chernossolo lembra solos com horizonte
A escuro e alta fertilidade química. São solos rasos a profundos, com razoáveis
teores de material orgânico, conferindo cores escuras ao horizonte superficial.
Possuem alta fertilidade química (saturação por bases ≥ 65%) e alta CTC em
todo o perfil. A característica Argilúvica apresenta horizontes B textural ou
acumulação de argila no horizonte B. A característica Bruno Avermelhado indica
uma textura média/argilosa e argilosa em fase pedregosa.
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2.4.6 Uso e ocupação do solo

A Figura 19 apresenta as classes de uso e ocupação do solo no Município
de Serafina Corrêa–RS. Pode-se evidenciar que no Município ocorre a
predominância de área de solo exposto (28%), juntamente de floresta nativa
(28%), além da presença de área de solo em pousio (23%), agricultura (14 %),
área urbana (7%), área de floresta plantada (<1%) e área com lâminas d’água
(<1%).

Figura 19 – Classes de uso e ocupação do solo do Município em área (há).

Floresta Nativa

Floresta Implantada

Agricultura

Solo Pousio/Pastagem

Solo Exposto

Lâmina d'água

Área Urbana

A Figura 20 apresenta o mapa de uso de ocupação do solo do
Município demonstrando a abrangência e a localização espacial de cada
classe de uso.
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Figura 20 – Mapa de uso e ocupação do solo do Município.
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2.5 Características Biológicas

2.5.1 Flora

Conforme o Mapa de Biomas do Brasil (IBGE, 2004), o Município de
Serafina Corrêa-RS pertence ao Bioma Mata Atlântica (Figura 21). O Bioma Mata
Atlântica é reconhecido como o mais descaracterizado dos biomas brasileiros,
tendo sido palco dos primeiros e principais episódios da colonização e ciclos de
desenvolvimento do país. Faz contato com o Bioma Caatinga, com o Bioma
Cerrado e com o Bioma Pampa (IBGE, 2004).

Figura 21 – Mapa dos Biomas do Rio Grande do Sul.

Fonte: Projeto Biodiversidade RS.

Coexistem na área resquícios de Floresta com Araucária, Campos e a
Floresta Pluvial Atlântica, assim como as zonas de transição entre elas. Na
Floresta com Araucária destaca-se o pinheiro-do-paraná, a aroeira, o carvalho,
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a caúna e o pinheirinho-bravo. Nos Campos predominam as gramíneas. Na
Floresta Pluvial Atlântica encontram-se várias espécies como a maria-mole e a
canjerana. Na área do município há diversas áreas com reflorestamento feito
com exemplares arbóreos dos gêneros Pinus e Eucalyptus, ambas as espécies
exóticas ao Brasil e Rio Grande do Sul.
O Município de Serafina Corrêa-RS possui uma área total de preservação
permanente (APP) de 3.124,90 hectares.

2.5.2 Áreas de Proteção Ambiental

As Áreas de Proteção Ambiental – APA’s são criadas por instrumentos
legais municipais, estaduais ou federais. A Lei Federal nº. 6.902, de 1981, art. 8
diz: "Havendo relevante interesse público, os poderes executivos Federal,
Estadual ou Municipal poderão declarar determinadas áreas dos seus territórios
de interesse para a proteção ambiental, a fim de assegurar o bem-estar das
populações humanas, a proteção, a recuperação e a conservação dos recursos
naturais". As APA’s são classificadas na categoria de uso direto dos recursos
naturais, assim como as Florestas Nacionais, Reservas Extrativistas e as
Reservas de Fauna, onde são permitidas a ocupação e exploração dos recursos
naturais, conforme normas específicas que assegurem a proteção da unidade.
As Áreas de Preservação Permanente – APP’s, no entanto são matas
ciliares de beira de canais, riachos, rios, lagoas ou lagos. Também é a vegetação
natural em encostas com declividade maior de 45º, duna, restinga, manguezal e
outros ecossistemas ameaçados. Essas áreas são protegidas pela Lei Federal
nº 4.771/65 (alterados pela Lei Federal nº 12.651/12).
Para o município de Serafina Corrêa–RS são identificados as APP’s
referentes às matas ciliares como pode ser observado na Figura 22.
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Figura 22 - Áreas de preservação permanente do Município.
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2.5.3 Fauna

A área de Serafina Corrêa é rica em espécies animais, sendo que há
relatos de avistamento do lobo-guará (Chrysocyon brachyurus), da suçuarana
(Felis concolor) e o veado-campeiro (Ozotocerus bezoarticus) nos locais de mais
difícil acesso. Entre as aves estão o gavião-pato (Spizaetus tirannus) e a águiacinzenta (Harpyhaliaetus coronatus), que se encontram ameaçados de extinção.
Também há a presença de ofídios, peçonhentos e não peçonhentos.

2.6 Infraestrutura de ensino

No município existem diversas escolas, tanto particulares quanto públicas,
espalhadas pelas zonas urbana e rural. Entre as escolas estaduais existem cinco
unidades, cujas quantidades de alunos e tipo de ensino estão listadas na Tabela
3.

Tabela 3 – Escolas estaduais de Serafina Corrêa-RS.
Quantidade de
alunos

Tipo de ensino

Escola Estadual 1º de Maio

298

Ensino Fundamental

Colégio Estadual Carneiro de
Campos

565

Ensino Fundamental e
Médio

Escola Estadual Geny Pinto
Cadore

204

Ensino Fundamental

Escola Estadual Maria Costa
Marocco

68

Ensino Fundamental

Escola Estadual Padre
Marcos Rampel

26

Ensino Fundamental

Nome

Fonte: Prefeitura Municipal de Serafina Corrêa.

Já entre as escolas municipais existem doze unidades. Na Tabela 4 é
apresentado a quantidade de alunos e o tipo de ensino de cada uma delas.
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Tabela 4 – Escolas municipais de Serafina Corrêa-RS.
Nome

Quantidade
de alunos

Tipo de ensino

Escola Municipal Infantil Jeito de Criança – Próinfância A

202

Ensino Infantil

Escola Municipal Infantil Nostri Bambini

110

Ensino Infantil

Escola Municipal Infantil Santa Lúcia

127

Ensino Infantil

Escola Municipal Infantil Pedacinho de Céu

124

Ensino Infantil

Escola Municipal Infantil Castelinho do Saber

169

Ensino Infantil

Escola Municipal Infantil Criança Feliz

05

Ensino Infantil

Escola Municipal Agrícola

88

Ensino
Fundamental

Escola Municipal Leonora Marchioro Bellenzier

346

Ensino
Fundamental

Escola Municipal João Corso

148

Ensino
Fundamental

Escola Municipal Nossa Senhora de Fátima

105

Ensino
Fundamental

Escola Municipal Professora Estherina Marubin

69

Ensino
Fundamental

Escola Municipal de Ensino Fundamental Prefeito
Guerino Marubin

173

Ensino
Fundamental

Fonte: Prefeitura Municipal de Serafina Corrêa.

Em termos de ensino escolar particular, a cidade conta com ensino
superior, infantil, fundamental e médio, sendo que as escolas e universidades
encontram-se nas zonas urbana e rural de Serafina Corrêa-RS. Ao todo são três
escolas e uma universidade, conforme Tabela 5.
Tabela 5 – Instituições de Ensino Privado de Serafina Corrêa-RS.
Nome

Quantidade
de alunos

Tipo de ensino

Escola de Ensino
Fundamental e Médio Rainha d`Paz

159

Ensino Fundamental e
Médio

Escola Infantil Raio de Luz

64

Ensino Infantil

Escola Infantil Cheirinho de Mel

40

Ensino Infantil

Universidade Aberta do Brasil – Polo de
Serafina Corrêa

Não
informado

Ensino Superior

Fonte: Prefeitura Municipal de Serafina Corrêa.
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Podemos perceber pelos quadros apresentados anteriormente, a
quantidade de alunos matriculados em escolas estaduais totaliza 1161 alunos.
Já na rede municipal há 891 alunos matriculados. Nas escolas de ensino privado
contabiliza-se um total de 263 alunos. A Figura 23 apresenta um mapa com todas
as escolas mencionadas e suas respectivas localizações dentro do município.
Nesta figura percebemos que a grande maioria das escolas se encontram na
área urbana.

Figura 23 – Mapa de localização das escolas.

Fonte: Departamento de Engenharia, 2018.
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2.7 Infraestrutura de saúde

Serafina Corrêa-RS possui uma infraestrutura de saúde relativamente
ampla para o tamanho do município, contando com unidades de atendimento
públicas e privadas. O total de estabelecimentos de saúde no Município,
segundo o IBGE, é igual a oito, sendo uma unidade com atendimento misto
privado e através do Sistema Único de Saúde (SUS), quadro de atendimento
exclusivamente pelo SUS e uma de atendimento somente privado. Destas oito
unidades de saúde, quatro possuem atendimento ambulatorial odontológico com
dentista, três contam com atendimento médico especializado, seis com
atendimento médico básico, sete com atendimento ambulatorial, uma com
atendimento de emergência clínica, uma com atendimento de emergência
obstetrícia, uma com atendimento de emergência pediátrica e uma com
atendimento de internação. Entre estas unidades de saúde, a cidade conta com
quatro postos municipais de saúde, que se encontram unicamente na área
urbana. Além disso, o sistema de saúde de Serafina Corrêa-RS conta com:


52 leitos de internação, privados ou públicos;



Um Mamógrafo com comando simples;



Um Raio X de até 100 mA;



Dois Raios X de 100 mA a 500 mA;



Três Eletrocardiógrafos;

A Figura 24 apresenta a localização de 6 das 8 unidades de saúde do
Município.
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Figura 24 – Unidades de saúde do município de Serafina Corrêa.

Fonte: Departamento de Engenharia, 2018.

2.8 Características socioeconômicas

O município de Serafina Corrêa está localizado a uma distância de 230
km da capital do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, na microrregião de Guaporé.
Em 2015 seu Produto Interno Bruto (PIB) foi de R$ 577.014,55 (mil), sendo à
base da economia de Serafina Corrêa a agropecuária e a indústria (FEE, 2015).
O forte da agricultura está embasado na produção de milho, soja e sorgo
e, na agropecuária destaca-se a produção de bovinos, produção de leite e
criação de aves de corte.
Os índices do IDESE (índice de desenvolvimento socioeconômico) de
Serafina Corrêa para o ano de 2012 foram para o bloco Educação 0,768, para a
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Renda 0,749 e para Saúde 0,880. O IDESE varia de zero a um e, assim como o
IDH, permite que se classifique o Estado, os municípios ou os Coredes em três
níveis de desenvolvimento: baixo (índices até 0,499), médio (entre 0,500 e 0,799)
ou alto (maiores ou iguais a 0,800).
Assim, para os critérios de educação e saúde Serafina Corrêa apresenta
IDESE médio para educação e renda, e para saúde IDESE alto. O IDESE geral
do município leva em conta todos os indicadores e fica em 0,799, considerado
médio. A Tabela 6 apresenta indicadores socioeconômicos do Município.

Tabela 6 – Indicadores socioeconômicos de Serafina Corrêa-RS.
IDH-M-PNUD 2000
Expectativa de vida ao nascer (anos) (2010)

75,56

Taxa de analfabetismo de pessoas com 15 anos ou mais (2010)

3,15%

Índice de desenvolvimento educação básica (IDEB) anos iniciais (2015)

6,6

Índice de desenvolvimento educação básica (IDEB) anos finais (2015)

5,4

Coeficiente de Mortalidade Infantil (por mil nascidos vivos) (2015)

14,42

Renda per capta (R$) (2015)

36.487,58

Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M) (2010)

0,760

Fonte: FAMURS/PNUD, FEE 2018.

No período de 2007 a 2010 o município de Serafina Corrêa apresentou
uma taxa de crescimento de anual estimada de 1,4 % passando de 13.463
habitantes em 2007 para 14.253 habitantes em 2010 de acordo com os censos
demográficos realizados pelo IBGE. No ano de 2016, a população total era de
15.675 habitantes (FEE, 2016). A taxa de urbanização em 2010 era de 84,58%,
superior à nacional (84,4%) e inferior à estadual (85,1%).
Segundo dados do IBGE 2010, a densidade demográfica do município é
de 87,29 hab/km². No estado a taxa é de 38,1 hab. / km², dados de 2016 e no
país é de 23,8 hab. / km².
Na Tabela 7 é apresentado um quadro com a quantidade total de pessoas
com mais de 10 de anos de idade distribuídas nas diferentes classes de
rendimento nominal mensal dentro do município de Serafina Corrêa, conforme
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dados do Censo Demográfico de 2010 do IBGE. Importante ressaltar que o
salário mínimo em 2010 era de R$ 510,00.

Tabela 7 – Rendimento nominal mensal da população acima de 10 anos de
idade.
Total de pessoas

Rendimento nominal mensal

2062

Sem rendimento

1254

De 3 a 5 salários mínimos

141

Até ¼ salário mínimo

564

De 5 a 10 salários mínimos

252

De ¼ a ½ salário mínimo

51

De 10 a 15 salários mínimos

1839

De ½ a 1 salário mínimo

30

De 15 a 20 salários mínimos

4571

De 1 a 2 salários mínimos

9

De 20 a 30 salários mínimos

1750

De 2 a 3 salários mínimos

11

Acima de 30 salários mínimos

Fonte: IBGE, 2010 (PMSB, 2013).
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2.9 Diagnóstico Setorial

2.9.1 Abastecimento de Água

Neste capítulo será apresentado o Diagnóstico dos Serviços de
Abastecimento de Água Potável em Serafina Corrêa-RS, englobando as
principais informações sobre a gestão do sistema e o sistema de adução,
tratamento, reservação e distribuição de água no município.
O abastecimento de água para consumo humano é feito pela
concessionária local CORSAN (Companhia Rio Grandense de Saneamento),
atendendo aproximadamente 100% da área urbana. Na área rural o suprimento
é feito através de poços subterrâneos, sendo que a desinfecção da água e
monitoramento da qualidade da mesma é feita pelas próprias comunidades
consumidoras. Estas comunidades devem enviar relatórios com as análises da
qualidade da água para a Vigilância Sanitária da Prefeitura de Serafina Corrêa.
A adutora de captação de água encontra-se no Rio Carreiro localizada em
poço raso de coleta. A condução da água se dá do ponto de captação até a
Estação de Tratamento (ETA) no perímetro urbano da cidade, sendo
transportada por adutora de recalque de água bruta e sistema composto por
condutos forçados. A Figura 25 apresenta a Estação de Bombeamento.
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Figura 25 – Estação de bombeamento de água bruta

Fonte: PMSB Serafina Corrêa, 2013.

Os serviços de abastecimento de água potável são prestados pela
Companhia Rio-grandense de Saneamento (CORSAN) através de delegação
pelo titular dos serviços, que conforme a Lei 11.445/2007, é a prefeitura
municipal de Serafina Corrêa-RS. O Contrato Administrativo de nº 128 de 14 de
janeiro de 2014 entre o Município de Serafina Corrêa-RS e a CORSAN outorga
à CORSAN a prestação dos Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento
Sanitário. É igualmente importante ressaltar que a Lei Municipal nº 2.619 de 2009
obriga os empreendedores de loteamentos e condomínios fechados a projetar,
instalar e executar:
‘’Rede de abastecimento de água potável instalada de acordo com as
exigências e especificações da concessionária local, nos passeios públicos, em
ambos os lados da rua, incluindo as esperas para cada lote individualizado,
devidamente identificadas por piquetes pintados na cor azul’’.
Entre os anos de 2000 a 2017, 2.648 projetos de edificações foram
aprovados, entretanto, não se sabe quantos destes empreendimentos são
condomínios fechados. Na Figura 26 é apresentada a relação de edificações
aprovadas entre 2000 e 2017 e a partir da vigência da Lei 1832/2001.
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Figura 26 – Relação de projetos de edificações aprovados entre 2000 e 2017.
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Fonte: Departamento de Engenharia, 2018.

2.9.1.1 Gestão Comercial e Administrativa

Para a concepção deste capítulo foram utilizados os dados de Diagnóstico
dos Sistemas de Água e Esgoto de 2016, do Sistema Nacional de Informações
sobre Saneamento, publicação 2018, uma iniciativa da Secretaria Nacional de
Saneamento Ambiental do Ministério das Cidades, Governo Federal. Na Tabela
8 são apresentados os principais dados econômico-financeiros e administrativos
do Sistema de Abastecimento de Água de Serafina Corrêa-RS.

Tabela 8 – Principais dados econômico-financeiros e administrativos dos
serviços de abastecimento de água de Serafina Corrêa para o ano de 2016.
Descrição

Unidade

Quantidade

Despesa total com os serviços por m³
faturado

R$/m³

5,15

Despesa de exploração por m³ faturado

R$/m³

4,78

Despesa de exploração por economia

R$/ano/econ.

834,31

Tarifa média praticada

R$/m³

6,01

Tarifa média de água

R$/m³

6,01

Indicador de desempenho financeiro

%

116,66
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Descrição

Unidade

Quantidade

Índice de evasão de receitas

%

2,58

Incidência da despesa de pessoal e de
serviço de terceiros nas despesas totais com
os serviços

%

43,22

Despesa média anual por empregado

R$/empreg.

229.975,99

Margem da despesa de exploração

%

79,61

Margem da despesa com pessoal próprio

%

34,67

Margem da despesa com pessoal próprio total
(equivalente)

%

37,05

Margem do serviço da divida

%

0,33

Margem das outras despesas de exploração

%

13,71

Participação da despesa com pessoal próprio
nas despesas de exploração

%

43,55

Participação da despesa com pessoal total
(equivalente) nas despesas de exploração

%

46,54

Participação da despesa com energia elétrica
nas despesas de exploração

%

25,60

Participação da despesa com produtos
químicos nas despesas de exploração

%

1,27

Participação das outras despesas na despesa
de exploração

%

17,22

Participação da receita operacional direta de
água na receita operacional total

%

99,37

Participação da receita operacional indireta na
receita operacional total

%

0,63

Dias de faturamento comprometidos com
contas a receber

Dias

28,98

Quantidade equivalente de pessoal total

Empregados

10,15

Índice de produtividade: economias ativas por
pessoal total (equivalente)

Econ. /Empreg.
Equi

592,29

Índice de produtividade de pessoal total
(equivalente)

Ligações/empreg
.

356,20

Índice de produtividade: empregados próprios
por 1.000 ligações de água

Empreg. /mil lig.

2,63

Índice de produtividade: economias ativas por
pessoal próprio

Econ. /Empreg.

633,00

Índice de produtividade: empregados próprios
por 1.000 ligações de água

Empreg. /mil lig.

2,63

Índice de suficiência de caixa

%

120,01

Fonte: Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS), 2016.
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Conforme os dados do Plano Municipal de Saneamento Básico de 2013,
o índice de evasão de receitas, ou inadimplência, era muito baixo no município
em 2011, sendo equivalente a 0,5%, valor inferior ao observado em 2016 onde
o índice foi de 2,58% (SNIS, 2016). Estes baixos índices de inadimplência
refletem a adequação do valor das tarifas de água a realidade financeira da
população de Serafina Corrêa-RS. Além disso, evidencia que os mecanismos de
cobrança são eficientes e são aplicados corretamente.
A Tabela 9 apresenta os indicadores operacionais do Sistema de
Abastecimento de Serafina Corrêa-RS.

Tabela 9 – Indicadores operacionais do sistema de abastecimento de água de
Serafina Corrêa-RS.
Descrição

Unidade

Quantidade

Índice de fluoretação de água

%

100,00

Índice de consumo de água

%

59,29

Volume de água disponibilizado por economia

m³/mês/econ.

24,61

Consumo médio de água por economia

m³/mês/econ.

14,55

Consumo micro medido por economia

m³/mês/econ.

14,54

Consumo de água faturado por economia

m³/mês/econ.

14,54

Consumo médio per Capita de água

L/hab.dia

199,99

Extensão da rede de água por ligação

m/lig.

59,25

Índice de perdas faturamento

%

40,75

Índice de perdas na distribuição

%

40,71

Índice bruto de perdas lineares

m³/dia/km

11,60

Índice de perdas por ligação

L/dia/lig.

545,96

Fonte: Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS), 2016.

Na Tabela 10 são apresentados os dados comerciais fornecidos pela
CORSAN, a respeito do Serviço de Abastecimento de Água em Serafina CorrêaRS para o ano de 2018 e os dados do Sistema Nacional de Informações sobre
Saneamento, referente ao ano de 2016.
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Tabela 10 - Dados comerciais do serviço de abastecimento de água em
Serafina Corrêa-RS.
Descrição

Unidade

Quantidade

População atendida com água

Habitantes

13535

Total de economias atendidas

Unitário

6.318

Total de economias ativas

Unitário

6.205

Total de ligações

Unitário

3.884

Total de ligações ativas

Unitário

3.780

Volume micro medido total

1000m³/ano

1168,874

Volume consumido total

1000m³/ano

1168,874

Volume faturado total

1000m³/ano

1168,960

Extensão da rede

Km

170,23

Percentual de hidrometração

%

100

Política tarifária

Tarifa consumo

Fonte: CORSAN, 2018 e SNIS, 2016.

Conforme os dados relativos ao número de economias e consumo de
água para o mês de julho de 2018 apresentados na Tabela 11 e representado
na Figura 27, a categoria de maior consumo é a residencial, seguida da
industrial, comercial e pública, respectivamente. A quantidade de economias
predominante é a residencial

Tabela 11 – Dados de economias e consumo de água por categorias.
Quantidade
Consumo

Quantidade
Economias

Comercial C1

2.877

467

Comercial

2.826

297

5.703

764

34.883

46

34.883

46

1.628

54

1.628

54

BP

8

2

RB

43.106

5.344

43.114

5.346

Categorias
Comercial
Subtotal
Industrial

Industrial

Subtotal
Pública

Pública

Subtotal
Residencial
Subtotal
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Categorias
TOTAL

Quantidade
Consumo

Quantidade
Economias

85.328

6.210

Fonte: CORSAN, 2018.

Figura 27 – Consumo por categoria em Serafina Corrêa-RS.

Fonte: CORSAN, 2018.

A Figura 28 e Figura 29 apresentam a evolução da quantidade de
economias e ligações dos últimos 12 meses por categorias. Já a Figura 30
apresenta o total de economias e ligações. A Tabela 12 apresentada os dados
de evolução da quantidade de economias e a Tabela 13 o número de ligações
no município de Serafina Corrêa-RS relativo aos últimos 12 meses (08/2017 a
07/2018).
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Figura 28 - Evolução de economias no município de Serafina Corrêa-RS.
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Figura 29 - Evolução de ligações no município de Serafina Corrêa-RS.
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Figura 30 – Evolução do total de economias e ligações de Serafina Corrêa-RS.
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Tabela 12 – Quantidade de economias no município de Serafina Corrêa-RS.
Categorias

08/2017

09/2017

10/2017

11/2017

12/2017

01/2018

02/2018

03/2018

04/2018

05/2018

06/2018

07/2018

C1

481

481

480

481

488

482

481

480

478

479

475

473

Comercial

301

301

302

304

305

305

305

306

305

306

306

308

Industrial

60

60

60

61

61

61

60

60

59

58

58

58

Público

57

57

57

57

56

56

56

56

56

56

56

56

BP

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

RB

5.351

5.351

5.369

5.382

5.398

5.392

5.392

5.399

5.412

5.420

5.419

5.420

TOTAL

6.252

6.252

6.270

6.287

6.310

6.298

6.296

6.303

6.312

6.321

6.316

6.317

Tabela 13 – Quantidade de ligações no município de Serafina Corrêa-RS.
Ligações

08/2017

09/2017

10/2017

11/2017

12/2017

01/2018

02/2018

03/2018

04/2018

05/2018

06/2018

07/2018

Água com
hidrômetro

3.725

3.725

3.729

3.741

3.748

3.747

3.750

3.764

3.762

3.772

3.774

3.774

Água sem
hidrômetro

100

101

104

101

99

106

103

95

105

101

104

107

Factível de
ligação

75

80

81

79

80

77

81

81

83

81

80

79

TOTAL

3.900

3.906

3.914

3.921

3.927

3.930

3.934

3.940

3.950

3.954

3.958

3.960
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Podemos perceber pelas informações apresentadas que o número de
ligações no munícipio cresce ao longo dos meses, assim como verificado no
Plano Municipal de Saneamento de 2013, onde se verificou um crescimento
durante os anos de 2004 e 2012. A grande maioria das economias atendidas em
Serafina Corrêa-RS enquadram-se na categoria ‘’residencial B’’. Em relação as
ligações executadas, o maior número ocorre nas ligações com hidrômetros.
Ainda segundo dados da CORSAN, o índice de hidrometração no
município é igual a 100% e a aferição dos hidrômetros é feita através do Instituto
Nacional de Metrologia (INMETRO). Além disso, todos os hidrômetros são lidos
por um funcionário da CORSAN através de um leitor digital do tipo EDA. Este
mesmo funcionário, após executar a leitura dos hidrômetros, imprime e entrega
a fatura de água no estabelecimento. No que tange rotas de leitura de
hidrômetros, há 25 rotas estabelecidas pela CORSAN para o município.
Já para realizar serviços de corte de ligação há duas equipes e dois carros
próprios da CORSAN. Em média ocorrem 8 cortes de ligação por mês. Existe
também uma política de parcelamento da dívida que objetiva evitar que o corte
do serviço do abastecimento de água ocorra. Entretanto, não há por parte da
CORSAN, um programa de monitoramento da existência de ligações de água
clandestinas, popularmente conhecidas como ‘’gatos’’. No setor de atendimento
ao público, o quadro de funcionário é bem reduzido, resumindo-se a somente um
funcionário permanente. Entretanto, a CORSAN disponibiliza serviço de callcenter 24 horas por dia.

2.9.1.1.1 Política tarifária

A CORSAN possui uma política de tarifação homogênea para todos os
municípios em que atua, sendo atualizada regularmente através da
Superintendência Comercial (SUCOM). Existem 6 tarifas, I. Residencial Social
“A” e “A1”/10m³, II. Residencial “RB”/10m³, III. Pública “P”/20m³, IV. Industrial
“I”/30m³, V. Comercial “C”/20m³ e VI. Comercial “C1”/10m³, que são
diferenciadas conforme as categorias das economias abastecidas.
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Segundo a CORSAN, as economias enquadradas na categoria
residencial "RS", com área construída inferior a 60 m² e até seis pontos de
tomada de água, ocupada por família de baixa renda, nos parâmetros da ordem
de serviço 004/2003 – Diretoria Financeira de Relações e Investidores - DFRI,
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:
1.

Valor do Serviço Básico - SB;

2.

Valor do consumo medido de água ou valor do consumo estimado

para a categoria de uso;
3.

Valor relativo ao serviço de esgotamento sanitário;

4.

Valores de serviço diversos, sanções, parcelamentos e receitas

recuperadas.
O titular ou usuário deverá remunerar os serviços prestados pela
CORSAN, quando as seguintes condições se apresentarem:


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;



Quando a ligação de água não for hidrometrada, pela soma das
parcelas relativas ao valor do Serviço Básico - SB, e do valor do
consumo de água estimado para a categoria de uso.

As definições de Serviço Básico e Valor do Consumo a fim de
proporcionar um melhor entendimento da política tarifária são definidas abaixo.
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Serviço Básico - valor equivalente aos custos fixos.



A metodologia do valor a ser cobrado pelo consumo de água é dada
através da multiplicação do ‘’Preço Base’’ pelo ‘’consumo de água
aferido pelo hidrômetro’’ elevado a uma ‘’exponencial’’. Esta
exponencial varia conforme o consumo verificado e segundo a Tabela
de Exponenciais.



Valor de Consumo - valor equivalente aos custos variáveis, cobrado
pelo consumo de água registrado pelo hidrômetro, ou pelo consumo
presumido, quando não existir medidor - corresponde aos custos de
produção da água potável.

A estrutura tarifária, resultante da política tarifária, utilizada pela CORSAN
em todos os municípios sob sua alçada é apresentada na Tabela 14. Ressaltase que para o caso da categoria ‘’Industrial’’ há um regramento especial para
economias com consumo superior a 1.000m³ por mês. Para este caso a estrutura
tarifária é regida pela ‘’tabela especial’’ de tarifação, a qual também é
apresentada na Tabela 15. Além disso, é importante salientar que o Preço Base
do m³ de água é variável conforme a Tabela 16 de exponenciais. No caso de as
vazões de consumo excederem as expectativas das categorias, a cobrança do
metro cúbico excedente segue o seguinte regramento.


Nas categorias Residencial ‘’A’’ e ‘’A1’’, cujo consumo exceder a 10
m³, o Preço Base do m³ excedente é calculado de acordo com o Preço
Base da categoria Residencial ‘’B’’.



Na categoria C1, cujo consumo exceder a 20 m³, o Preço Base do m³
excedente é calculado de acordo com o Preço Base da categoria
Comercial.

A metodologia do valor a ser cobrado pelo consumo de água é dada
através da multiplicação do ‘’Preço Base’’ pelo ‘’consumo de água aferido pelo
hidrômetro’’ elevado a uma ‘’exponencial’’. Esta exponencial varia conforme o
consumo verificado e segundo a Tabela de Exponenciais.
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Tabela 14 – Estrutura tarifária sintética de faturamento da CORSAN, a partir de
julho de 2018.
Água
Tarifa

Social

Básica

Empresarial

Categoria

Preço base
(R$)

Serviço
básico (R$)

Tarifa mínima
sem hd. (R$)

Bica pública

2,50

9,91

34,90

Resid. A e A1

2,10

9,91

30,96

m³ excedente

5,21

-

-

Residencial B

5,21

24,70

76,82

Comercial C1

5,21

24,70

76,82

m³ excedente

5,92

-

-

Comercial

5,92

44,07

162,58

Pública

5,92

88,02

206,58

Industrial

6,73

88,02

311,60

Fonte: CORSAN, 2018.

Tabela 15 – Tabela especial de tarifação da CORSAN, em vigor a partir de
julho de 2018.
Tarifa

Empresarial

Categoria

Industrial

Faixa de consumo

Valor do m³ (R$)

Até 1.000m³

6,73

Entre 1.001 e 2.000m³

5,61

Entre 2.001 e 5.000m³

4,90

Entre 5.001 e 10.000m³

4,23

Entre 10.001 e 20.000m³

3,59

Acima de 20.001m³

2,92

Fonte: CORSAN, 2018.

Tabela 16 – Tabela de exponenciais empregada a partir de 2015.
Tabela de exponenciais
Consumo (m³)

Social

Básica

Comercial

C1

Industrial

Pública

1

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

10

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

11

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

12

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000
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Tabela de exponenciais
Consumo (m³)

Social

Básica

Comercial

C1

Industrial

Pública

13

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

14

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

15

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

16

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

17

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

18

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

19

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

20

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

21

1,0100

1,0100

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

22

1,0200

1,0200

1,0100

1,0100

1,0000

1,0100

23

1,0300

1,0300

1,0200

1,0200

1,0100

1,0200

24

1,0400

1,0400

1,0300

1,0300

1,0100

1,0300

25

1,0500

1,0500

1,0400

1,0400

1,0100

1,0400

26

1,0600

1,0600

1,0400

1,0400

1,0100

1,0400

27

1,0700

1,0700

1,0400

1,0400

1,0100

1,0400

28

1,0800

1,0800

1,0400

1,0400

1,0100

1,0400

29

1,0800

1,0800

1,0500

1,0500

1,0200

1,0500

30

1,0900

1,0900

1,0500

1,0500

1,0300

1,0500

31

1,0900

1,0900

1,0600

1,0500

1,0300

1,0500

36

1,1000

1,1000

1,0700

1,0500

1,0400

1,0700

41

1,1000

1,1000

1,0700

1,0700

1,0500

1,0700

46

1,1100

1,1100

1,0800

1,0800

1,0600

1,0800

51

1,1100

1,1100

1,0900

1,0900

1,0700

1,0900

101

1,1300

1,1300

1,1100

1,1100

1,0900

1,1100

151

1,1287

1,1287

1,1087

1,1087

1,0894

1,1087

201

1,1275

1,1275

1,1075

1,1075

1,0888

1,1075
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Tabela de exponenciais
Consumo (m³)

Social

Básica

Comercial

C1

Industrial

Pública

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, 2018.

Os valores cobrados pela CORSAN para serviços indiretos, ou seja,
serviços relacionados com os serviços de água ou de esgotos, mas não
contemplados na tarifação, tais como ligações, religações, aferição de
hidrômetros e etc., são apresentados na Tabela 17.

Tabela 17 – Receita indireta dos serviços.
Item

Serviços

Valores (R$)

1

Calibração (aferição) de hidrômetro s/INMETRO

62,50

2

Desobstrução de esgoto

108,43

3

Acréscimo por impontualidade

Obs

4

Serviço de religação de água (social)

30,49

5

Serviço de religação de água (básica e empresarial)

50,57

6

Emissão da 2ª via de conta

4,79

7

Vistoria de instalação predial

50,57

8

Mudança de local do hidrômetro a pedido

8.1

Com material fornecido pela CORSAN

174,17

8.2

Com material fornecido pelo usuário

62,50

9

Suspensão a pedido

118,14

10

Notificação de Dívida (SCI)

4,79

Fonte: CORSAN, 2018.

O valor a ser cobrado como acréscimo por impontualidade é de 2% como
multa de mora do total da conta paga com atraso, independente do período e 1%
ao mês “Pró rata die” coo juros de mora.
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É importante ressaltar que as tarifas dos serviços prestados pela
CORSAN em Serafina Corrêa-RS, assim como nos demais municípios em que
a CORSAN atua, são regulados pela Agência Estadual de Regulação dos
Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul (AGERGS), segundo as
prerrogativas previstas em convênios firmados entre o Governo do Estado do
Rio Grande do Sul e os Governos Municipais, entre a AGERGS e os municípios
e nos Contratos de Programa firmados entre a CORSAN e os municípios.
Os valores relativos as multas por infrações previstas no regulamento
para o sistema de água para o mês de julho de 2018 são apresentadas na Tabela
18. Para a reincidência de qualquer das infrações é acrescido 100% do valor
original.

Tabela 18 - Multas referente a infrações para o sistema de água.
Infrações

Valor R$

Retirada abusiva de hidrômetro

657,45

Emprego de ejetores ou bombas de sucção diretamente ligadas ao
hidrômetro ou quadro

649,08

Derivação clandestina

657,45

Violação do hidrômetro

587,46

Hidrômetro quebrado

587,46

Hidrômetro virado

587,46

Enchimento de piscina contrariando determinação da CORSAN

411,07

Derivação do ramal predial antes do hidrômetro

1000,18

Intervenção do usuário no ramal predial sem prévia autorização da
CORSAN

1000,18

Violação da suspensão de abastecimento de água

296,53

Uso indevido do hidrante

649,08

Intervenção indevida no ramal predial de água

1146,85

Violação dos lacres do hidrômetro e/ou nas conexões do quadro

296,53

Fonte: CORSAN, 2018.

Os valores das ligações prediais de água, da pavimentação de ruas e
passeio referente ao mês de julho de 2018, podem ser visualizados na Tabela
19, Tabela 20 e Tabela 21, respectivamente. Se o sistema implantado ou
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loteador deixarem a espera com caixa de calçada para o esgoto será cobrado
somente a taxa de vistoria.

Tabela 19 - Preço da ligação de água.
Ligações de água

Básica e empresarial

Sem Pavimento

¾”

1” ou mais

Com Carência 3 (Três) meses

277,04

591,24

Sem Carência

359,26

924,64

Fonte: CORSAN, 2018.

Tabela 20 - Preço da pavimentação da rua em R$.
Pavimentação

Paralelepípedo

Pedra
irregular

Asfalto
PMF

Blokret

Preço do m²

18,63

15,02

46,38

11,70

Fonte: CORSAN, 2018.

Tabela 21 - Preço de pavimentação do passeio em R$.
Pavimentação

Laje de Gres

Cimento
desempenado

Basalto
irregular

Ladrilho

Preço do m²

31,52

36,83

39,95

120,19

Fonte: CORSAN, 2018.

Os serviços de análise, aprovação e fiscalização de projetos de
infraestrutura em loteamentos, condomínios e parcelamentos de solos, são
cobrados a partir da complexidade do projeto a ser analisado, segmentado por
níveis (Tabela 22):


Nível I – Somente rede de distribuição;



Nível II – Redes e reservatórios;



Nível III – Redes, reservatórios, elevatórios e adutora.

Tabela 22 – Tabela de preços dos serviços da CORSAN.
Preço por economia
Nível

Análise e aprovação de projetos
Água

Água e esgoto

Fiscalização da
execução da obra
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I

12,23

24,46

24,46

II

20,39

40,78

40,78

III

28,55

57,10

57,10

Fonte: CORSAN, 2018.

Os valores de cobrança para a aprovação de projetos seguem os
parâmetros da “Tabela de Preços de Serviços” até o teto de 300 economias. A
partir desse número de economias, será aplicação um percentual redutor sobre
o número de economias que excederem o referido teto, conforme segue:


De 301 até 500 economias: Fator redutor de 20%;



De 301 até 1000 economias: Fator redutor de 40%;



De 301 economias > 1000: Fator redutor de 60%

Quando da entrada do pedido de análise preliminar e/ou diretrizes
técnicas, será cobrado taxa de entrada para cada projeto (Água e Esgoto) no
valor fixo de R$ 122,38. Para revalidação será cobrada taxa de revalidação que
será de R$ 122,38 por projeto de água e esgoto.

2.9.1.2 Gestão operacional e de qualidade

Neste item são apresentadas as informações a respeito da gestão
operacional e da qualidade dos serviços de abastecimento de água de Serafina
Corrêa-RS prestados pela CORSAN. A base de informações utilizada neste
tópico é o SNIS 2016. A Tabela 23 apresenta os indicadores de qualidade do
Sistema de Abastecimento de Serafina Corrêa-RS.

Tabela 23 – Indicadores da qualidade do sistema de abastecimento de água.
Descrição

Unidade

Quantidade

Economias atingidas por paralisações

Econ. /paralis.

2.164,67

Duração média das paralisações

Horas/paralis.

15,56

Economias atingidas por intermitências

Econ. /interrup.

2.607,00

Duração média das intermitências

Horas/interrup.

14,91
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Descrição

Unidade

Quantidade

Índice de conformidade da quantidade de
amostra – Cloro Residual

%

108,83

Incidência das análises de cloro residual fora
do padrão

%

0,00

Índice de conformidade da quantidade de
amostra – Turbidez

%

112,95

Incidência das análises de turbidez fora do
padrão

%

0,09

Índice de conformidade da quantidade de
amostra – Coliformes Totais

%

102,85

Incidência das análises de coliformes totais
fora do padrão

%

0,21

Fonte: Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS), 2016.

A partir dos dados apresentados anteriormente, podemos fazer algumas
observações quando à operação do serviço de abastecimento de agua de
Serafina Corrêa, segundo dados de 2016, as quais listamos a seguir.


A totalidade da população urbana do município é atendida pelo
serviço de abastecimento de água da CORSAN;



A qualidade da água fornecida pela CORSAN atende os parâmetros
estipulados pela Portaria número 2.914/2011 do Ministério da Saúde
que dispõe sobre procedimentos de controle e vigilância da qualidade
da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade;

2.9.1.3 Descrição do sistema de abastecimento de água – Zona
Urbana

Neste item são apresentados aspectos do Sistema de Abastecimento de
Água de Serafina Corrêa-RS operado pela Companhia Rio-grandense de
Saneamento na área urbana do município. A Figura 31 apresenta um croqui do
Atlas do Abastecimento Urbano de Água, versão 2010, da Agência Nacional de
Águas (ANA) que ilustra de maneira simplificada o sistema de abastecimento de
água de Serafina Corrêa-RS.
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Figura 31 – Croqui do sistema de abastecimento de água de Serafina CorrêaRS.

Fonte: PMSB Serafina Corrêa, 2013.

2.9.1.3.1Captação e recalque de água

O Sistema de Abastecimento de Água de Serafina Côrrea-RS possui
captação de água superficial no Rio Carreiro, neste caso, efetuado por uma
Estação de Bombeamento e Elevatória de Água Bruta (EBEAB) localizada
aproximadamente nas coordenadas geográficas UTM 22J 0416916 / 6824940.
A CORSAN informa que possui outorga para uso da água pelo Departamento de
Recursos Hídricos da Secretaria do Meio Ambiente do Rio Grande do Sul. A
captação é feita a cerca de um metro e meio de profundidade em relação ao
nível médio do Rio Carreiro e a uma distância de aproximadamente 15 metros
da margem do rio. A EBAB de Serafina Corrêa é equipada com dois conjuntos
motor-bomba, sendo que um possui vazão nominal máxima de 90 litros por
segundo e o outro de 75 litros por segundo, segundo dados fornecidos pela
equipe da CORSAN em Serafina Corrêa-RS. Sendo assim, a vazão nominal
máxima da EBEAB é de 165 litros por segundo. Estas bombas operam em
regime de revezamento, cujo período de revezamento é igual a dois meses.
Sendo assim, a EBEAB opera somente com um conjunto motor-bomba por vez.
Este revezamento é importante para permitir a manutenção preventiva destes
equipamentos e, portanto, evitar episódios de falha repentina do sistema de
captação de água. Importante ressaltar que há um terceiro conjunto motor-
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bomba estocado na EBEAB, contudo, o mesmo não poderia ser utilizado por
falta de manutenção e tempo de uso. A operação da EBEAB é totalmente
automatizada e só é monitorada periodicamente por funcionários da CORSAN.
Na Tabela 24 são resumidas as informações a respeito da EBEAB.

Tabela 24 – Dados da EBEAB da CORSAN em Serafina Corrêa-RS.
Descrição

Unidade

Quantidade

Vazão máxima nominal da EBAB

Litros por segundo

165

Vazão máxima nominal do
Conjunto motor-bomba 1

Litros por segundo

90

Vazão máxima nominal do
Conjunto motor-bomba 2

Litros por segundo

75

Período de revezamento dos
Conjuntos motor-bomba

Meses

2

Profundidade da tomada de água

Metros

1,5

Coordenada Geográfica da EBAB

UTM

22 J 0416916
6824940

Tempo de operação médio

Horas/dia

13

Fonte: PMSB Serafina Corrêa, 2013.

A Figura 32 ilustra a visão externa da EBEAB, assim como o ponto de
tomada de água e os conjuntos motor-bomba que realizam a captação de água.
É importante mencionar que o prédio da EBEAB se encontra em bom estado de
conservação e que o poço de bombeamento não apresenta infiltrações. Sendo
assim, no momento não há necessidade urgente de reparos estruturais na
estrutura do prédio.
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Figura 32 – Visão externa da EBAB do ponto de captação de água.

Fonte: PMSB Serafina Corrêa, 2013.

Na foto acima é possível perceber a proximidade da casa de máquinas ao
curso do Rio Carreiro. Devido ao fato de o prédio da EBEAB não possuir
entradas no nível do solo, o sistema de bombeamento é protegido contra
episódios de cheia do rio.
Na Figura 33 é possível observar os 2 conjuntos motor-bomba que
operam em regime de revezamento e o terceiro conjunto que está obsoleto por
falta de manutenção e devido ao tempo de uso.

Rua Morom, 2124/401 – Bairro Centro – Passo Fundo – RS – CEP 99010-034 – CNPJ 12.849.236/0001-86
Fone: (54) 9117 4003 – atendimento@ecomaster.eng.br - www.ecomaster.eng.br

70
REVISÃO – PLANO MUNICIPAL DE
SANEAMENTO BÁSICO

Figura 33 – Conjuntos motor-bomba presentes na EBAB.

Fonte: PMSB Serafina Corrêa, 2013.

Na Figura 34 é possível observar o canal artificial utilizado para o conduto
de captação de água que se encontra submerso a aproximadamente 1,5 metros
de profundidade dentro do leito do Rio Carreiro. É possível observar que o
regime de escoamento do rio é aparentemente pouco turbulento e que não há
grande quantidade de vegetação dentro do canal que abriga o conduto de
captação.
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Figura 34 – Canal artificial que abriga o conjunto de captação de água.

Fonte: PMSB Serafina Corrêa, 2013.

O prédio que abriga a EBEAB possui um sistema de exaustão de gases e
ruídos, o qual permite evitar o acumulo de gases nocivos à saúde dos
funcionários da CORSAN e manter um nível de pressão sonora dentro de limites
aceitáveis de trabalho. A saída de água da EBEAB é equipada com um registro
gaveta e uma válvula de retenção, que permitem controlar a vazão de saída da
EBEAB e proteger o sistema de possíveis golpes de aríete. Na Figura 35 e Figura
36 são apresentados estes equipamentos.
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Figura 35 – Válvula de retenção e registro gaveta na saída da EBAB.

Fonte: PMSB Serafina Corrêa, 2013.

Figura 36 – Sistema de exaustão de gases e ruídos.

Fonte: PMSB Serafina Corrêa, 2013.
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2.9.1.3.2 Adutoras de água bruta

A adutora de água bruta que serve o município a partir da EBAB segue
através de um único ramal de aproximadamente 8,93 quilômetros de extensão
até a Estação de Tratamento de Água (ETA), que está localizada na Rua Otávio
Rocha na zona urbana central de Serafina Corrêa-RS. O diâmetro da adutora de
água bruta é igual a 300 milímetros e o material é ferro fundido. A vazão máxima
da adutora de água bruta pode chegar a 140 litros por segundo. A diferença de
cota a partir da saída da Estação de Bombeamento de Água Bruta até a Estação
de Tratamento de Água é de aproximadamente 126 metros segundo dados do
Google Earth. Esta estimativa do Google Earth é muito semelhante à diferença
de cota aferida por equipamento de posicionamento global (GPS, sigla em
inglês). Neste caso, a diferença de cota foi de 128,5 metros, sendo que a cota
da EBAB é de 430 metros e da ETA é igual a 558,5 metros. A Figura 37 ilustra o
perfil de elevações do trajeto aproximado da adutora.

Figura 37 – Perfil de elevações do trajeto aproximado da adutora de água
bruta.

Fonte: PMSB Serafina Corrêa, 2013.
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A idade da adutora é de aproximadamente 18 anos, apesar disso, nunca
foi realizada uma limpeza interna das instalações. Adicionalmente, não há macro
medidores ao longo da adutora

2.9.1.3.3Tratamento

A Estação de Tratamento de Água (ETA) tem a função de tratar a água
bruta captada no manancial para torná-la potável atendendo aos padrões de
potabilidade estabelecidos pela Portaria nº 2914 de 2011 do Ministério da Saúde,
a fim de que possa ser distribuída a população para consumo sem apresentar
riscos à saúde. A ETA está localizada na Rua Otávio Rocha, 1215, opera em
média 13 horas por dia e foi construída no ano de 1996. A equipe que opera a
estação é composta por 3 operadores que se revezam em dois turnos,
possibilitando que sempre haja ao menos um operador na ETA. Não há qualquer
tipo de vigilância das dependências da estação de tratamento de água.
Em Serafina Corrêa-RS o atendimento da cidade por água potável é feito
através de uma ETA da CORSAN, que segundo informações coletadas com
funcionários da equipe de operação, possui uma capacidade de tratamento
máxima de projeto igual a 100 litros por segundo. Entretanto, a vazão máxima
real nesta ETA é de aproximadamente 87 litros por segundo, ou seja, 87% da
capacidade máxima de projeto. Como não há condições de expansão da ETA
no seu local atual, existe um plano para ampliação da capacidade de
bombeamento dos atuais 87 litros por segundo para 100 litros por segundo,
atingindo assim a capacidade máxima de operação. Isto possibilitaria expandir o
número de pessoas atendidas com água tratada em certo nível sem que
houvesse a necessidade de construção de uma nova ETA. Este assunto será
abordado no capítulo de prognóstico do sistema de abastecimento de água.
Como já mencionado, o desnível entra a captação de água bruta e a ETA
é de aproximadamente 126 metros. Esta estação de tratamento de água é do
tipo convencional, sendo que toda a vazão tratada é fluoretada ao final do
processo. O sistema de tratamento de água operado na ETA é composto pelos
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processos de coagulação com sulfato de alumínio, floculação, decantação,
filtração, desinfecção através de cloração e fluoreção.
A Figura 38 é apresentada a entrada de água na ETA, assim como o
dispositivo de medicação de vazão afluente, que neste caso, é composto por
uma calha Parschall. Logo após esta etapa encontra-se o processo de
introdução do coagulante e coagulação.

Figura 38 - Entrada de água e medição de vazão afluente da ETA.

Fonte: PMSB Serafina Corrêa, 2013.

Nesta etapa são consumidos mensalmente em torno de 2.000
quilogramas de Sulfato de Alumínio e 150 quilogramas de silicato de sódio. Na
Figura 39 é apresentada a etapa de introdução do sulfato de alumínio e de
coagulação da água.
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Figura 39 – Vista da fase de coagulação.

Fonte: PMSB Serafina Corrêa, 2013.

A água coagulada segue para os tanques de floculação e decantação,
onde ocorre parte da remoção de sólidos. Na fase de floculação o tempo de
detenção hidráulica é de 40 minutos. Após esta etapa, a água segue para a
decantação, onde o tempo de detenção hidráulica passa para 3 horas. Os
decantadores são lavados periodicamente a cada oito meses. Posterior à
decantação, a água segue para os filtros de areia, que possuem uma área
superficial igual a 36 metros quadrados, seguindo então para a desinfecção por
cloro e finalmente para a fluoretação. Na etapa de desinfecção são consumidos
em torno de 350 quilogramas de cloro líquido. Eventualmente utiliza-se cal para
efetuar a correção do pH da água antes e após o tratamento. Na Figura 40
apresentam-se as fases de floculação e decantação. Segundo informações do
operador, a ETA não apresenta deficiências.
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Figura 40 – Vista das fases de floculação e decantação.

Fonte: PMSB Serafina Corrêa, 2013.

A água tratada é armazenada em um reservatório com capacidade para
1.000 metros cúbicos, que por sua vez, abastece toda a região central por
gravidade e alimenta as outras áreas urbanas através de um sistema de
reservatórios secundários e boosters. A Estação de tratamento de água está
localizada na Rua Otávio Rocha, na zona urbana central do município de
Serafina Corrêa-RS. A Figura 41 apresenta o reservatório da ETA. Ressalta-se
que a infraestrutura da ETA se encontra em bom estado de conservação e não
foi elencada nenhuma obra de reforma emergencial pelos funcionários da
CORSAN de Serafina Corrêa-RS.
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Figura 41 – Reservatório de água tratada localizado ao lado da ETA.

Fonte: PMSB Serafina Corrêa, 2013.

A ETA é equipada com um laboratório de análises físico-químicas e um
laboratório de análises microbiológicas. No local são realizadas análises diárias
de parâmetros de qualidade da água. As análises efetuadas pela CORSAN
demonstram que a qualidade da água fornecida no munícipio atende plenamente
os parâmetros da Portaria 2914 de 2011 do Ministério da Saúde. A Tabela 25
representa alguns dados das análises de qualidade da água. O Quadro 2
apresenta os resultados das análises de água do sistema de tratamento de água,
referente ao primeiro semestre de 2018.

Tabela 25 – Informações sobre análises da qualidade da água tratada.
Descrição

Unidade

Quantidade

Amostras para análise de cloro residual –
Obrigatórias

Amostras/ano

312

Amostras para análise de cloro residual –
Analisadas

Amostras/ano

279

Amostras para análise de cloro residual –
Resultados fora do padrão

Amostras/ano

2

Amostras para análise de turbidez –
Obrigatórias

Amostras/ano

312

Amostras para análise de turbidez – Analisadas

Amostras/ano

279
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Descrição

Unidade

Quantidade

Amostras para análise de turbidez – Resultados
fora do padrão

Amostras/ano

0

Amostras para análise de coliformes totais –
Obrigatórias

Amostras/ano

312

Amostras para análise de coliformes totais

Amostras/ano

335

Amostras para análise de coliformes totais

Amostras/ano

0

Índice de conformidade da quantidade de
amostra - Cloro Residual

%

89,4

Incidência das análises de cloro residual fora do
padrão

%

0,7

Índice de conformidade da quantidade de
amostra – Turbidez

%

89,4

Incidência das análises de turbidez fora do
padrão

%

0,0

Índice de conformidade da quantidade de
amostra - Coliformes Totais

%

107,4

Incidência das análises de coliformes totais fora
do padrão

%

0,0

Fonte: PMSB Serafina Corrêa, 2013.

Quadro 2 – Resultados das análises do sistema de abastecimento de água.
Parâmetro

Antimônio total
Arsênio total
Bário total
Cádmio total
Chumbo total
Cianeto total
Cobre total
Cromo total
Mercúrio total

Metodologia

Ponto de
captação
Substâncias inorgânicas
VMP:
0,005mg/L Sb
VMP:
<LD
0,01mg/L As
VMP: 0,7mg/L
0,037
Ba
VMP:
<LD
0,005mg/L Cd
VMP:
<LQ
0,01mg/L Pb
VMP:
0,07mg/L
VMP: 2,0 mg/L
<LD
Cu
VMP:
<LD
0,05mg/L Cr
VMP: 0,001
<LD
mg/L Hg

Resultados
Saída do
Sistema de
tratamento distribuição
<LD

-

<LD

-

0,038

-

<LD

-

<LD

-

<LD

-

<LD

-

<LD

-

<LD

-

Rua Morom, 2124/401 – Bairro Centro – Passo Fundo – RS – CEP 99010-034 – CNPJ 12.849.236/0001-86
Fone: (54) 9117 4003 – atendimento@ecomaster.eng.br - www.ecomaster.eng.br

80
REVISÃO – PLANO MUNICIPAL DE
SANEAMENTO BÁSICO

Parâmetro
Níquel total
Nitrato
Nitrito
Selênio total
Urânio total
Acrilamida
Benzeno
Benzo[a]pireno
Cloreto de Vinila
1,2-Dicloroetano
1,1- Dicloroeteno
1,2- Dicloroeteno
(cis+trans)
Diclorometano
Di (2-etilhexil) ftalato
Estireno
Pentaclorofenol
Tetracloreto de
Carbono
Tetracloroeteno
Triclorobenzenos
(1,2,3+1,2,4+1,3,5)
Tricloroeteno

2,4D + 2,4,5T
Alaclor
Aldicarbe + (sulfona +
sulfóxido)
Aldrin/Dieldrin
Atrazina
Carbendazim+Benomil
Carbofurano
Clordano (alfa, gama,
t-Nonacloro)

Metodologia

Ponto de
captação

Resultados
Saída do
Sistema de
tratamento distribuição

VMP: 0,07
<LD
mg/L Ni
VMP: 10,0
<LD
mg/L Ni
VMP: 1,0mg/L
<LD
N-NO2
VMP:
<LD
0,01mg/L Se
VMP:
<LQ
0,03mg/L U
Substâncias orgânicas
VMP: 0,5µg/L
<LQ
VMP: 5,0µg/L
VMP: 0,7µg/L
<LQ
VMP: 2,0µg/L
VMP:10,0µg/L
VMP:30,0µg/L
VMP: 50,0
µg/L
VMP: 20,0
µg/L
VMP:8,0 µg/L
VMP: 20,0
µg/L
VMP: 9,0 µg/L
VMP: 4,0 µg/L

-

VMP: 40,0
µg/L
VMP: 20,0
µg/L
VMP: 20,0
µg/L
Monitoramento de agrotóxicos
VMP: 30,0
<LQ
µg/L
VMP: 20,0
<LD
µg/L
VMP: 10,0
µg/L
VMP: 0,03
<LD
µg/L
VMP: 2,0 µg/L
<LD
VMP:120,0
µg/L
VMP: 7,0 µg/L
VMP: 0,2 µg/L

<LD

<LD

-

<LD

-

<LD

-

<LD

-

-

-

<LQ
<LQ
<LD
<LD
<LD

<LD
<LD
<LD
<LD

<LQ

-

-

<LQ

<LQ

-

<LD

<LD

<LD

<LD

<LD

<LD

<LQ

<LD

<LQ

<LQ

<LD

<LD

-

-

-

-

<LQ

-

-

-

-

-

<LQ

-

<LQ

-

-

-
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Parâmetro
Clorpirifós +
clorpirifós-oxon
DDT+DDD+DDE

Metodologia

Ponto de
captação

Resultados
Saída do
Sistema de
tratamento distribuição

VMP: 30,0
<LQ
µg/L
VMP: 1,0 µg/L
<LQ
VMP: 90,0
Diuron
<LQ
µg/L
Endossulfan (alfa,
VMP: 20,0
<LD
beta, sulfato)
µg/L
Endrin
VMP: 0,6 µg/L
<LD
VMP:500,0
Glifosato + Ampa
<LD
µg/L
Lindano
VMP: 2,0 µg/L
<LD
VMP: 12,0
Metamidofós
<LQ
µg/L
VMP: 10,0
Metolacloro
<LD
µg/L
Molinato
VMP: 6,0 µg/L
<LD
Parationa metílica
VMP: 9,0 µg/L
<LQ
Pendimentalina
VMP:9,0 µg/L
<LD
Permetrina (cis e
VMP: 20,0
<LD
trans)
µg/L
VMP: 60,0
Profenofós
<LD
µg/L
Simazina
VMP; 2,0 µg/L
<LD
VMP: 180,0
Tebuconazol
<LQ
µg/L
Terbufós
VMP 1,2 µg/L
<LQ
Trifluralina
VMP 1,2 µg/L
<LD
Desinfetantes e produtos secundários
Ácidos haloacéticos
VMP: 0,08
<LQ
total
µg/L
2,4,6 – Triclorofenol
VMP: 0,2 µg/L
<LD
<LQ
Monitoramento radioatividade
Radioatividade Alfa
VMP: 0,5 Bq/L
<LQ
Radioatividade Beta
VMP: 1,0 Bq/L
<LQ
Monitoramento do padrão organoléptico
VMP: 0,2 mg/L
Alumínio Total
0,644
<LQ
Al
VMP: 1,5 mg/L
Amônia
0,024
NH3
VMP: 250,0
Cloreto
3,90
6,1
mg/L ClVMP: 15,0
Cor
28,3
1,3
mg/L Pt-Co
VMP: 0,01
1,2-Diclorobenzeno
<LD
mg/L
VMP: 0,03
1,4-Diclorobenzeno
<LQ
mg/L

-

<LQ
0,9
<LD
<LQ
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Parâmetro
Dureza total
Etilbenzeno
Ferro Total
Odor (*)
Manganês Total
Monoclorobenzeno
Sódio Total
Sólidos Dissolvidos
Totais
Sulfato
Sulfeto de Hidrogenio
Surfactantes
Tolueno
Zinco Total
Xilenos
(orto,meta,para)

Metodologia
VMP: 500,0
mg/L CaCO3
VMP: 0,2 mg/L
VMP: 0,3 mg/L
Fe
VMP: 0,1 mg/L
Mn
VMP: 0,12
mg/L
VMP: 200,0
mg/L Na
VMP: 1.000,0
mg/L
VMP: 250,0
mg/L SO4
VMP: 0,1 mg/L
H2S
VMP: 0,5 mg/L
LAS
VMP: 0,17
mg/L
VMP: 5,0 mg/L
Zn
VMP: 0,3 mg/L

Ponto de
captação

Resultados
Saída do
Sistema de
tratamento distribuição

34,6

33,9

29,3

-

<LD

<LD

1,19

<LQ

<LQ

Terroso 3

Cloro 3

Cloro 2

0,045

0,011

0,011

-

<LD

<LD

-

3,57

3,64

-

79

89

-

9,4

9,9

<LQ

<LQ

-

-

0,02

-

-

0,00059

<LQ

<LQ

<LD

-

-

<LD

<LD

Fonte: CORSAN, 2018.
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A Figura 42 e Figura 43 apresentam a infraestrutura do laboratório de
análise de água localizado dentro da estação de tratamento de água da
CORSAN em Serafina Corrêa-RS.

Figura 42 – Infraestrutura do laboratório de análises de água.

Fonte: PMSB Serafina Corrêa, 2013.

Figura 43 – Infraestrutura do laboratório de análises de água.

Fonte: PMSB Serafina Corrêa, 2013.
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É importante ressaltar que o lodo produzido no processo de tratamento de
água é lançado no Arroio Feijão Cru, que cruza a zona urbana da cidade. Não
há nenhum projeto ou perspectiva de que seja feito o reaproveitamento ou
destinação em aterro sanitário desta massa de lodo produzida na ETA.

2.9.1.3.4Rede de distribuição

A área urbana do município de Serafina Corrêa-RS é totalmente atendida
por serviço de abastecimento de água e, portanto, a rede de distribuição passa
por todos os logradouros da área urbana em que existem habitações. Segundo
dados do SNIS 2011, há um total de 64,9 quilômetros de rede de distribuição de
água. Já segundo dados da CORSAN, há aproximadamente 166 quilômetros de
rede na cidade. Entretanto, como este valor apresentado pela Superintendência
da CORSAN é muito elevado e inconsistente, resultando em mais de 30 metros
de rede de distribuição por ligação, este valor será desconsiderado no
prognóstico do sistema. Os dados de diâmetro da rede de distribuição
apresentados pela CORSAN também são inconsistentes, porém podemos
afirmar que o diâmetro nominal da rede varia entre 250 e 32 milímetros. Ainda
segundo a CORSAN, existem três adutoras de água tratada no município, que
são compostas por condutos com diâmetro de 150 e 250 milímetros.
O Mapa da localização dos hidrantes que possuem terminal hidráulico
com registro, dotados de mangueira e esguicho do Município é apresentado na
Figura 44. Existem no total 34 hidrantes cadastrados no Município.
Não há relatos de queixa por parte dos moradores de falta de pressão ou
excesso de pressão nas torneiras das residências, segundo informações dos
funcionários da CORSAN em Serafina Corrêa, foi assumido que os diâmetros da
rede de água estão, a priori, em sua maioria, adequados aos volumes de
consumo. Como o índice de perdas na distribuição é de 40,7 % (CORSAN,
2016), constata-se que há diversos pontos de vazamento de água ou de ligação
irregular de água. Segundo relato do corpo de colaboradores da CORSAN em
Serafina Corrêa-RS, é muito difícil encontrar pontos de vazamento em função da
geologia local, que é composta basicamente por rochas basálticas, que muitas
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vezes apresentam fraturas. A água que vaza da rede de distribuição de água
frequentemente infiltra nestas fraturas e acaba dificultando o diagnóstico da
perda de vazão. Além disso, como o índice de macromedição no município é de
somente 10%, é difícil identificar quais são os trechos de rede onde ocorrem
vazamentos. Apenas a ligação de água da empresa Brasil Foods é macro
medido e controlado diariamente. Na Tabela 26 é reapresentado os dados de
operação da rede de distribuição.
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Figura 44 – Hidrantes existes no município de Serafina Corrêa.

Fonte: Departamento de Engenharia, 2018.
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Tabela 26 – Dados operacionais da rede de distribuição de água de Serafina
Corrêa-RS.
Descrição

Unidade

Quantidade

Índice de fluoretação de água

%

100,00

Índice de consumo de água

%

59,29

Volume de água disponibilizado por economia

m³/mês/econ.

24,61

Consumo médio de água por economia

m³/mês/econ.

14,55

Consumo micro medido por economia

m³/mês/econ.

14,54

Consumo de água faturado por economia

m³/mês/econ.

14,54

Consumo médio per Capita de água

L/hab.dia

199,99

Extensão da rede de água por ligação

m/lig.

59,25

Índice de perdas faturamento

%

40,75

Índice de perdas na distribuição

%

40,71

Índice bruto de perdas lineares

m³/dia/km

11,60

Índice de perdas por ligação

L/dia/lig.

545,96

Fonte: SNIS, 2016.

A manutenção da rede de distribuição de água é efetuada por cinco
funcionários da CORSAN. Esta equipe conta com o apoio de caminhões,
retroescavadeiras e compactadores da Prefeitura Municipal de Serafina CorrêaRS para realizar os reparos. O controle do material utilizado nos consertos é feito
pelo gerente da CORSAN em Serafina Corrêa-RS. O controle de perdas é
efetuado através de inspeções visuais nos logradouros da cidade, manômetros,
geofones, horímetro e monitoramento do nível dos reservatórios. Segundo os
funcionários da CORSAN em Serafina Corrêa-RS, as principais causas de
vazamento são a pressão, fadiga do material e falta de válvulas de redução de
pressão. O programa de monitoramento de ligações clandestinas ocorre
esporadicamente.
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2.9.1.3.5 Reservação e bombeamento de água tratada

Na área urbana do munícipio de Serafina Corrêa-RS o sistema de
abastecimento de água é suprido de água por uma única ETA, que distribui
através de reservatórios e de boosters a vazão. Os Boosters são dispositivos
pressurizadores que servem para aumentar a pressão na rede e possibilitar o
recalque de pequenas vazões para reservatórios superiores.
Segundo os dados do levantamento realizado junto à CORSAN em 2013,
o volume total de reservação de água tratada no município é igual a 1860 m³,
segundo dados da CORSAN. O tipo de material de cada reservatório é
especificado nas fotos seguir. Na Figura 45 é apresentado um croqui elaborado
no Google Earth que identifica a localização dos reservatórios, da ETA e dos
boosters identificados em julho de 2013 com a orientação da CORSAN de
Serafina Corrêa.

Figura 45 – Localização da ETA, reservatórios e boosters do sistema de
abastecimento de água.

Fonte: PMSB Serafina Corrêa, 2013.
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Nas próximas páginas são apresentadas imagens dos reservatórios de
água e dos boosters localizados em Serafina Corrêa-RS segundo levantamento
realizado em 2013. Ressalta-se que todos os reservatórios são apoiados ou
semienterrados.

Figura 46 – Reservatório da Lombada, construído em fibra de vidro.

Fonte: PMSB Serafina Corrêa, 2013.

Figura 47 – Reservatório do Mecal, construído em concreto armado.

Fonte: PMSB Serafina Corrêa, 2013.
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Figura 48 – Reservatório do Planalto, construído a base de fibra de vidro.

Fonte: PMSB Serafina Corrêa, 2013.

Figura 49 – Reservatório Primeiro de Maio, construído a base de fibra de vidro.

Fonte: PMSB Serafina Corrêa, 2013.
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Figura 50 – Reservatório Bela Vista, construído em concreto armado.

Fonte: PMSB Serafina Corrêa, 2013.

Figura 51 – Reservatório Aparecida, construído em latão.

Fonte: PMSB Serafina Corrêa, 2013.
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Figura 52 – Booster Rodoviária – Mecal.

Fonte: PMSB Serafina Corrêa, 2013.

Figura 53 – Booster Alto Paraíso.

Fonte: PMSB Serafina Corrêa, 2013.
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Figura 54 – Booster Aparecida.

Fonte: PMSB Serafina Corrêa, 2013.

Figura 55 – Booster Bela Vista.

Fonte: PMSB Serafina Corrêa, 2013.
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Figura 56 – Booster da Lombada.

Fonte: PMSB Serafina Corrêa, 2013.

Figura 57 – Booster Planalto.

Fonte: PMSB Serafina Corrêa, 2013.
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Figura 58 – Reservatório da ETA, construído em concreto armado.

Fonte: PMSB Serafina Corrêa, 2013.

Segundo informações fornecidas pela Superintendência da Região
Nordeste – CORSAN em 2013 existem 13 (treze) reservatórios de água no
município e 11 boosters. No Quadro 3 é apresentado estes dados.
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Quadro 3 – Dados de reservação.
Nome

Endereço

Volume
(m³)

Material

Macro
medidor

Via
Modena

Via
Modena

50

Fibra

Não

Otávio
Rocha

Otávio
Rocha

50

Latão

Não

Via Torino

Via Torino

20

Concreto

Não

Via
Pompéia

Via
Pompéia

10

Inox

Não

Instrumento
de Medição
de Nível
Boia
superior
Boia
superior e
inferior
Boia
superior e
inferior
Boia

Santin II

Bairro
Santin II

40

Fibra

Não

Boia

Aparecida

Bairro
Aparecida

50

Latão

Não

Boia

Ipiranga

Avenida
de
Ipiranga

20

Fibra

Não

Não
informado

ETA

Rua
Otávio
Rocha

140

Concreto

Não

Boia

Setor
atendido

Economias
Estado de
atendidas conservação

Bairro
Santin

520

Necessita de
cerca

Bairro
Centro

250

Não
informado

Próximo
Mecal

20

Necessita
pintura

Booster
Aparecida

Nenhuma

Necessita
pintura e
cerca

190

Bom

86

Necessita de
cerca

457

Não
informado

Nenhuma

Falta pintura

Alto
Paraíso e
Cela
Locatelli
Loteamento
prefeitura
Loteamento
Calgaro,
Planalto e
Macari
ETA

Rua Morom, 2124/401 – Bairro Centro – Passo Fundo – RS – CEP 99010-034 – CNPJ 12.849.236/0001-86
Fone: (54) 9117 4003 – atendimento@ecomaster.eng.br - www.ecomaster.eng.br

97
REVISÃO – PLANO MUNICIPAL DE
SANEAMENTO BÁSICO

Nome

ETA
Santana
Bella Vista

Endereço
Rua
Otávio
Rocha
Capela
Santana
Bairro
Bella Vista

Volume
(m³)

Material

Macro
medidor

Instrumento
de Medição
de Nível

Setor
atendido

1000

Concreto

Não

Boia

ETA

20

Fibra

Não

Boia

300

Concreto

Não

Boia

Não

Boia

Indutrial II

Bairro
Industrial II

20

Fibra

Mecal

Via Torino

200

Concreto

Não
informado

Economias
Estado de
atendidas conservação

Capela
Santana
Loteamento
Bella Vista
Bairro
Industrial
Salete
Centro –
Miguel
Socoll

Fonte: PMSB Serafina Corrêa, 2013.
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Estes dados de reservação apresentados pela CORSAN vão de encontro
com as informações encontradas no Atlas do Abastecimento Urbano de Água da
ANA. Ao somar os volumes dos reservatórios apresentados na tabela acima,
chega-se a um volume total de reservação igual a 1.920 metros cúbicos. Este
valor

será

utilizado

posteriormente

no

prognóstico

dos

serviços

de

abastecimento de água. Em relação aos boosters, os dados informados pela
CORSAN são apresentados no Quadro 4.

Quadro 4 Informações da CORSAN em relação aos Boosters.
Nome

Endereço

Vazão

Potência
(cavalo
vapor)

Altura
Manométric
a

EBA 2

Rua Otávio Rocha, 1215

13 L/s

7,5

7 metros

EBA 3

RS 129, número 303

Não
informado

Não
informado

Não
informado

EBA 4 Avenida Miguel Soccol, 2571

12 L/s

Não
informado

60 metros

EBA 5

Avenida das Indústrias, 320

3 L/s

4

60 metros

EBA 6

Rua Otávio Rocha, 1540

13 L/s

30

125 metros

EBA 7

Via Torino, 370

Não
informado

Não
informado

Não
informado

EBA 8

Linha Doutor Parobé, 16

1,5 L/s

5

120

EBA 9

Estrada Vila Oeste

Não
informado

Não
informado

Não
informado

EBA 10

Rua Anibal Fornari, 1710

Não
informado

Não
informado

Não
informado

EBA 11

Rua Ipiranga, 1015

13 L/s

Não
informado

Não
informado

EBA 12

Rua Otávio Rocha, 1215

Não
informado

27

100 metros

Fonte: PMSB Serafina Corrêa, 2013.
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A manutenção dos equipamentos de bombeamento é feita diretamente
pelo Departamento de Obras e Manutenção da Superintendência Regional de
Bento Gonçalves. A manutenção preventiva está limitada aos quadros de
comando dos conjuntos motor-bomba e dos medidores de nível dos
reservatórios e da altura manométrica.
Em vistoria realizada em junho de 2017, foi verificado o atual estado de
conservação dos Boosters e Reservatórios, conforme Quadro 5.

Quadro 5 – Estado de conservação dos Boosters e Reservatórios em 2017.
Boosters e Reservatórios

Estado de conservação

Booster ETA 1

Bom estado de conservação

Booster ETA 2

Bom estado de conservação

Booster Bairro Bella Vista

Bom estado de conservação, necessita
cercamento

Booster Bairro Aparecida

Bom estado de conservação

Booster Bairro Santa Rita

Necessita cercamento, pintura e
identificação

Booster Bairro Industrial Salete

Bom estado de conservação, necessita
cercamento

Booster da Bruta

Bom estado de conservação

Booster Bairro Planalto

Bom estado de conservação

Booster Bairro Alto Paraíso

Bom estado de conservação

Booster Da Lombada

Bom estado de conservação, melhorias
no cercamento

Booster Capela Santana

Bom estado de conservação, melhorias
no cercamento, pintura e identificação

Booster Via Torino

Bom estado de conservação

Reservatório ETA

Melhorias na pintura

Reservatório ETA (prédio)

Sem avaliação

Reservatório Rua Otávio Rocha

Melhorias na pintura

Reservatório Bairro Aparecida

Necessita pintura

Reservatórios Bairro Santa Rita

Ótimo estado de conservação

Reservatório Bairro Industrial Salete

Roçada no entorno do reservatório

Reservatório Bairro Bella Vista

Bom estado de conservação

Reservatórios Loteamento Édson
Zanchet

Ótimos estados de conservação
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Boosters e Reservatórios

Estado de conservação

Reservatório Bairro Alto Paraíso

Bom estado de conservação

Reservatório Capela Santa

Bom estado de conservação

Reservatório Via Torino

Mal estado de conservação, necessita
pintura e identificação

Reservatório Da Lombada

Péssimo estado de conservação

Reservatório Via Pompéia

Pintura e identificação

2.9.1.4 Descrição do sistema de abastecimento de água – zona rural

A zona rural de Serafina Côrrea é abastecida por um sistema de poços
subterrâneos que é operado pela própria comunidade atendida. Estas mesmas
comunidades são responsáveis por desinfetar a água e apresentar para a
Vigilância Sanitária da Prefeitura de Serafina Corrêa análises mensais da
qualidade da água. A Figura 59 apresenta as comunidades e capelas
cadastradas no Município de Serafina Corrêa-RS. Entretanto, segundo a própria
Vigilância Sanitária da municipalidade, estas análises não são entregues
regularmente e a fiscalização destes poços pela prefeitura não abrande todos os
poços. A Figura 60 apresenta um mapa identificando os poços dentro da área do
município.
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Figura 59 – Comunidades e Capelas.

Fonte: Departamento de Engenharia, 2018.

Rua Morom, 2124/401 – Bairro Centro – Passo Fundo – RS – CEP 99010-034 – CNPJ 12.849.236/0001-86
Fone: (54) 9117 4003 – atendimento@ecomaster.eng.br - www.ecomaster.eng.br

102
REVISÃO – PLANO MUNICIPAL DE
SANEAMENTO BÁSICO

Figura 60 – Localização dos SACs cadastrados ao SIAGAS.

Fonte: SIAGAS, 2018.

A Vigilância Ambiental e Sanitária do Município de Serafina Corrêa-RS,
atendendo o Artigo 12, III da Portaria MS 2914/2011, realizou inspeções
sanitárias nas Soluções Alternativas Coletivas (SAC) existentes no Município, no
período de janeiro a junho de 2017, avaliando as Boas Práticas Operacionais e
o controle de qualidade, com o objetivo de identificar os perigos e riscos
associados as SACs, principalmente no que se refere a qualidade da água para
consumo humano (padrão de potabilidade). No município existem 40 SACs
cadastradas na Vigilância Ambiental e Sanitária, localizadas na área rural, com
captação por poço tubular profundo, abastecendo 708 economias, totalizando
aproximadamente 2.000 pessoas. Nenhum dos 40 poços responsáveis por
abastecer a população da zona rural possui outorga de uso da água junto ao
Departamento de Recursos Hídricos da Secretaria de Meio Ambiente do Estado
do Rio Grande do Sul.
Conforme a Portaria MS 2914/2011: Os sistemas e as soluções
alternativas coletivas de abastecimento de água para consumo humano devem
contar com responsável técnico habilitado (art. 23) e toda a água para consumo
humano, fornecida coletivamente, deverá passar por processo de desinfecção
ou cloração (art. 24). Desta forma, os itens de proteção sanitária, tratamento
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(desinfecção), gerenciamento e controle de qualidade foram avaliados pela
Vigilância Ambiental e Sanitária.
Quanto ao item proteção sanitária a maioria das SAC apresentam focos
de contaminação e poluição no entorno de 15 metros do manancial, em
decorrência das atividades agropecuárias e dos dejetos de animais. Não há
proteção contra inundações e acesso de animais, identificação e proteção por
cerca ou similar.
As comunidades realizam o gerenciamento das SACs de abastecimento
de água através de representantes (moradores) da comunidade. Não
apresentaram documentos como inscrição de CNPJ ou associação constituída
formalmente.
Entre as 40 SACs avaliadas, apenas 4 (quatro) apresentam dados de
controle de qualidade (cor, turbidez, pH e coliformes totais), na saída do
tratamento e em pontos de consumo, com frequência mensal, bem como, de
cloro residual livre na saída do tratamento e em pontos de consumo à Vigilância
Ambiental. Ainda, 28 SACs tem instalado o sistema de desinfecção – clorador.
Dessas 28, foi constatado “in loco” que, apenas 6 realizam efetivamente o
tratamento da água através do uso de cloro.
As análises de qualidade da água para consumo humano, realizadas no
ano de 2016 foi verificado que das 127 amostras de SAC analisadas, em 77
(60%) houve presença de coliformes totais, e em 25 (20%) houve presença
também de Escherichia coli. Em apenas 9 amostras de SAC foram contatados a
presença de cloro residual livre. No ano de 2017 foram analisadas 39 amostras
onde 32 (82%) apresentaram coliformes totais; 4 (10%) de E. coli e em 5 (12,8%)
presença de cloro residual livre.
Por fim, conforme as inspeções realizadas e as análises dos controles de
qualidade, 17,5% das SACs encontram-se dentro do padrão de potabilidade para
consumo humano exigido na Portaria 2914/2011. Na maioria das SACs é
necessário alguma adequação e/ou manutenção na estrutura física ou no
tratamento. Em 2018, O Município de Serafina-Corrêa realizou a limpeza das
caixas d’água abastecidas pelas Soluções Alternativas Coletivas (SACs) ou
poços distribuídos na área do Município.
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2.9.2 Síntese do diagnóstico

Após a realização do diagnóstico elencou-se os principais problemas
referentes ao abastecimento de água.


Ausência de monitoramento de ligações de água clandestinas;



Ausência de controle de perdas de distribuição ao longo do sistema na
zona urbana;



Destino incorreto do lodo gerado na ETA;



Uso inadequado do solo no entorno dos SACs da zona rural;



Ausência de monitoramento sistematizado dos parâmetros de
qualidade da água e vazão em todos em SACs do interior;



Inexistência de controle dos parâmetros que excedem os limites
estipulados pela legislação em SACS da zona rural;



Inexistência de Outorga do Direito do Uso da Água em todos os poços
da zona rural;

2.9.3 Esgotamento sanitário

No município de Serafina Corrêa os serviços de esgotamento sanitário
foram transmitidos à Companhia Rio-grandense de Saneamento (CORSAN)
através de delegação pelo titular dos serviços, que conforme a Lei 11.445/2007,
é a prefeitura municipal de Serafina Corrêa-RS.
Atualmente a CORSAN está em fase inicial de execução de parte da rede
coletora para tratamento de efluentes domésticos da Bacia 01. Entretanto não
executou a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE). Embora a Licença de
Instalação (LI) emitida pelo órgão ambiental estadual (FEPAM), a promover a
instalação relativa à atividade de sistema de esgotamento sanitário de Serafina
Corrêa-RS pela CORSAN e com validade até 08 de agosto de 2022, autoriza a
instalação da ETE, conforme Coordenadas Geográficas apresentadas no
Quadro 6
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Quadro 6 – Coordenadas Geográficas da ETE.
Pontos

Latitude

Longitude

EBE

-28,72652400

-51,92008100

ETE (vértice N)

-28,72960800

-51,90981800

ETE (vértice NE)

-28,72993200

-51,90935600

ETE (vértice NO)

-28,72963200

-51,91019200

ETE (vértice SE)

-28,73043400

-51,90949800

ETE (vértice SO)

-28,73025300

-51,91019100

Ponto de lançamento

-28,72977500

-51,90927900

Fonte: LI FEPAM, 2017.

Dessa forma, o Município instituiu, através das Leis Municipais nº
1832/2001, 3406/2016 e 3552/2017, como sistema de esgotamento público
sanitário, as soluções individuais de esgotamento doméstico. A Lei Federal nº
11.445 de 2007 em seu Art. 45, admite quando ausentes as redes públicas de
saneamento básico, o uso de soluções individuais de afastamento e destinação
final dos esgotos sanitários.
A Lei Municipal nº 2.619 de 2009 obriga os empreendedores de
loteamentos e condomínios fechados a projetar, instalar e executar: ‘’Sistema de
esgoto sanitário em conformidade com a legislação municipal vigente’’. A Lei
Municipal nº 1.832 de 2001 estabelece que todos os projetos de novas
edificações deverão executar a solução individual de instalações hidro sanitárias.
O sistema deve ser constituído de Tanque Séptico, pré-fabricado em vibra de
vidro, com a caixa de gordura e como destino final o poço sumidouro.
Em setembro de 2017 foi criada a Lei Municipal nº 3.552 que institui como
sistema de esgotamento público sanitário as soluções individuais de esgotos
domésticos, existentes no Município. Além disso, através de seu Art. 2, o
Município de Serafina Corrêa-RS, fica autorizado a delegar, os serviços de
coleta, transporte, tratamento e destinação final do lodo removido, sendo cabível
a cobrança de remuneração por meio de tarifa ou preço público, a ser
regulamentada entre a Concessionária e Agência Reguladora, garantindo a
sustentabilidade da ação de saneamento nos termos da Política Nacional. Esta
Lei pode ser visualizada na integra no ANEXO A.
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A Figura 61 apresenta a quantidade de edificações aprovadas entre 2000
e 2017 e a partir da vigência da Lei nº 1.832/2001.

Figura 61 – Quantidade de projetos de edificações aprovados entre 2000 e
2017.
300

250

200

150
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50

0

Fonte: Departamento de Engenharia, 2018.

2.9.3.1 Descrição dos serviços de esgotamento sanitário – zona
urbana e rural

Segundo informações da Prefeitura de Serafina Corrêa, os serviços de
esgotamento sanitário se resumem em soluções individuais, chamados de
tanque séptico com sumidouro para a destinação do esgoto sanitário, tanto na
zona rural quanto na zona urbana. Entretanto, não há uma informação precisa
da quantidade de residências que possuem de fato soluções individuais e se as
mesmas foram construídas conforme as normas técnicas da Associação
Brasileira de Normas Técnicas. Atualmente não existe sistema de coleta,
bombeamento e tratamento de esgoto sanitário em Serafina Corrêa, estando a
CORSAN em fase inicial de execução de parte da rede coletora para tratamento
de efluentes domésticos da Bacia 01.
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A partir de relatos de técnicos da Prefeitura de Serafina Corrêa-RS, sabese que várias economias do município lançam seu esgoto sanitário diretamente
na rede de drenagem pluvial da cidade, contribuindo para a contaminação dos
recursos hídricos e diminuição da qualidade ambiental de Serafina Corrêa-RS.
Este descarte incorreto de esgoto é uma das principais causas da poluição dos
corpos hídricos e veiculação de doenças na água. A partir destas informações e
considerando a inexistência de rede coletora, o Município assumiu o serviço de
coleta, transporte, tratamento e destinação final do lodo removido como serviço
público e delegou ao operador responsável pelo serviço de esgotamento
sanitário a realizar a limpeza dos lodos dos sistemas individuais, através da Lei
nº 3.552/2017.

2.9.3.1.1Política tarifária

Neste item será apresentado a política de tarifação homogênea adotada
pela CORSAN para todos os municípios em que atua, sendo atualizada
regularmente através da Superintendência Comercial (SUCOM). Existem 3
tarifas, a ‘’Social’’, a ‘’Residencial’’ e a ‘’Empresarial’’, que são diferenciadas
conforme as categorias de consumo. A Tabela 27 apresenta as diferentes
categorias e os respectivos volumes estimados de consumo.

Tabela 27 – Categorias de consumo.
Categoria

Consumo estimado (m³)

Residencial Social "A’’ e ‘’A1"

10

Residencial "RB”

10

Pública "P"

20

Industrial "I"

30

Comercial "C"

20

Comercial "C1"

10

Fonte: CORSAN, 2013.

A Tabela 28 apresenta as diferentes categorias, os volumes estimados de
consumo e o preço cobrado, respectivamente. Ressalta-se que para a medição
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do volume de esgoto produzido o valor é cobrado de acordo com o consumo ou
volume mínimo da categoria. Esta metodologia está de acordo com a Resolução
Normativa da AGERGS de nº 35/2016, de 2016, em sua sessão nº 76/2016.

Tabela 28 – Estrutura tarifária sintética de faturamento da CORSAN, a partir de
julho de 2018.
Disponibilidade do
esgoto

Esgoto
Tarifa

Social

Básica

Empresarial

Categoria

Coletado
preço m³

Tratado
preço m³

Coletado
preço m³

Tratado
preço m³

Bica pública

1,25

1,75

2,50

3,50

Resid. A e A1

1,05

1,47

2,10

2,94

m³ excedente

2,60

3,64

5,20

7,28

Residencial B

2,60

3,64

5,20

7,28

Comercial C1

2,60

3,64

5,20

7,28

m³ excedente

2,96

4,14

5,92

8,28

Comercial

2,96

4,14

5,92

8,28

Pública

2,96

4,14

5,92

8,28

Industrial

3,36

4,71

6,72

9,42

Fonte: CORSAN, 2018.

Assim como empregado do serviço de abastecimento de água na
categoria ‘’Industrial’’ há um regramento especial para economias com consumo
superior a 1.000m³ por mês. Para este caso a estrutura tarifária é regida pela
‘’tabela especial’’ de tarifação, a qual é apresentada na Tabela 29. Neste caso,
o esgoto será cobrado a razão de 70% para esgoto tratado e 50% para esgoto
coletado do valor do m³ de consumo na primeira faixa (Tarifa empresarial –
categorial industrial).

Tabela 29 - Tabela especial de tarifação da CORSAN, em vigor a partir de julho
de 2018.
Tarifa

Empresarial

Categoria

Industrial

Faixa de consumo

Valor do m³ (R$)

Até 1.000m³

6,73

Entre 1.001 e 2.000m³

5,61

Entre 2.001 e 5.000m³

4,90
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Tarifa

Categoria

Faixa de consumo

Valor do m³ (R$)

Entre 5.001 e 10.000m³

4,23

Entre 10.001 e 20.000m³

3,59

Acima de 20.001m³

2,92

Fonte: CORSAN, 2018.

Os valores relativos as multas por infrações previstas no regulamento
para o sistema de esgoto são apresentadas na Tabela 30. Para a reincidência
de qualquer das infrações é acrescido 100% do valor original.

Tabela 30 – Multas referente a infrações.
Infrações

Valor R$

Ligações clandestinas à rede pública

786,88

Construções clandestinas sobre coletores em Ruas, lotes ou
avenidas

786,88

Ligações indevidas de água pluvial à rede Domiciliar de esgoto

657,45

Lançamentos indevidos de águas industriais, óleos e gorduras à
rede pública

657,45

Intervenção indevida no ramal coletor de esgoto

1000,18

Violação da caixa de inspeção e ramal

657,45

Esgotamento lançado indevidamente na rede de esgoto

657,45

Fonte: CORSAN, 2018.

Os valores das ligações prediais de esgoto, da pavimentação de ruas e
passeio podem ser visualizados na Tabela 31, Tabela 32 e Tabela 33,
respectivamente. Se o sistema implantado ou loteador deixarem a espera com
caixa de calçada para o esgoto será cobrado somente a taxa de vistoria.

Tabela 31 Preço da ligação de esgoto.
Ligações de esgoto

PVC R$

Manilha de Grês R$

Com Carência 6 (Seis) meses

11,41

11,41

Com Carência 3 (Três) meses

22,85

22,85

Sem Carência

49,05

49,05

Fonte: CORSAN, 2018.
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Tabela 32 – Preço da pavimentação da rua em R$.
Pavimentação

Paralelepípedo

Pedra
irregular

Asfalto
PMF

Blokret

Preço do m²

18,63

15,02

46,38

11,70

Fonte: CORSAN, 2018.

Tabela 33 – Preço de pavimentação do passeio em R$.
Pavimentação

Laje de Gres

Cimento
desempenado

Basalto
irregular

Ladrilho

Preço do m²

31,52

36,83

39,95

120,19

Fonte: CORSAN, 2018.

Os serviços de análise, aprovação e fiscalização de projetos de
infraestrutura em loteamentos, condomínios e parcelamentos de solos, são
cobrados a partir da complexidade do projeto a ser analisado, segmentado por
níveis (Tabela 34):


Nível I – Sistema de tratamento individual, com ou sem rede
coletora seca, e somente rede coletora interligada ao SES
existente;



Nível II – Sistema com solução coletiva, prevendo rede coletora
com EBE (s) interligadas (s) ao SES existente, ou rede coletora
com ETE (s);



Nível III – Sistema com tratamento coletivo com rede coletora, EBE
(s) e ETE (s).

Tabela 34 – Tabela de preços dos serviços da CORSAN.
Preço por economia
Análise e aprovação de projetos
Esgoto

Água e esgoto

Fiscalização da
execução da obra

I

12,23

24,46

24,46

II

20,39

40,78

40,78

III

28,55

57,10

57,10

Nível

Fonte: CORSAN, 2018.
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Os valores de cobrança para a aprovação de projetos seguem os
parâmetros da “Tabela de Preços de Serviços” até o teto de 300 economias. A
partir desse número de economias, será aplicação um percentual redutor sobre
o número de economias que excederem o referido teto, conforme segue:


De 301 até 500 economias: Fator redutor de 20%;



De 301 até 1000 economias: Fator redutor de 40%;



De 301 economias > 1000: Fator redutor de 60%

Quando da entrada do pedido de análise preliminar e/ou diretrizes
técnicas, será cobrado taxa de entrada para cada projeto (Água e Esgoto) no
valor fixo de R$ 122,38. Para revalidação será cobrada taxa de revalidação que
será de R$ 122,38 por projeto de água e esgoto.
É importante ressaltar que as tarifas dos serviços prestados pela
CORSAN em Serafina Corrêa-RS, assim como nos demais municípios em que
a CORSAN atua, são regulados pela Agência Estadual de Regulação dos
Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul (AGERGS), segundo as
prerrogativas previstas em convênios firmados entre o Governo do Estado do
Rio Grande do Sul e os Governos municipais, entre a AGERGS e os municípios
e nos Contratos de Programa firmados entre a CORSAN e os municípios.

2.9.3.1.2Legislação municipal

Dentro da legislação municipal vigente, a lei que influência diretamente a
infraestrutura de esgoto em Serafina Corrêa-RS é A Lei Municipal nº 1.154
(1992), que dispõe sobre o parcelamento do solo para fins urbanos. No artigo
49, revogado pelas Leis nº 2.041/2003 e 2.619/2009, estabelece que: “Em todos
os loteamentos e condomínios fechados, o empreendedor deverá: I – Projetar,
instalar e executar: [...] e) Sistema de esgoto sanitário em conformidade com a
legislação municipal vigente; [...]” Sendo assim, em empreendimentos realizados
a partir de 2009, os custos da infraestrutura de esgotamento sanitário devem ser
internalizados pelos empreendedores, desonerando em parte os cofres públicos.
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Entretanto, isso não significa que a concessionária dos serviços de esgotamento
sanitário do município não deve realizar investimentos em rede de coleta e
tratamento do esgoto. A definição dos responsáveis pelos investimentos em
esgotamento sanitário ficará a cargo da Prefeitura Municipal de Serafina Corrêa
através de decretos e leis específicas.

2.9.3.1.3Projetos e estudos

A Companhia Rio-grandense de Saneamento (CORSAN) elaborou o
projeto para obras de esgotamento sanitário do município de Serafina CorrêaRS, com a implantação de uma estação elevatório de esgotos, uma estação de
tratamento e a rede de esgoto ligando estas duas estações. Abaixo seguem mais
detalhes sobre esse projeto.
Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) de área de 8.185,00m2. Será
composta por uma caixa de areia, um reator anaeróbio de manto de lodo e fluxo,
também conhecido por UASB. Além disso, contempla a instalação de leitos de
secagem de lodo, um flotador e um tanque anóxico. O lançamento do esgoto
tratado está previsto para o Arroio Feijão Cru. A vazão afluente na Estação de
Tratamento de Esgoto deverá ser até 864,00m³/dia (LI. 2017). A Figura 62,
Figura 63 e Figura 64 apresentam a localização e arranjo da ETE.
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Figura 62 – Localização da ETE.

Fonte: PMSB Serafina Corrêa, 2013.
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Figura 63 – Croqui da ETE.

Fonte: CORSAN, 2018.
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Figura 64 – Arranjo da Estação de Tratamento de Esgoto projetada para
Serafina Corrêa-RS.

Fonte: PMSB Serafina Corrêa, 2013.

A Estação Elevatória de Esgoto Bruto (EEB) terá área de 300m2. A EEB
está projetada para conter 3 poços de acumulo de esgoto, que irão fornecer o
volume de esgoto necessário para os poços de recalque. Infelizmente não foi
possível obter informações a respeito da capacidade nominal de bombeamento
da EEB. A Figura 65 e Figura 66 apresentam a localização e arranjo da Estação
Elevatória de Esgoto Bruto projetada pela CORSAN.
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Figura 65 – Localização estipulada para a futura estação elevatória.

Fonte: CORSAN, 2018.

Figura 66 – Croqui da ELE.

Fonte: CORSAN, 2018.
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Além disso, se prevê a construção do trecho de conduto que irá
transportar o esgoto da EEB até a ETE. Não foi possível ter acesso ao traçado
exato e aos parâmetros construtivos deste trecho de rede, entretanto, segundo
estimativas realizadas no Google Earth, o comprimento do trecho seria de
aproximadamente 1,5 quilômetros. Também está prevista a construção do
emissário de esgoto tratado no Arroio Feijão Cru, entretanto não tivemos acesso
a dados relativos a essa estrutura. Novamente através de simulações no Google
Earth, estima-se um comprimento de 200 metros para este emissário.
O investimento total aproximado para estas infraestruturas é de R$
8.000.000,00, entretanto, este valor será revisado e confirmado na época de
contratação dos serviços de instalação destas estruturas.

2.9.4 Síntese do diagnóstico

Após a realização do diagnóstico elencou-se os principais problemas
referentes ao esgotamento sanitário.


Existência de pontos de ligação clandestina da rede de esgoto em
córregos urbanos e drenagem pluvial, devido à inexistência de rede
coletora. Há a necessidade de fazer um diagnóstico da situação e
solicitar adequação aos infratores.



Inexistência de rede coletora de esgoto;



Inexistência de Estação de Tratamento de Esgotos;



Inexistência da quantidade de tanques sépticos no município, tanto na
zona urbana quanto na zona rural;

2.9.5 Limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos

No município de Serafina Corrêa-RS, os serviços de limpeza urbana e
manejo de resíduos sólidos são de responsabilidade da Secretaria Municipal de
Agricultura e Meio Ambiente. Nos itens que seguem, serão apresentados o
diagnóstico e principais problemas deste serviço. Desde setembro de 2012 o
município de Serafina Corrêa-RS possui o Plano Municipal de Gestão de
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Resíduos Sólidos - PMGRS (ANEXO B), elaborado pela Ambiativa - Consultoria
Ambiental. Este PMGRS contempla todos os itens determinados pela Lei nº
11.445/2007, que estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico. Do
mesmo modo, considera todas as novas exigências advindas da publicação da
Lei nº 12.305/2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que no
artigo 13 conferiu nova classificação aos resíduos sólidos:

I - quanto à origem:
a) resíduos domiciliares: os originários de atividades domésticas em

residências urbanas;
b) resíduos de limpeza urbana: os originários da varrição, limpeza de

logradouros e vias públicas e outros serviços de limpeza urbana;
c) resíduos sólidos urbanos: os englobados nas alíneas “a” e “b”;
d) resíduos de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços: os

gerados nessas atividades, excetuados os referidos nas alíneas “b”,
“e”, “g”, “h” e “j”;
e) resíduos dos serviços públicos de saneamento básico: os gerados

nessas atividades, excetuados os referidos na alínea “c”;
f) resíduos industriais: os gerados nos processos produtivos e instalações

industriais;
g) resíduos de serviços de saúde: os gerados nos serviços de saúde,

conforme definido em regulamento ou em normas estabelecidas pelos
órgãos do Sisnama e do SNVS;
h) resíduos da construção civil: os gerados nas construções, reformas,

reparos e demolições de obras de construção civil, incluídos os
resultantes da preparação e escavação de terrenos para obras civis;
i) resíduos agrossilvopastoris: os gerados nas atividades agropecuárias

e silviculturais, incluídos os relacionados a insumos utilizados nessas
atividades;
j) resíduos de serviços de transportes: os originários de portos,

aeroportos, terminais alfandegários, rodoviários e ferroviários e
passagens de fronteira;
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k) resíduos de mineração: os gerados na atividade de pesquisa, extração

ou beneficiamento de minérios; [...] (3)

Conforme informado no PMSB de Serafina Corrêa de 2013, após
consultoria técnica ao Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente
(CAOMA) do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul e com a
concordância da Prefeitura Municipal de Serafina Corrêa-RS, deliberou-se pela
integração do PMGRS ao presente Plano Municipal de Saneamento Básico
(PMSB). Incluindo a adequação do termo correto que o denomina: Plano
Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS).
Dessa forma, o presente Produto descreverá as atualizações referentes
ao PMGIRS, ou seja, serão abordadas principalmente as modificações ocorridas
a partir de setembro de 2012 quanto a limpeza urbana e manejo de resíduos
sólidos no município de Serafina Corrêa.

2.9.5.1 Descrição dos serviços de limpeza urbana e manejo de
resíduos sólidos

2.9.5.1.1Caracterização dos resíduos sólidos

A média de geração per capita de resíduos sólidos caracterizada no ano
de 2014 em Serafina Corrêa-RS era de 0, 57kg/hab.dia.
A caracterização dos resíduos sólidos coletados no município consta
como estratégia do PMGIRS, no item 5.1. A caracterização gravimétrica de
resíduos sólidos é a caracterização quali quantitativa e fornece informações
sobre a massa de materiais recicláveis gerada, aspectos de gravimetria, geração
per capita em peso especifico, sendo essas informações essenciais no momento
da revisão do plano.
Os resíduos foram caracterizados de acordo com a seguinte classificação:
a) Biodegradáveis: materiais passíveis de serem reincorporados aos
ciclos biogeoquímicos, por ação de organismos decompositores.
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b) Recicláveis: materiais passíveis de serem reincorporados aos ciclos
produtivos industriais;
c) Descartáveis: materiais para os quais ainda não existem processos
que tornem possível o retorno de seus constituintes aos ciclos
naturais ou artificiais num curto espaço de tempo, ou que sua
reciclagem não seja economicamente viável.

A Figura 67 apresenta imagens da caracterização gravimétrica dos
resíduos de Serafina Corrêa em 2014. Já a Tabela 35 apresenta a composição
gravimétrica dos resíduos do Município.

(a)

Figura 67 – Caracterização gravimétrica realizada em 2014.
(b)

Fonte: Caracterização de RSU, 2014.

Tabela 35 – Composição gravimétrica dos resíduos de Serafina Corrêa-RS.
Categoria de resíduo

Média (%)

Matéria orgânica

40,01

Papel branco

1,39

Papel colorido

4,44

Papelão

3,60

Latas de aço

1,38

Alumínio

1,09

Vidro incolor

3,71

Vidro colorido

0,94
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Categoria de resíduo

Média (%)

Plástico rígido

5,29

Plástico filme

4,39

PET

1,95

Embalagem longa vida

1,34

Rejeitos

24,00

Contaminante biológico

0,09

Medicamentos

0,16

Embalagens diversas recicláveis

2,79

Borracha

0,24

Terra, cerâmica

0,25

Perigoso

0,31

Contaminante químico

0,35

Resíduos têxteis

2,27

Eletroeletrônico

0,04

Fonte: Caracterização de RSU, 2014.

Na Tabela 36 é apresentada a variação de percentual considerando a
tratabilidade dos resíduos, ilustrada também na Figura 68. A categoria
biodegradável se refere aos resultados de matéria orgânica. Os resíduos
recicláveis são: papeis branco, papel colorido, papelão rígido, PET, embalagens
longa vida, embalagens diversas recicláveis e eletroeletrônicos. Já os resíduos
descartáveis são compostos pelos resíduos com risco biológico, medicamentos,
borrachas, terra e cerâmica, perigosos, contaminantes químicos, resíduos
têxteis e rejeitos.

Tabela 36 – Percentual das categorias conforme tratabilidade.
Categoria

Caracterização final

Biodegradáveis

40,01%

Recicláveis

32,33%

Descartáveis

27,68%

Fonte: Caracterização de RSU, 2014.
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Figura 68 – Gráfico de Percentual das categorias conforme tratabilidade.

28%
40%

Biodegradáveis
Recicláveis
Descartáveis

32%

Fonte: Caracterização de RSU, 2014.

2.9.5.1.2 Aterro sanitário

No município de Serafina Corrêa-RS está instalado um aterro sanitário
com central de triagem e compostagem, o responsável pelo empreendimento é
uma empresa privada com Licença de Operação válida até 30 de novembro de
2022 (ANEXO C), junto à FEPAM. O local atende alguns municípios da região,
no entanto não recebe resíduos de Serafina Corrêa, devido a sua capacidade
máxima de recebimento. Segundo a Licença de Operação o aterro pode receber
até 50 toneladas/dia.

2.9.6 Drenagem e manejo de águas pluviais urbanas

O município possui estação geral de coleta (boca de lobo) e condução
(rede de tubos) das águas pluviais. A Lei municipal de parcelamento de solo n°
1154/1992 dispõe sobre o parcelamento do solo urbano. O artigo n° 49 da Lei
1154/1992, alterado pelas leis n° 2041/2003 e 2619/2009 identifica a obrigação
do loteador em executar sistemas de esgotamento pluvial em todas as vias
públicas do loteamento além de construir sistemas de macrodrenagem em todos
os locais do loteamento em que houver necessidade de tais estruturas. Entre
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estas estruturas podemos citar pontes, pontilhões, galerias, canais de drenagem,
bacias de detenção, entre outros.
No município de Serafina Corrêa-RS, os serviços de drenagem e manejo
das águas pluviais são de responsabilidade da Secretaria Municipal de Obras e
Trânsito. Nos itens que seguem, serão apresentados o diagnóstico e problemas,
dos serviços no município.

2.9.6.1 Descrição dos serviços de drenagem e manejo de águas
pluviais urbanas

2.9.6.1.1Rede de drenagem pluvial

2.9.6.1.1.1Micro drenagem

A micro drenagem de águas pluviais do município contempla bocas de
lobo (coleta) e rede de tubos (condução). A coleta contempla 3.200 bocas de
lobo. A Figura 69 ilustra as bocas de lobo do município.

Figura 69 – Boca de lobo no Município de Serafina Corrêa-RS.

Fonte: PMSB Serafina Corrêa, 2013.
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De acordo com a Secretaria Municipal de Obras e Trânsito, a rede de
micro drenagem é vistoriada frequentemente e quando necessária realiza-se a
limpeza, o que ocorre principalmente durante o inverno e o outono devido à
queda de folhas das árvores.

2.9.6.1.1.2Macrodrenagem

Na área do município de Serafina Corrêa-RS estão localizados diversos
cursos d’água, que se estendem por cerca 31,60 km, sendo eles:


Rio Carreiro (divisa leste);



Arroio Feijão Cru (centro);



Arroio Barra Funda;



Arroio Boa Vista;



Arroio Lajeado Ruivo (Silva Jardim);



Arroio Beriva (Carreiro);



Arroio Lambedor (Silva Jardim);



Arroio Lajeado Tacangava (divisão oeste e Silva Jardim)

Na Figura 70 pode-se observar um trecho canalizado do Arroio Feijão Cru,
localizado na Avenida 25 de Julho, em frente à Prefeitura Municipal.
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Figura 70 – Trecho canalizado do Arroio Feijão Cru.

Fonte: PMSB Serafina Corrêa, 2013.

E, relacionadas a estes corpos hídricos são encontradas 10 Micro bacias:
Micro Bacia Arroio Lambedor, Micro Bacia Arroio Barra Funda, Micro Bacia
Arroio São Roque, Micro Bacia Arroio Tacangava, Micro Bacia Arroio Feijão Cru,
Micro Bacia Arroio Biriva, Micro Bacia Arroio Boa Vista, Micro Bacia Arroio São
Carlos e Marasquim e Micro Bacia do Arroio Caravaggio. A Figura 71 apresenta
as Micro bacias distribuídas pelo município.
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Figura 71 – Micro bacias do município de Serafina Corrêa-RS.

Fonte: PMSB Serafina Corrêa, 2013.

2.9.6.1.2Legislação municipal

A Lei Municipal nº 1.154, de 1992, que dispõe sobre o parcelamento do
solo para fins urbanos, estabelece em seu artigo 24 que: “O parcelamento do
solo não poderá prejudicar o escoamento natural das águas pluviais e as obras
necessárias à sua garantia serão feitas obrigatoriamente nas vias ou em faixas
reservadas para este fim”. A mesma Lei, no artigo 25 institui que:
Art. 25: Nenhum curso d'água poderá ficar no interior ou junto à divisa dos
lotes, sendo obrigatória a implantação de vias ou áreas públicas de recreação
em ambas as margens, respeitadas as faixas de proteção exigidas por Lei.
§ 1º: - Caberá ao Departamento do Meio Ambiente, da Secretaria
Estadual da Saúde e do Meio Ambiente o fornecimento das diretrizes relativas à
ocupação das margens dos cursos d'água existentes no imóvel a ser parcelado.
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§2º: - Os cursos d'água não poderão ser aterrados ou canalizados
sem prévia autorização da Prefeitura Municipal e, no que couber, dos demais
órgãos estaduais e federais competentes. (5)
O artigo 49 da Lei nº 1.154/1992, revogado pelas Leis nº 2.041/2003 e
2.619/2009, determina que “Em todos os loteamentos e condomínios fechados,
o empreendedor deverá: I – Projetar, instalar e executar: [(...] d) Sistema de
esgoto pluvial; [..]”

2.9.6.1.3Programa drenagem urbana sustentável

O município de Serafina Corrêa-RS possui o Programa Drenagem Urbana
Sustentável, de responsabilidade do Departamento de Engenharia. Neste, estão
previstas a canalização do afluente Feijão Cru, córrego que corta o perímetro
urbano do município, em um total de 1.563,97 metros, em cinco trechos.
No Quadro 7 é apresentada as principais características dos cinco trechos
do arroio Feijão Cru que serão canalizados.

Quadro 7 – Características dos trechos do Arroio Feijão Cru.
Trecho

Extensão
(m)

Seção do canal
(b x h) (m)

1

230,65

3,00 x 2,00

2

232,62

3,50 x 2,00

3

310,7

5,00 x 2,00

4

58

2,00 x 2,50

5

732

9,00 x 2,50

Localização

Bairro

Entre a Via Campo d'Oro e
Via Venezia no
Planalto
Loteamento Popular
Maccari
Entre a Av. Miguel Soccol
Centro
até o Museu Municipal
Desde o início da área da
Centro
Credeal até a Via Trieste
Desde o residencial
Morada do Bosque até a
Centro
Via Camargo Côrrea
Entre a Rua do Pedregal
Gramadinho
até a Rua Luigi

Fonte: PMSB Serafina Corrêa, 2013.
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2.9.6.1.4Situações problemáticas relacionados à drenagem e o
manejo de águas pluviais

As informações descritas neste tópico foram relatadas por profissionais
do Departamento de Engenharia em visitas técnicas ao município, realizadas
nos meses de junho, julho e agosto de 2013.

2.9.6.1.4.1Problemas no sistema de drenagem pluvial

No sistema de drenagem pluvial de Serafina Corrêa-RS existem ligações
clandestinas de esgotamento sanitário. Isso pode ser inferido tanto pelo odor
exalado junto às bocas de lobo e aos cursos d´água como pelo aspecto visual
das águas lançadas nos córregos, Figura 72 e Figura 73. Ao mesmo tempo, o
município não possui rede de coleta de esgoto sanitário.

Figura 72 – Lançamento de esgoto sanitário em curso d’água em Serafina
Corrêa-RS.

Fonte: PMSB Serafina Corrêa, 2013.
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Figura 73 - Lançamento de esgoto sanitário em curso d’água em Serafina
Corrêa-RS.

Fonte: PMSB Serafina Corrêa, 2013.

2.9.6.1.4.2 Problemas com inundações

No município de Serafina Corrêa-RS são frequentes os episódios de
inundações, nas Figura 74 e Figura 75, podem-se observar as situações
ocorridas nos anos de 2010 e 2011.
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Figura 74 – Inundação no ano de 2010.

Fonte: PMSB Serafina Corrêa, 2013.

Figura 75 – Inundação do ano de 2011.

Fonte: PMSB Serafina Corrêa, 2013.

No dia 25 de agosto de 2013, o Rio Carreiro transbordou devido ao grande
volume de chuva dos dias anteriores, provocando inundação na região ribeirinha
(Figura 76).
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Figura 76 – Inundação do ano de 2013.

Fonte: PMSB Serafina Corrêa, 2013.

Como possíveis causas para as inundações que acontecem no município,
se pode destacar:


Grande quantidade de cursos d’água percorrendo a área do
município;



Residências localizados nas margens dos cursos d’água;



Falta de zoneamento e de restrições de ocupação das áreas de
risco;



Ocupação de áreas de encosta, que provoca processos erosivos
intensos diminuindo a capacidade de escoamento da rede de
drenagem;



Impermeabilização excessiva do solo;



Características topográficas da região central, que por ser um vale
recebe o escoamento das águas das chuvas provenientes de
morros.

O alagamento da região dos vales é preocupante, pois esta é a região
onde reside a maioria da população do município. Na Figura 77 pode-se observar
a existência de residências nas margens dos cursos d’água, sem preservação
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das margens e de sua vegetação.

Figura 77 – Curso d’água do município de Serafina Corrêa-RS.

Fonte: PMSB Serafina Corrêa, 2013.

A partir destes alagamentos e de observações em campo por parte da
equipe técnica da Prefeitura de Serafina Corrêa-RS e de moradores, o
Departamento de Engenharia do município identificou diversos trechos críticos
na área urbana e rural, além das localidades apontadas pelo Programa
Drenagem Urbana Sustentável. Na Figura 78, apresentamos estes trechos
críticos destacados em vermelho.
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Figura 78 – Mapa de áreas de risco urbano.

Fonte: Departamento de Engenharia, 2018.

O mapa das áreas risco da área rural é apresentado na Figura 79.
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Figura 79 - Mapa de áreas de risco rural.

Fonte: Departamento de Engenharia, 2018.

2.9.7 Síntese do diagnóstico

Após a realização do diagnóstico elencou-se os principais problemas
verificados referentes a drenagem e manejo de águas pluviais, os quais
conduzirão para a elaboração posterior do plano de ações:


Ligações clandestinas de esgoto na drenagem pluvial;



Inexistência de um cadastro único da rede de drenagem urbana, com
maior detalhamento e clareza das informações, que possibilitasse uma
melhor análise da real capacidade do sistema implantado, bem como
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tivesse

utilidade nas

atividades

de

reparo

da

rede ou no

desenvolvimento de novos projetos;


Recorrência de problemas de inundações em diversos pontos da
cidade
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3 ETAPA 3 – PROGNÓSTICO
3.1 Projeção populacional

Primeiramente foi efetuada a previsão populacional para as áreas urbana
e rural de Serafina Corrêa-RS, utilizando como base de dados os censos
demográficos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Na Tabela
38 abaixo apresentam-se estes dados do IBGE.

Tabela 37 – Informações dos censos demográficos do IBGE para o Município
de Serafina Corrêa-RS.
Ano

População Urbana
(habitantes)

População Rural
(habitantes)

População total
(habitantes)

1991

5437

3.021

8.458

1996

7.170

2.584

9.754

2000

8.416

2.478

10.894

2010

12.054

2.199

14.253

Fonte: PMSB Serafina Corrêa, 2013.

Para a escolha da melhor metodologia de cálculo da projeção
populacional, foram comparadas duas técnicas distintas. Para isso, efetuou-se a
comparação dos resultados produzidos pelas duas metodologias para a projeção
de população para o ano de 2010 com base nos dados dos censos de 1991 e
1996. Para a projeção populacional foi adotada a metodologia que produziu o
resultado com menor erro em relação à população aferida pelo censo de 2010.
Antes de apresentar estes resultados, introduzimos brevemente estas
metodologias de projeção.
MÉTODO ARITMÉTICO: Baseia-se no fato da taxa de crescimento da
população ser constante, conforme apresentado a equação 1. É um método
adequado para comunidades de pequeníssimo porte.

𝑃𝑃 = 𝑃𝑃0 ∗

1 + 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 (%)
100

(1)
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MÉTODO GEOMÉTRICO: Assume-se que a taxa de crescimento é
ajustada a população em um determinado ano, segundo as equações 2 e 3.
𝑃𝑃𝑡𝑡 = 𝑃𝑃0 ∗ (1 + 𝑞𝑞)𝑡𝑡−𝑡𝑡0
𝑞𝑞 = �

(2)

𝑃𝑃1
� �−1
𝑃𝑃0

(𝑡𝑡1 −𝑡𝑡0 )

(3)

Onde:
Pt = população estimada no ano futuro t;
P0 = população do censo do ano t0;
P1 = população do censo do ano t1;
q = constante de crescimento geométrico.

Como mencionado anteriormente, a partir dos dados dos censos
demográficos de 1991 e 1996 se projetou a população total de Serafina CorrêaRS para o ano de 2010 e comparou-se os resultados com a população total
aferida pelo censo demográfico de 2010. O método cujo resultado apresentou
menor erro, foi adotado nos estudos de demanda futura dos serviços de
abastecimento de água. No método geométrico a taxa anual de incremento
calculada foi igual a 2,77 % e o incremento absoluto anual calculado para a
projeção aritmética foi de 248 habitantes. Abaixo apresentam-se as tabelas com
estes resultados.

Tabela 38 – Resultados das projeções populacionais para o ano de 2010.
Geométrico a taxa constante

Ano

Taxa
anual (%)

População total
(hab.)

Aritmético a taxa constante
Incremento
absoluto
anual da
população

8458

1991

População total
(hab.)
8458

1992

2,77

8.692

248

8.706

1993

2,77

8.933

248

8.954
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Geométrico a taxa constante

Aritmético a taxa constante

Ano

Taxa
anual (%)

População total
(hab.)

Incremento
absoluto
anual da
população

População total
(hab.)

1994

2,77

9.181

248

9.202

1995

2,77

9.435

248

9.450

1996

2,77

9.696

248

9.698

1997

2,77

9.965

248

9.946

1998

2,77

10.241

248

10.194

1999

2,77

10.524

248

10.442

2000

2,77

10.816

248

10.690

2001

2,77

11.116

248

10.938

2002

2,77

11.423

248

11.186

2003

2,77

11.740

248

11.434

2004

2,77

12.065

248

11.682

2005

2,77

12.399

248

11.930

2006

2,77

12.743

248

12.178

2007

2,77

13.096

248

12.426

2008

2,77

13.458

248

12.674

2009

2,77

13.831

248

12.922

2010

2,77

14.214

248

13.170

Fonte: PMSB Serafina Corrêa, 2013.

Tabela 39 – Resultados das projeções populacionais pelo método geométrico e
aritmético para o ano de 2010 e seus erros em relação ao censo demográfico
de 2010.
Ano

População
total IBGE
2010

População
total
projeção
geométrica

Erro
projeção
geométrica
(%)

População
total
projeção
aritmética

Erro
projeção
aritmética
(%)

2010

14253

14214

-0,27

13170

-7,60

Fonte: PMSB Serafina Corrêa, 2013.

O resultado do método geométrico apresentou o menor erro, e por isso foi
utilizado esta técnica para estimar as populações de Serafina Corrêa-RS entre
os anos de 2013 e 2033. Para a projeção populacional entre os anos de 2018 a
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2038 foi utilizado a mesma metodologia. A Tabela 41 e a Figura 80 apresentam
a projeção populacional de Serafina Corrêa para os próximos 20 anos.

Tabela 40 – Projeção populacional para Serafina Corrêa.
Método Geométrico a taxas constantes
Ano

Taxa anual
(%)

População
Urbana
(hab.)

Taxa anual
(%)

População
rural (hab)

População
total (hab.)

2010

3,66

12.054

-1,19

2.199

14.253

2011

3,66

12495

-1,19

2173

14668

2012

3,66

12952

-1,19

2147

15099

2013

3,66

13427

-1,19

2121

15548

2014

3,66

13918

-1,19

2096

16014

2015

3,66

14427

-1,19

2071

16499

2016

3,66

14955

-1,19

2047

17002

2017

3,66

15503

-1,19

2022

17525

2018

3,66

16070

-1,19

1998

18068

2019

3,66

16658

-1,19

1974

18633

2020

3,66

17268

-1,19

1951

19219

2021

3,66

17900

-1,19

1928

19828

2022

3,66

18555

-1,19

1905

20460

2023

3,66

19234

-1,19

1882

21116

2024

3,66

19938

-1,19

1860

21798

2025

3,66

20668

-1,19

1838

22506

2026

3,66

21424

-1,19

1816

23240

2027

3,66

22209

-1,19

1794

24003

2028

3,66

23021

-1,19

1773

24794

2029

3,66

23864

-1,19

1752

25616

2030

3,66

24737

-1,19

1731

26468

2031

3,66

25643

-1,19

1710

27353

2032

3,66

26581

-1,19

1690

28271

2033

3,66

27554

-1,19

1670

29224

2034

3,66

28563

-1,19

1650

30213

2035

3,66

29608

-1,19

1630

31238

2036

3,66

30692

-1,19

1611

32303

2037

3,66

31815

-1,19

1592

33407
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Método Geométrico a taxas constantes
Ano

Taxa anual
(%)

População
Urbana
(hab.)

Taxa anual
(%)

População
rural (hab)

População
total (hab.)

2038

3,66

32980

-1,19

1573

34552

Figura 80 – Projeção populacional do Município.

População (habitantes)

40000
35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
2015

2020

2025

2030

2035

2040

Anos
Pop. urbana

Pop. rural

Pop. total

Através da projeção realizada é possível verificar que a população total
de Serafina Corrêa–RS terá um pequeno acréscimo no decorrer dos anos do
horizonte de planejamento, passando de 18.068 habitantes em 2018 para 34.552
em 2038. Entretanto, a população estimada para o ano de 2018, segundo o IBGE
(2018) foi de 17.198 habitantes, havendo uma diferença de 810 habitantes.
Dessa forma, faz-se importante considerar que possíveis imprecisões e erros
decorrentes de transformações não previstas podem ocorrer. Além disso,
dificilmente se consegue captar os impactos de grandes investimentos, por
exemplo, na atração ou expulsão populacional do Município.

3.2 Índices e parâmetros adotados para a projeção das demandas de
serviço de abastecimento de água

Como mencionado anteriormente, os dados utilizados são os obtidos da
CORSAN, IBGE, SNIS, Prefeitura Municipal de Serafina Corrêa-RS. A seguir
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apresenta-se a definição de alguns parâmetros que serão utilizados para as
projeções de demandas futuras para os serviços de abastecimento de água em
Serafina Corrêa.


Consumo per capita: Ponderando os dados atualizados da CORSAN
e pelo SNIS (2016), será adotado um consumo per capta de 199,99
litros por habitante por dia, valor que já considera um índice de perdas
na distribuição igual a 40,71%. Sendo assim, o volume de agua
efetivamente consumido pelos habitantes de Serafina Corrêa-RS, ou
seja, desconsiderando-se as perdas, é igual a 118,57 litros por
habitante por dia.



Coeficientes de máxima vazão diária e horária: Os níveis de consumo
de água, variam conforme o horário do dia e o dia da semana, em
função de variações climáticas e costumes da população. Os
coeficientes de dia e hora de maior consumo são fatores que refletem,
respectivamente, ao consumo máximo diário e máximo horário
ocorrido em um período de um ano, sendo a este período associado
ao consumo médio. Para a estimativa destes coeficientes é
necessário que haja dados de medição de vazão consumidas ao
longo de pelo menos um ano, com o registro de suas variações diárias
e horárias. Entretanto, como o município de Serafina Corrêa não
possui esta base de dados, será adotado os seguintes fatores,
conforme recomendação da Norma Técnica ABNT NBR 9649.





Coeficiente de máxima vazão diária (k1): 1,20



Coeficiente de máxima vazão horária (k2): 1,50

Índices financeiros: Para a projeção será considerado os valores
atualizados de índice médio anual de inadimplência financeira de
2,58% e uma tarifa média de água de R$ 6,01 por metro cúbico.
Estes

dados

têm

como

base

as

informações

comercias

disponibilizadas no neste plano. Os demais dados de projeto são
apresentados nos quadros do próximo capítulo.
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3.3 Projeção de demandas no sistema de abastecimento de água –
zona urbana

Nos capítulos a seguir iremos tratar das projeções de demanda de
infraestrutura do sistema de abastecimento de água para a zona urbana de
Serafina Corrêa-RS, que é atendida pela infraestrutura de água da
concessionaria municipal, neste caso, a CORSAN. A zona rural será tratada a
parte em função da diferenciação do sistema de abastecimento e da projeção
populacional.

3.3.1 Projeção da demanda de consumo de água potável

Neste item são elaboradas as previsões de demanda de consumo de água
potável, para a área urbana do município, que embasarão a avaliação de
investimento em infraestrutura de reservação de água e em rede de distribuição.
A Tabela 42 é apresentado a projeção de consumo de água para a área urbana
no horizonte de planejamento do plano, ou seja, entre 2018 e 2038.
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Tabela 41 – Projeção das demandas de consumo de água potável.

Ano

População
Urbana
(hab.)

Nível de
atendimento
(%)

Consumo
médio per
capita
líquido
(L/hab.dia)

Índice
de
perdas
na rede
(%)

Vazão
média
diária
(m³/dia)

k1

2010

12.054

100

118,57

39,5

1429,2

2011

12.495

100

118,57

38,2

2012

12.952

100

118,57

2013

13.427

100

2014

13.918

2015

k2

Vazão
média
diária
(L/s)

Vazão
máxima
diária

Vazão
máxima
horária

1,2

1,5

16,54

19,85

24,81

1481,6

1,2

1,5

17,15

20,58

25,72

36,9

1535,8

1,2

1,5

17,78

21,33

26,66

118,57

35,6

1592,0

1,2

1,5

18,43

22,11

27,64

100

118,57

34,3

1650,3

1,2

1,5

19,10

22,92

28,65

14.427

100

118,57

33

1710,7

1,2

1,5

19,80

23,76

29,70

2016

14.955

100

118,57

31,7

1773,3

1,2

1,5

20,52

24,63

30,79

2017

15.503

100

118,57

30,4

1838,2

1,2

1,5

21,28

25,53

31,91

2018

16.070

100

118,57

29,1

1905,4

1,2

1,5

22,05

26,46

33,08

2019

16.658

100

118,57

27,8

1975,2

1,2

1,5

22,86

27,43

34,29

2020

17.268

100

118,57

26,5

2047,5

1,2

1,5

23,70

28,44

35,55

2021

17.900

100

118,57

25,2

2122,4

1,2

1,5

24,56

29,48

36,85

2022

18.555

100

118,57

23,9

2200,1

1,2

1,5

25,46

30,56

38,20

2023

19.234

100

118,57

22,6

2280,6

1,2

1,5

26,40

31,68

39,59

2024

19.938

100

118,57

21,3

2364,1

1,2

1,5

27,36

32,83

41,04

2025

20.668

100

118,57

20

2450,6

1,2

1,5

28,36

34,04

42,55

2026

21.424

100

118,57

18,7

2540,3

1,2

1,5

29,40

35,28

44,10
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Índice
de
perdas
na rede
(%)

Vazão
média
diária
(m³/dia)

k1

Ano

População
Urbana
(hab.)

Nível de
atendimento
(%)

Consumo
médio per
capita
líquido
(L/hab.dia)

2027

22.209

100

118,57

17,4

2633,3

2028

23.021

100

118,57

16,1

2029

23.864

100

118,57

2030

24.737

100

2031

25.643

2032

k2

Vazão
média
diária
(L/s)

Vazão
máxima
diária

Vazão
máxima
horária

1,2

1,5

30,48

36,57

45,72

2729,7

1,2

1,5

31,59

37,91

47,39

14,8

2829,6

1,2

1,5

32,75

39,30

49,12

118,57

13,5

2933,1

1,2

1,5

33,95

40,74

50,92

100

118,57

12,2

3040,5

1,2

1,5

35,19

42,23

52,79

26.581

100

118,57

10,9

3151,8

1,2

1,5

36,48

43,77

54,72

2033

27.554

100

118,57

9,6

3267,1

1,2

1,5

37,81

45,38

56,72

2034

28.563

100

118,57

8,3

3386,7

1,2

1,5

39,20

47,04

58,80

2035

29.608

100

118,57

7

3510,6

1,2

1,5

40,63

48,76

60,95

2036

30.692

100

118,57

5,7

3639,1

1,2

1,5

42,12

50,54

63,18

2037

31.815

100

118,57

4,4

3772,3

1,2

1,5

43,66

52,39

65,49

2038

32.980

100

118,57

3,1

3910,4

1,2

1,5

45,26

54,31

67,89
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Os níveis de perda de água na rede são reduzidos gradualmente a fim de
permitir uma maior eficiência do sistema, reduzir gastos de operação e
racionalizar os recursos hídricos do Rio Carreiro. Esta racionalização é
importante, pois futuramente o Comitê da Bacia Hidrográfica Taquari-Antas
poderá determinar a cobrança pelo uso de água da bacia. No PMSB de Serafina
Corrêa-RS de 2013, foi estipulado que para o ano de 2033 o índice de perdas na
distribuição seria reduzido a 10%, estando em conformidade com o Objetivo 3.
Manteve-se este objetivo, entretanto verifica-se que não ouve mudança nos
índices de perdas na rede, quando em 2013 era de 39,5%, atualmente, segundo
os dados do SNIS (2016) está em 40,71%.

3.3.2 Projeção das demandas de captação e tratamento de água

A partir da projeção apresentada no item anterior, foi possível concluir que
não haverá necessidade de expansão da capacidade de tratamento da ETA de
Serafina Corrêa-RS, pois as reduções no volume de perdas na distribuição irão
neutralizar boa parte do aumento da demanda de água relacionado ao aumento
da população urbana da cidade. Sendo assim, é essencial reduzir as perdas de
distribuição na rede conforme as metas estabelecidas pelo plano.
A capacidade de tratamento da ETA é de 87 L/s. Considerando um regime
de operação de 13 h/dia, o volume máximo de produção por dia é igual a
aproximadamente 4071 m3, atendendo, portanto, a expectativa de consumo
diário médio para o ano de 2038. Além disso, a ETA atende aos consumos
máximos diários e horários estimados para o ano de 2033, que seriam 53,3 litros
por segundo e 66,3 litros por segundo, respectivamente. A Tabela 43 faz um
resumo dessas informações.

Tabela 42 – Projeção da demanda de captação e tratamento da água.
Parâmetro

Unidade

Vazão média diária
Vazão máxima diária
Vazão máxima horária

m³/dia
L/s
L/s

Capacidade
atual da ETA
4071
87
87

Demanda
projetada - 2038
3910,4
54,31
67,89
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Assim como na projeção realizada para o ano de 2033 do PMSB (2013),
as estruturas de captação e adução de água bruta são igualmente adequadas
para a demanda projetada para o ano 2038, haja vista que a atual EBEAB conta
com uma capacidade nominal máxima de bombeamento de 165 litros por
segundo e que adutora de água bruta comporta uma vazão máxima de 140 litros
por segundo. Sendo assim, não serão necessários investimentos na expansão
dessas

infraestruturas.

Ressalta-se

que essas

conclusões levam em

consideração o atendimento das metas de redução de perda de água na rede de
distribuição e que, portanto, deverão ser revisadas anualmente a fim de
confirmar este cenário.

3.3.3 Projeção da demanda de reservação

A partir dos dados apresentados na Tabela 44 foi realizada a projeção das
demandas de reservação de água para o sistema até o ano de 2038. De acordo
com as Normas da ABNT e boas práticas, a acumulação ideal para um sistema
de abastecimento de água, atendido por captação superficial, é de um terço da
demanda diária. O volume de reservação atual adotado foi informado pela
CORSAN, neste caso, de 2.155 metros cúbicos. Na Tabela 45 são apresentadas
esta projeção de reservação e a estimativa do déficit de reservação para o
horizonte de planejamento do plano municipal de saneamento.

Tabela 43 – Projeção da demanda de reservação.
Ano

k1

Vazão média
diária (L/s)

2010

1,2

16,54

1429,2

1715,09

Volume de
reservação
necessário
(m³)
571,70

2011

1,2

17,15

1481,6

1777,86

592,62

2012

1,2

17,78

1535,8

1842,93

614,31

2013

1,2

18,43

1592,0

1910,38

636,79

2014

1,2

19,10

1650,3

1980,30

660,10

2015

1,2

19,80

1710,7

2052,78

684,26

2016

1,2

20,52

1773,3

2127,92

709,31

Vazão média
diária (m³/dia)

Vazão máxima
diária (m³/dia)
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Ano

k1

Vazão média
diária (L/s)

2017

1,2

21,28

1838,2

2205,80

Volume de
reservação
necessário
(m³)
735,27

2018

1,2

22,05

1905,4

2286,53

762,18

2019

1,2

22,86

1975,2

2370,22

790,07

2020

1,2

23,70

2047,5

2456,97

818,99

2021

1,2

24,56

2122,4

2546,89

848,96

2022

1,2

25,46

2200,1

2640,11

880,04

2023

1,2

26,40

2280,6

2736,74

912,25

2024

1,2

27,36

2364,1

2836,90

945,63

2025

1,2

28,36

2450,6

2940,73

980,24

2026

1,2

29,40

2540,3

3048,36

1016,12

2027

1,2

30,48

2633,3

3159,93

1053,31

2028

1,2

31,59

2729,7

3275,59

1091,86

2029

1,2

32,75

2829,6

3395,47

1131,82

2030

1,2

33,95

2933,1

3519,75

1173,25

2031

1,2

35,19

3040,5

3648,57

1216,19

2032

1,2

36,48

3151,8

3782,11

1260,70

2033

1,2

37,81

3267,1

3920,53

1306,84

2034

1,2

39,20

3386,7

4064,02

1354,67

2035

1,2

40,63

3510,6

4212,77

1404,26

2036

1,2

42,12

3639,1

4366,95

1455,65

2037

1,2

43,66

3772,3

4526,78

1508,93

2038

1,2

45,26

3910,4

4692,46

1564,15

Vazão média
diária (m³/dia)

Vazão máxima
diária (m³/dia)

Tabela 44 – Projeção de déficit de reservação de água tratada.
Ano

Volume de reservação
necessário (m³)

2010

571,70

Volume de
reservação atual
(m³)
2155

2011

592,62

2155

0

2012

614,31

2155

0

2013

636,79

2155

0

2014

660,10

2155

0

2015

684,26

2155

0

2016

709,31

2155

0

Déficit de
reservação (m³)
0
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Ano

Volume de reservação
necessário (m³)

2017

735,27

Volume de
reservação atual
(m³)
2155

2018

762,18

2155

0

2019

790,07

2155

0

2020

818,99

2155

0

2021

848,96

2155

0

2022

880,04

2155

0

2023

912,25

2155

0

2024

945,63

2155

0

2025

980,24

2155

0

2026

1016,12

2155

0

2027

1053,31

2155

0

2028

1091,86

2155

0

2029

1131,82

2155

0

2030

1173,25

2155

0

2031

1216,19

2155

0

2032

1260,70

2155

0

2033

1306,84

2155

0

2034

1354,67

2155

0

2035

1404,26

2155

0

2036

1455,65

2155

0

2037

1508,93

2155

0

2038

1564,15

2155

0

Déficit de
reservação (m³)
0

Pelas informações apresentadas acima, o volume de reservação de água
tratada de Serafina Corrêa-RS está adequado para atender as demandas atuais
e futuras dentro do horizonte de planejamento. Entretanto, ressalta-se que
deverá ser realizado um acompanhamento anual dos parâmetros de consumo
de água e perdas na distribuição a fim de confirmar as projeções deste plano.
Sendo assim, conforme a projeção e suas condições de contorno, não haverá
necessidade de investimento em reservação de água em Serafina Corrêa-RS
até o ano de 2038.
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3.3.4 Projeção das demandas de distribuição

Para a projeção da extensão da rede de distribuição de água necessária
para atender as demandas futuras de Serafina Corrêa-RS foram adotados dados
fornecidos pelo SNIS para o ano de 2016 e CORSAN, 2018. Considerou-se que
as condições observadas em 2016 se perpetuariam ao longo do horizonte de 20
anos e, portanto, devem ser revistos ao longo dos anos de execução do plano a
fim de proporcionar uma melhor estimativa das futuras necessidades de
infraestrutura de distribuição. A Tabela 46 apresenta a projeção da extensão total
de rede para Serafina Corrêa-RS até o ano de 2038.
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Tabela 45 – Projeção da demanda de rede de distribuição.
Ano

População
urbana
atendida (hab)

Média de
habitantes por
economia

Total de
economias
atendidas

Economias por
ligação

Total de
ligações

2010

12.054

1,9

6344

1,64

3868

Extensão da
rede de água
por ligação
(m)
59,25

2011

12.495

1,9

6576

1,64

4010

59,25

226,61

2012

12.952

1,9

6817

1,64

4157

59,25

234,91

2013

13.427

1,9

7067

1,64

4309

59,25

243,50

2014

13.918

1,9

7325

1,64

4467

59,25

252,42

2015

14.427

1,9

7593

1,64

4630

59,25

261,65

2016

14.955

1,9

7871

1,64

4800

59,25

271,23

2017

15.503

1,9

8159

1,64

4975

59,25

281,16

2018

16.070

1,9

8458

1,64

5157

59,25

291,45

2019

16.658

1,9

8768

1,64

5346

59,25

302,11

2020

17.268

1,9

9088

1,64

5542

59,25

313,17

2021

17.900

1,9

9421

1,64

5745

59,25

324,63

2022

18.555

1,9

9766

1,64

5955

59,25

336,52

2023

19.234

1,9

10123

1,64

6173

59,25

348,83

2024

19.938

1,9

10494

1,64

6399

59,25

361,60

2025

20.668

1,9

10878

1,64

6633

59,25

374,83
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Ano

População
urbana
atendida (hab)

Média de
habitantes por
economia

Total de
economias
atendidas

Economias por
ligação

Total de
ligações

2026

21.424

1,9

11276

1,64

6876

Extensão da
rede de água
por ligação
(m)
59,25

2027

22.209

1,9

11689

1,64

7127

59,25

402,77

2028

23.021

1,9

12117

1,64

7388

59,25

417,52

2029

23.864

1,9

12560

1,64

7659

59,25

432,80

2030

24.737

1,9

13020

1,64

7939

59,25

448,64

2031

25.643

1,9

13496

1,64

8229

59,25

465,06

2032

26.581

1,9

13990

1,64

8531

59,25

482,08

2033

27.554

1,9

14502

1,64

8843

59,25

499,72

2034

28.563

1,9

15033

1,64

9166

59,25

518,01

2035

29.608

1,9

15583

1,64

9502

59,25

536,97

2036

30.692

1,9

16154

1,64

9850

59,25

556,62

2037

31.815

1,9

16745

1,64

10210

59,25

577,00

2038

32.980

1,9

17358

1,64

10584

59,25

598,11
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A Tabela 47 apresenta a projeção dos déficits de rede de distribuição de
água para Serafina Corrêa-RS. Ressalta-se que estes valores são aproximados
e servem de orientação. Para estimar de maneira correta e precisa, é necessária
a elaboração de projetos básicos e executivos das futuras redes de distribuição
de água, sendo que esta atividade foge do escopo do plano de saneamento
básico. Além disso, segundo a Lei municipal 2.619 de 2009, a instalação de
futuras infraestruturas de rede de água em loteamentos e condomínios da cidade
corre por conta do empreendedor. Sendo assim, a extensão futura da rede irá
variar conforme os projetos dos futuros empreendimentos e, portanto, uma
previsão exata da sua extensão e custos é impraticável.

Tabela 46 – Projeção do déficit de infraestrutura de rede de distribuição de
água.
Ano

Extensão atual da
rede (Km)

2010

170,23

Projeção da
extensão da rede
(Km)
218,61

2011

170,23

226,61

56,38

2012

170,23

234,91

64,68

2013

170,23

243,50

73,27

2014

170,23

252,42

82,19

2015

170,23

261,65

91,42

2016

170,23

271,23

101,00

2017

170,23

281,16

110,93

2018

170,23

291,45

121,22

2019

170,23

302,11

131,88

2020

170,23

313,17

142,94

2021

170,23

324,63

154,40

2022

170,23

336,52

166,29

2023

170,23

348,83

178,60

2024

170,23

361,60

191,37

2025

170,23

374,83

204,60

2026

170,23

388,55

218,32

2027

170,23

402,77

232,54

2028

170,23

417,52

247,29

2029

170,23

432,80

262,57

Déficit acumulado
de rede (km)
0,00
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Ano

Extensão atual da
rede (Km)

2030

170,23

Projeção da
extensão da rede
(Km)
448,64

2031

170,23

465,06

294,83

2032

170,23

482,08

311,85

2033

170,23

499,72

329,49

2034

170,23

518,01

347,78

2035

170,23

536,97

366,74

2036

170,23

556,62

386,39

2037

170,23

577,00

406,77

2038

170,23

598,11

427,88

Déficit acumulado
de rede (km)
278,41

Através das informações da Tabela 47, identifica-se que em 2038 a rede
de distribuição de água será aproximadamente 598,11 Km mais extensa que a
atual rede do município. Isto demandará investimentos na instalação de novas
infraestruturas de distribuição. Além disso, mediante o aumento do consumo de
água no município, trechos da atual rede de distribuição deverão ser adequadas
as novas vazões de distribuição, sendo estes custos de responsabilidade do
operador do sistema. Destaca-se ainda o investimento de expansão da rede que
se dividirá entre os empreendedores de novos condôminos e loteamentos e a
concessionaria dos serviços de água. A fim de proporcionar uma orientação
quanto a demanda futura de investimentos na expansão da rede, adotou- se um
valor médio de R$ 500,00 por metro de rede de água instalada. Este valor varia
muito conforme as condições locais e, consequentemente, deve ser revisado
segundo os projetos básicos e executivos das redes de distribuição. Conforme
as informações contidas na Tabela 48, que apresenta a estimativa de
investimentos futuros em rede de distribuição de água, até 2038 haverá uma
necessidade de investimentos da ordem de R$ 213,94 milhões.
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Tabela 47 – Projeção de investimentos em rede de distribuição de água.
Estimativa
anual de
investimentos
(milhões R$)

Estimativa
acumulada de
investimentos
(milhões de
reais)

Ano

Déficit anual
de rede (Km)

Déficit
acumulado
de rede (Km)

2010

0,00

0,00

0,00

0,00

2011

56,38

56,38

28,19

28,19

2012

8,29

64,68

4,15

32,34

2013

8,60

73,27

4,30

36,64

2014

8,91

82,19

4,46

41,09

2015

9,24

91,42

4,62

45,71

2016

9,58

101,00

4,79

50,50

2017

9,93

110,93

4,96

55,46

2018

10,29

121,22

5,15

60,61

2019

10,67

131,88

5,33

65,94

2020

11,06

142,94

5,53

71,47

2021

11,46

154,40

5,73

77,20

2022

11,88

166,29

5,94

83,14

2023

12,32

178,60

6,16

89,30

2024

12,77

191,37

6,38

95,68

2025

13,23

204,60

6,62

102,30

2026

13,72

218,32

6,86

109,16

2027

14,22

232,54

7,11

116,27

2028

14,74

247,29

7,37

123,64

2029

15,28

262,57

7,64

131,28

2030

15,84

278,41

7,92

139,20

2031

16,42

294,83

8,21

147,41

2032

17,02

311,85

8,51

155,92

2033

17,64

329,49

8,82

164,75

2034

18,29

347,78

9,14

173,89

2035

18,96

366,74

9,48

183,37

2036

19,65

386,39

9,83

193,20

2037

20,37

406,77

10,19

203,38

2038

21,12

427,88

10,56

213,94
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3.4 Projeção de demanda do sistema de abastecimento de água –
Zona Rural

Para a zona rural do município, por falta de dados, foi adotado que o
consumo médio diário é equivalente ao observado na zona urbana de Serafina
Corrêa-RS. Como na área rural do munícipio o abastecimento de água acontece
através de Soluções Alternativas Coletivas (SAC), não faz sentido efetuar a
mesma projeção realizada para a área urbana de Serafina Corrêa-RS.
Considera-se também que a atual demanda de água é completamente suprida
pelos 40 poços subterrâneos utilizados para o abastecimento de água na área
rural conforme dados da Prefeitura Municipal de Serafina Corrêa-RS. Adotou-se
que as perdas de água na distribuição são insignificantes e, portanto, foram
desconsideradas na projeção. Sendo assim, não haverá necessidade de
expansão da atual infraestrutura de abastecimento, reservação e distribuição de
água na zona rural, uma vez que pela projeção populacional o número de
habitantes irá reduzir nesta zona do município até 2038. De qualquer maneira,
apresenta-se na Tabela 49 a projeção da demanda de consumo de água na zona
rural até final do horizonte de planejamento deste plano.

Tabela 48 – Projeção de consumo de água para a área rural de Serafina
Corrêa-RS.
Ano

População
rural (hab.)

Nível de
atendimento (%)

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

2.199
2.173
2.147
2.121
2.096
2.071
2.047
2.022
1.998
1.974
1.951
1.928

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Consumo
médio per
capita líquido
(L/hab.dia)
118,57
118,57
118,57
118,57
118,57
118,57
118,57
118,57
118,57
118,57
118,57
118,57

Consumo
médio (m³/dia)
260,7
257,6
254,6
251,5
248,5
245,6
242,7
239,8
236,9
234,1
231,3
228,6
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Ano

População
rural (hab.)

Nível de
atendimento (%)

2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
3036
3037
2038

1.905
1.882
1.860
1.838
1.816
1.794
1.773
1.752
1.731
1.710
1.690
1.670
1.650
1.630
1.611
1.592
1.573

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Consumo
médio per
capita líquido
(L/hab.dia)
118,57
118,57
118,57
118,57
118,57
118,57
118,57
118,57
118,57
118,57
118,57
118,57
118,57
118,57
118,57
118,57
118,57

Consumo
médio (m³/dia)
225,8
223,2
220,5
217,9
215,3
212,7
210,2
207,7
205,2
202,8
200,4
198,0
195,6
193,3
191,0
188,7
186,5

3.5 Índices e parâmetros adotados para a projeção da demanda de
serviços de esgotamento sanitário

A seguir apresenta-se a definição de alguns parâmetros que serão
utilizados para as projeções de demandas futuras para os serviços de
esgotamento sanitário em Serafina Corrêa-RS.


Consumo per capita: Ponderando os dados apresentados pela
CORSAN e pelo SNIS, será adotado um consumo per capta de 199,99
litros por habitante por dia, valor que já considera um índice de perdas
na distribuição igual a 40,71%. Sendo assim, o volume de água
efetivamente consumido pelos habitantes de Serafina Corrêa-RS, ou
seja, desconsiderando as perdas, é igual a 118,57 litros por habitante
por dia. Para o cálculo da vazão do esgoto gerado corresponde à 80%
do volume de água consumida, resultando em uma vazão de esgoto
sanitário de 94,86 L/hab.dia (NBR 9648).

Rua Morom, 2124/401 – Bairro Centro – Passo Fundo – RS – CEP 99010-034 – CNPJ 12.849.236/0001-86
Fone: (54) 9117 4003 – atendimento@ecomaster.eng.br - www.ecomaster.eng.br

157
REVISÃO – PLANO MUNICIPAL DE
SANEAMENTO BÁSICO



Coeficientes de máxima vazão diária e horária de retorno de esgoto:
Os níveis de consumo de água, variam conforme o horário do dia e o
dia da semana, em função de variações climáticas e costumes da
população. Os coeficientes de dia e hora de maior consumo são
fatores que refletem, respectivamente, o consumo máximo diário e
máximo horário ocorrido em um período de um ano, sendo este
período associado ao consumo médio. Para a estimativa destes
coeficientes é necessário que haja dados de medição de vazão
consumidas ao longo de pelo menos um ano, com o registro de suas
variações diárias e horárias. Entretanto, como para Serafina Corrêa
não há tal base de dados, adotou-se no presente estudo os seguintes
fatores, conforme recomendado pela Norma técnica da Associação
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) NBR 9649.


Coeficiente de máxima vazão diária (k1): 1,20



Coeficiente de máxima vazão horária (k2): 1,50



Coeficiente de retorno de esgoto: em função da ausência de
dados apurados pela CORSAN, será adotada a relação usual,
recomendada pela Norma técnica da ABNT, de 0,8 litros de
esgoto para cada 1 litro de água consumo, ou seja, 80% do
volume de água que é consumo se transforma em esgoto.




Índice de retorno de esgoto (C): 0,8

Índices financeiros: No presente Plano será considerado um índice
médio anual de inadimplência financeira de 2,58%, uma tarifa média
de água de R$ 6,01 por metro cúbico. Estes dados têm como base as
informações comercias disponibilizadas neste plano.



Taxa de infiltração: Esta taxa é determinante para melhor estimar as
vazões

de

esgotos

transportadas

pelo

sistema

de

coleta.

Conceitualmente representa a contribuição da vazão de água do
subsolo que se infiltra nas redes coletoras de esgoto através de

Rua Morom, 2124/401 – Bairro Centro – Passo Fundo – RS – CEP 99010-034 – CNPJ 12.849.236/0001-86
Fone: (54) 9117 4003 – atendimento@ecomaster.eng.br - www.ecomaster.eng.br

158
REVISÃO – PLANO MUNICIPAL DE
SANEAMENTO BÁSICO

rachaduras ou fendas em suas conexões. Os valores praticados
atendem à recomendação da norma da ABNT e dependem das
características locais do lençol freático e do tipo de solo, bem como
do material utilizado na rede coletora. Normalmente situam-se na
faixa de 0,05 a 1,0 litro por segundo por quilômetro de rede (NBR
9649). Valores mais baixos são praticados em áreas com lençol
freático profundo e tubulações de PVC. Para a projeção do volume de
esgoto coletado e tratado em Serafina Corrêa será adotada uma taxa
de infiltração de 0,15 litros por segundo por quilômetro de rede, pois
a tubulação de esgoto de Serafina Corrêa terá uma ideia média baixa
e considerando-se também que muitas zonas da cidade estão em
zonas altas.


Extensão de rede de esgoto por ligação: Para a projeção da extensão
de rede de esgoto em Serafina Corrêa ao longo do horizonte de
planejamento, adota-se que o comprimento de rede de esgoto por
ligação é equivalente a atual extensão de rede de água por ligação,
ou seja, que o traçado da rede de esgoto, a priori, irá seguir o traçado
da rede de esgoto. Isto é uma estimativa razoável, uma vez que não
há dados sobre a infraestrutura de rede de esgoto no município.
Importante ressaltar que são desconsideradas perdas de vazão por
rupturas na rede de coleta de esgoto, já que o sistema de coleta opera
sob pressão atmosférica e, portanto, não há pressão positiva nos
condutos de coleta. Os demais dados de projeto são apresentados
nos quadros do próximo capítulo.

3.6 Projeção da demanda do sistema de esgotamento sanitário –
zona urbana

Nos itens a seguir será tratado as projeções de demanda de infraestrutura
do sistema de esgotamento sanitário na zona urbana de Serafina Corrêa-RS,
que será atendida por rede coletora do tipo separador absoluto. Esta rede será
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de responsabilidade da concessionaria municipal de água e esgoto, neste caso,
a CORSAN. A zona rural será tratada a parte em função da diferenciação do
sistema de abastecimento e da projeção populacional.

3.6.1 Projeção da demanda de vazões de esgoto sanitário

Neste item são elaboradas as previsões de geração de vazões de esgoto
sanitário, para a área urbana do município, que embasarão a avaliação de
investimentos em infraestrutura de coleta, recalque, tratamento e destinação de
esgoto. Adotam-se níveis crescentes de atendimento de esgoto na zona urbana
ao longo dos anos e considera-se que todas as economias atendidas irão realizar
a ligação ao sistema de esgoto de Serafina Corrêa-RS. A Tabela 50 apresenta
a projeção de geração de esgoto na área urbana dentro do horizonte de
planejamento do plano, ou seja, entre 2018 e 2038.
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Tabela 49 – Projeção da demanda de serviços de esgotamento sanitário.
Consumo
População
médio per
População Nível de
urbana
capita
atendim
Ano
urbana
atendida
líquido
ento (%)
(hab)
(hab)
(L/hab.dia)

k1

k2

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029

1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2

1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5

12.054
12.495
12.952
13.427
13.918
14.427
14.955
15.503
16.070
16.658
17.268
17.900
18.555
19.234
19.938
20.668
21.424
22.209
23.021
23.864

0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
9
14
19
24
29
34
39
44
49
54

0
0
0
0
0
0
0
0
0
666
1554
2506
3525
4616
5782
7027
8356
9772
11281
12887

94,86
94,86
94,86
94,86
94,86
94,86
94,86
94,86
94,86
94,86
94,86
94,86
94,86
94,86
94,86
94,86
94,86
94,86
94,86
94,86

Extensão
Vazão
Vazão Vazão
da rede Projeção
média máxima máxima
Taxa de
de
de
horária
diária
diária
Total de
esgoto
expansã infiltração C
de
de
de
Ligações
por
o da rede (L/s.km)
esgoto esgoto esgoto
ligação
(km)
(L/s)
(m³/dia) (L/s)
(m/lig)
0
59,25
0,15
0,8
0
0
0
0
59,25
0
0,15
0,8
0
0
0
0
59,25
0
0,15
0,8
0
0
0
0
59,25
0
0,15
0,8
0
0
0
0
59,25
0
0,15
0,8
0
0
0
0
59,25
0
0,15
0,8
0
0
0
0
59,25
0
0,15
0,8
0
0
0
0
59,25
0
0,15
0,8
0
0
0
0
59,25
0
0,15
0,8
0
0
0
214
59,25
13
0,15
0,8 63,21
0,88
1,10
499
59,25
30
0,15
0,8 147,42
2,05
2,56
804
59,25
48
0,15
0,8 237,71
3,30
4,13
1131
59,25
67
0,15
0,8 334,41
4,64
5,81
1481
59,25
88
0,15
0,8 437,88
6,08
7,60
1856
59,25
110
0,15
0,8 548,47
7,62
9,52
2255
59,25
134
0,15
0,8 666,57
9,26
11,57
2681
59,25
159
0,15
0,8 792,57
11,01
13,76
3136
59,25
186
0,15
0,8 926,91
12,87
16,09
3620
59,25
214
0,15
0,8 1070,02 14,86
18,58
4136
59,25
245
0,15
0,8 1222,37 16,98
21,22
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Consumo
População
médio per
População Nível de
urbana
capita
atendim
Ano
urbana
atendida
líquido
ento (%)
(hab)
(hab)
(L/hab.dia)

k1

k2

2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038

1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2

1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5

24.737
25.643
26.581
27554
28563
29608
30692
31815
32980

59
64
69
74
79
84
89
94
100

14595
16411
18341
20390
22565
24871
27316
29906
32980

94,86
94,86
94,86
94,86
94,86
94,86
94,86
94,86
94,86

Extensão
Vazão
Vazão Vazão
da rede Projeção
média máxima máxima
Taxa de
de
de
horária
diária
diária
Total de
esgoto
expansã infiltração C
de
de
de
Ligações
por
o da rede (L/s.km)
esgoto esgoto esgoto
ligação
(km)
(L/s)
(m³/dia) (L/s)
(m/lig)
4684
59,25
278
0,15
0,8 1384,43 19,23
24,04
5267
59,25
312
0,15
0,8 1556,72 21,62
27,03
5886
59,25
349
0,15
0,8 1739,77 24,16
30,20
6544
59,25
388
0,15
0,8 1934,13 26,86
33,58
7242
59,25
429
0,15
0,8 2140,39 29,73
37,16
7982
59,25
473
0,15
0,8 2359,15 32,77
40,96
8766
59,25
519
0,15
0,8 2591,06 35,99
44,98
9598
59,25
569
0,15
0,8 2836,78 39,40
49,25
10584
59,25
627
0,15
0,8 3128,31 43,45
54,31
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Pela projeção apresentada na tabela acima, em função das condições de
contorno utilizadas, é possível perceber que a vazão de esgoto será superior a
vazão de água potável consumida, graças a vazão de infiltração na rede de
coleta de esgoto. Esta tendência pode ser bem diferente caso ocorra uma
densificação da área urbana da cidade e, consequentemente, uma redução da
extensão da rede de esgoto por ligação. Além disso, conforme as condições do
lençol do lençol freático da cidade, as taxas de infiltração podem ser maiores ou
menores.

3.6.2 Projeção das demandas de rede de coleta de esgoto

Para a projeção da extensão da rede de coleta de esgoto necessária para
atender as demandas futuras de Serafina Corrêa-RS foram adotados dados
fornecidos pelo SNIS para o ano de 2016 para abastecimento de água, tais como
extensão de rede por ligação, densidade de economias por ligação e habitantes
por ligação. Adotou-se que a futura rede de esgoto irá seguir as mesmas
tendências da rede de distribuição de água, ou seja, o mesmo traçado e a
mesma extensão média de rede por ligação. Além disso, considerou-se que as
condições observadas em 2016 se perpetuariam ao longo do horizonte de 20
anos e, portanto, estas devem ser revistas ao longo dos anos de execução do
plano a fim de proporcionar uma melhor estimativa das futuras necessidades de
infraestrutura de coleta. A Tabela 51 apresenta a projeção da extensão total de
coleta de esgoto para Serafina Corrêa até o ano de 2038.

Tabela 50 – Projeção da demanda de rede de coleta de esgoto sanitário.

Ano

Nível de
População
atendimento
Urbana
(%)
(habitantes)

População
Urbana
Total de
Atendida
ligações
(habitantes)

Extensão
rede de
esgoto
por
ligação
(metros)

Projeção
da
extensão
da rede
(Km)

2010

12.054

0

0

0

59,25

0

2011

12.495

0

0

0

59,25

0

2012

12.952

0

0

0

59,25

0
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Ano

População
Nível de
População
Urbana
Total de
atendimento
Urbana
Atendida
ligações
(%)
(habitantes)
(habitantes)

Extensão
rede de
esgoto
por
ligação
(metros)

Projeção
da
extensão
da rede
(Km)

2013

13.427

0

0

0

59,25

0

2014

13.918

0

0

0

59,25

0

2015

14.427

0

0

0

59,25

0

2016

14.955

0

0

0

59,25

0

2017

15.503

0

0

0

59,25

0

2018

16.070

0

0

0

59,25

0

2019

16.658

4

666

214

59,25

13

2020

17.268

9

1554

499

59,25

30

2021

17.900

14

2506

804

59,25

48

2022

18.555

19

3525

1131

59,25

67

2023

19.234

24

4616

1481

59,25

88

2024

19.938

29

5782

1856

59,25

110

2025

20.668

34

7027

2255

59,25

134

2026

21.424

39

8356

2681

59,25

159

2027

22.209

44

9772

3136

59,25

186

2028

23.021

49

11281

3620

59,25

214

2029

23.864

54

12887

4136

59,25

245

2030

24.737

59

14595

4684

59,25

278

2031

25.643

64

16411

5267

59,25

312

2032

26.581

69

18341

5886

59,25

349

2033

27.554

74

20390

6544

59,25

388

2034

28.562

79

22565

7242

59,25

429

2035

29.608

84

24871

7982

59,25

473

2036

30.691

89

27316

8766

59,25

519

2037

31.815

94

29906

9598

59,25

569

2038

32.979

100

32980

10584

59,25

627

Pelas informações apresentadas no quadro acima, podemos concluir que
haverá uma demanda estimada de aproximadamente 627 quilômetros de rede
de coleta de esgoto sanitário até 2038. Ressalta-se que a Lei municipal nº 2.619
de 2009, a instalação de futuras infraestruturas de esgotamento sanitário em
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loteamentos e condomínios da cidade corre por conta do empreendedor. Sendo
assim, a extensão futura da rede irá variar conforme os projetos dos futuros
empreendimentos e, portanto, uma previsão exata da sua extensão e custos é
impraticável. A Tabela 52 apresenta a projeção dos déficits de rede de coleta de
esgoto em Serafina Corrêa entre 2018 e 2038 considerando as metas de
atendimento de esgoto na rede urbana.

Tabela 51 – Projeção do déficit de rede de coleta de esgoto em Serafina
Corrêa-RS.

Ano

População
Urbana
(habitantes)

Nível de
atendimento
(%)

População
Urbana
Atendida
(habitantes)

2010

12.054

0

0

0

0

2011

12.495

0

0

0

0

2012

12.952

0

0

0

0

2013

13.427

0

0

0

0

2014

13.918

0

0

0

0

2015

14.427

0

0

0

0

2016

14.955

0

0

0

0

2017

15.503

0

0

0

0

2018

16.070

0

0

0

0

2019

16.658

4

666

13

13

2020

17.268

9

1554

17

30

2021

17.900

14

2506

18

48

2022

18.555

19

3525

19

67

2023

19.234

24

4616

21

88

2024

19.938

29

5782

22

110

2025

20.668

34

7027

24

134

2026

21.424

39

8356

25

159

2027

22.209

44

9772

27

186

2028

23.021

49

11281

29

214

2029

23.864

54

12887

31

245

2030

24.737

59

14595

32

278

2031

25.643

64

16411

35

312

Déficit
Déficit
anual de acumulado
rede (km) de rede (km)
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Ano

População
Urbana
(habitantes)

Nível de
atendimento
(%)

População
Urbana
Atendida
(habitantes)

2032

26.581

69

18341

37

349

2033

27554,2688

74

20390

39

388

2034

28562,755

79

22565

41

429

2035

29608,1519

84

24871

44

473

2036

30691,8102

89

27316

46

519

2037

31815,1305

94

29906

49

569

2038

32979,5643

100

32980

58

627

Déficit
Déficit
anual de acumulado
rede (km) de rede (km)

Observamos na Tabela 52 que entre 2018 e 2038, conforme cresce o nível
de atendimento, há uma necessidade cada vez maior de quilometros instalados
de rede por ano. Portanto, ao longo do tempo o ritmo de expansão da rede de
esgoto é crescente e demanda maior planejamento por parte da instituição
responsável pela rede de coleta de esgoto. Esta expansão demandará
investimentos significativos ao longo do tempo e demandará a captação de
recursos em instituições financeiras ou a obtenção do repasse de verbas do
governo federal ou estadual. Destacamos ainda o investimento de expansão da
rede se dividirá entre os empreendedores de novos condomínios e loteamentos
e a concessionaria dos serviços de esgoto. A fim de proporcionar uma orientação
quanto a demanda futura de investimentos na expansão da rede de esgoto,
adotou-se um valor médio de R$ 500,00 por metro de rede instalada. Este valor
varia muito conforme as condições locais e, consequentemente, deve ser
revisado segundo os projetos básicos e executivos das redes de coleta de
esgoto. Conforme as informações contidas na Tabela 53, que apresenta a
estimativa de investimentos futuros em rede de esgoto até 2038 haverá uma
necessidade de investimentos da ordem de 313,5 milhões de Reais.
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Tabela 52 – Estimativa de investimentos em rede de coleta de esgoto sanitário.
Ano

Déficit
anual de
rede (km)

Déficit
acumulado de
rede (km)

Estimativa anual
de investimento
(mi R$)

Estimativa
acumulada de
investimentos (mi
R$)

2010

0

0

0

0

2011

0

0

0

0

2012

0

0

0

0

2013

0

0

0

0

2014

0

0

0

0

2015

0

0

0

0

2016

0

0

0

0

2017

0

0

0

0

2018

0

0

0

0

2019

13

13

6,3

6,3

2020

17

30

8,4

14,8

2021

18

48

9,0

23,8

2022

19

67

9,7

33,5

2023

21

88

10,4

43,9

2024

22

110

11,1

55,0

2025

24

134

11,8

66,8

2026

25

159

12,6

79,4

2027

27

186

13,5

92,9

2028

29

214

14,3

107,2

2029

31

245

15,3

122,5

2030

32

278

16,2

138,8

2031

35

312

17,3

156,0

2032

37

349

18,3

174,4

2033

39

388

19,5

193,9

2034

41

429

20,7

214,5

2035

44

473

21,9

236,5

2036

46

519

23,2

259,7

2037

49

569

24,6

284,3

2038

58

627

29,2

313,5
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3.6.3 Projeção da demanda de elevação, tratamento e destinação
de esgoto sanitário.

Para o atendimento das necessidades de elevação, tratamento e
destinação das vazões de esgoto projetadas para o período de 2018 a 2038,
deverão ser construídas estações elevatórias, estação de tratamento de esgoto
e emissão de esgoto de maneira que seja possível atender demanda estipulada
para 2038. Estas infraestruturas podem ser projetadas para serem construídas
em módulos, a fim de não onerar demasiadamente o sistema de esgotamento
sanitário em uma determinada época. Entretanto, é importante que se garanta a
execução dos módulos de expansão dentro dos prazos estipulados a fim de
permitir atendimento das demandas de esgotamento sanitário. Na Tabela 54 são
reapresentadas as vazões de esgoto sanitário estimadas entre 2018 e 2038
conforme as metas de elevação do nível de atendimento de esgoto na zona
urbana.

Tabela 53 – Projeção da evolução das vazões de esgoto sanitário.

Ano

Nível de
atendimento
(%)

k1

k2

Taxa de
infiltração
(L/s.km)

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
9
14
19
24
29
34

1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2

1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5

0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15

Vazão
média
diária de
esgoto
(m³/dia)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
65,52
152,81
246,41
346,65
453,90
568,54
690,96

Vazão
Vazão
máxima
máxima
diária de
horária de
esgoto
esgoto (L/s)
(L/s)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,91
1,14
2,12
2,65
3,42
4,28
4,81
6,02
6,30
7,88
7,90
9,87
9,60
12,00
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Ano

Nível de
atendimento
(%)

k1

k2

Taxa de
infiltração
(L/s.km)

2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038

39
44
49
54
59
64
69
74
79
84
89
100

1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2

1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5

0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15

Vazão
média
diária de
esgoto
(m³/dia)
821,58
960,84
1109,19
1267,11
1435,10
1613,70
1803,44
2004,92
2218,72
2445,49
2685,89
3128,31

Vazão
Vazão
máxima
máxima
diária de
horária de
esgoto
esgoto (L/s)
(L/s)
11,41
14,26
13,34
16,68
15,41
19,26
17,60
22,00
19,93
24,91
22,41
28,02
25,05
31,31
27,85
34,81
30,82
38,52
33,97
42,46
37,30
46,63
43,45
54,31

3.7 Projeção da demanda do sistema de esgotamento sanitário –
zona rural

Na zona rural do município, por falta de dados, foi adotado que o consumo
médio diário é equivalente ao observado na zona urbana de Serafina Corrêa-RS.
Como na área rural do munícipio o abastecimento de água acontece através de
Soluções Alternativas Coletivas (SAC), não faz sentido efetuar a mesma
projeção realizada para a área urbana de Serafina Corrêa-RS. Em 2013 apenas
10% das residências na zona rural contavam com sistema de tratamento
individual. A partir disso e considerando-se que em 2038 todas as economias da
zona rural serão dotadas de sistema de tratamento individual, se projetou a
demanda destes sistemas. Não se considerou a adoção de Sistemas Coletivos
de tratamento de esgoto, ou seja, tanques sépticos coletivos. A Tabela 55
apresenta a projeção da demanda por sistemas de tratamento individual de
esgoto na rural até final do horizonte de planejamento deste plano.
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Tabela 54 – Projeção da demanda por sistemas de tratamento individual de esgoto da zona rural.
Quantidade
projetada de
tanque
séptico

Déficit
acumulado de
tanque séptico

Déficit anual
de tanque
séptico

88

116

0

0

1144

88

114

0

0

10

1130

88

113

0

0

1,9

10

1117

88

112

0

0

2096

1,9

10

1103

88

110

0

0

2015

2071

1,9

10

1090

88

109

0

0

2016

2047

1,9

10

1077

88

108

0

0

2017

2022

1,9

10

1064

88

106

0

0

2018

1998

1,9

10

1052

88

105

0

0

2019

1974

1,9

15

1039

88

156

68

68

2020

1951

1,9

20

1027

88

205

117

49

2021

1928

1,9

25

1015

88

254

166

48

2022

1905

1,9

30

1002

88

301

213

47

2023

1882

1,9

35

991

88

347

259

46

2024

1860

1,9

40

979

88

392

304

45

2025

1838

1,9

45

967

88

435

347

44

2026

1816

1,9

50

956

88

478

390

43

Ano

População
rural (hab)

Média de
hab. por
economia

Nível de
atendimento
(%)

Quantidade
Total de
atual de tanque
economias
séptico

2010

2199

1,9

10

1157

2011

2173

1,9

10

2012

2147

1,9

2013

2121

2014
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Ano

Média de
População
hab. por
rural (hab)
economia

Nível de
atendimento
(%)

Quantidade
Total de
atual de tanque
economias
séptico

Quantidade
projetada de
tanque
séptico

Déficit
acumulado de
tanque séptico

Déficit anual
de tanque
séptico

2027

1794

1,9

55

944

88

519

431

42

2028

1773

1,9

60

933

88

560

472

40

2029

1752

1,9

65

922

88

599

511

39

2030

1731

1,9

70

911

88

638

550

38

2031

1710

1,9

75

900

88

675

587

37

2032

1690

1,9

80

889

88

712

624

36

2033

1670

1,9

85

879

88

747

659

35

2034

1650

1,9

90

868

88

782

694

35

2035

1630

1,9

92

858

88

789

701

8

2036

1611

1,9

94

848

88

797

709

8

2037

1592

1,9

97

838

88

813

725

16

2038

1573

1,9

100

828

88

828

740

15
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Pelas informações da projeção, haverá uma demanda de aquisição de
740 tanque séptico segundo o padrão da norma técnica brasileira (NBR),
13.969/1997. Para a estimativa dos investimentos necessários para o
esgotamento na zona rural, adotou-se um valor aproximado de R$ 900,00 por
tanque séptico. O investimento, instalação e operação desta solução individual
de esgotamento sanitário é de responsabilidade do proprietário do imóvel rural.
A Tabela 56 apresenta a estimativa de investimento ao longo dos 20 anos de
planejamento do plano municipal de saneamento básico.

Tabela 55 – Projeção de investimentos com tanque séptico na zona rural.
Ano

Déficit
Déficit anual
acumulado de
de tanque
tanque séptico
séptico

Investimento
acumulado (R$)

Investimento
anual (R$)

2010

0

0

0

0

2011

0

0

0

0

2012

0

0

0

0

2013

0

0

0

0

2014

0

0

0

0

2015

0

0

0

0

2016

0

0

0

0

2017

0

0

0

0

2018

0

0

0

0

2019

68

68

140286

140286

2020

117

49

184822

44536

2021

166

48

228278

43456

2022

213

47

270674

42396

2023

259

46

312028

41354

2024

304

45

352360

40332

2025

347

44

391688

39328

2026

390

43

430030

38342

2027

431

42

467404

37374

2028

472

40

503827

36423

2029

511

39

539318

35490

2030

550

38

573892

34574

2031

587

37

607567

33675
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Déficit
Déficit anual
acumulado de
de tanque
tanque séptico
séptico

Ano

Investimento
acumulado (R$)

Investimento
anual (R$)

2032

624

36

640360

32792

2033

659

35

672286

31926

2034

694

35

703361

31075

2035

701

8

710435

7074

2036

709

8

717241

6806

2037

725

16

731325

14083

2038

740

15

744971

13646

Como demonstrado na tabela acima, haverá uma necessidade de
investimentos na casa de 744.971,00 mil reais até o ano de 2038 na zona rural
de Serafina Corrêa-RS em função da instalação de tanque séptico. Entretanto,
ressalta-se que deve ser feito um cadastramento das residências rurais no que
tange a presença ou não de infraestrutura individual de esgotamento sanitário,
deste modo, poderia ser previsto de maneira mais correta o volume de
investimento necessário. Estes tanques sépticos poderiam ser doados pelo
município, estado ou união, subsidiadas pelo fundo municipal de saneamento ou
financiadas.

3.8 Parâmetros adotados para a projeção da produção de resíduos
sólidos

Para a projeção da produção de resíduos sólidos da zona urbana e rural
do município de Serafina Corrêa-RS foram utilizados os dados da composição
gravimétrica dos resíduos sólidos domiciliares realizado em 2014, conforme
dados apresentados a seguir.


Produção per capita de resíduos sólidos domiciliares: 0,57
kg/habitante.dia



Percentual de resíduos biodegradáveis: 40,01%



Percentual de resíduos recicláveis: 32,33



Percentual de resíduos descartáveis: 27,68%
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3.9 Projeção da produção de resíduos sólidos

A projeção da produção de resíduos sólidos domiciliares do município de
Serafina Corrêa-RS, em um horizonte de 20 anos, pode ser observada na Tabela
57. A estimativa de produção dos demais resíduos pode ser visualizada na
Tabela 58.
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Tabela 56 – Projeção da produção de resíduos sólidos domiciliares do município de Serafina Corrêa-RS.
Ano

População
Urbana (hab)

População
Rural (hab)

População
Total (hab)

Produção
RSD (ton/dia)

Biodegradáveis
(ton/dia)

Recicláveis
(ton/dia)

Descartáveis
(ton/dia)

2010

12.054

2.199

14.253

8,12

3,25

2,63

2,25

2011

12.495

2.173

14.668

8,36

3,35

2,70

2,31

2012

12.952

2.147

15.099

8,61

3,44

2,78

2,38

2013

13.427

2.121

15.548

8,86

3,55

2,87

2,45

2014

13.918

2.096

16.014

9,13

3,65

2,95

2,53

2015

14.427

2.071

16.499

9,40

3,76

3,04

2,60

2016

14.955

2.047

17.002

9,69

3,88

3,13

2,68

2017

15.503

2.022

17.525

9,99

4,00

3,23

2,77

2018

16.070

1.998

18.068

10,30

4,12

3,33

2,85

2019

16.658

1.974

18.633

10,62

4,25

3,43

2,94

2020

17.268

1.951

19.219

10,95

4,38

3,54

3,03

2021

17.900

1.928

19.828

11,30

4,52

3,65

3,13

2022

18.555

1.905

20.460

11,66

4,67

3,77

3,23

2023

19.234

1.882

21.116

12,04

4,82

3,89

3,33

2024

19.938

1.860

21.798

12,42

4,97

4,02

3,44

2025

20.668

1.838

22.506

12,83

5,13

4,15

3,55

2026

21.424

1.816

23.240

13,25

5,30

4,28

3,67

2027

22.209

1.794

24.003

13,68

5,47

4,42

3,79

2028

23.021

1.773

24.794

14,13

5,65

4,57

3,91
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Ano

População
Urbana (hab)

População
Rural (hab)

População
Total (hab)

Produção
RSD (ton/dia)

Biodegradáveis
(ton/dia)

Recicláveis
(ton/dia)

Descartáveis
(ton/dia)

2029

23.864

1.752

25.616

14,60

5,84

4,72

4,04

2030

24.737

1.731

26.468

15,09

6,04

4,88

4,18

2031

25.643

1.710

27.353

15,59

6,24

5,04

4,32

2032

26.581

1.690

28.271

16,11

6,45

5,21

4,46

2033

27.554

1.670

29.224

16,66

6,66

5,39

4,61

2034

28563

1650

30.213

17,22

6,89

5,57

4,77

2035

29608

1630

31.238

17,81

7,12

5,76

4,93

2036

30692

1611

32.303

18,41

7,37

5,95

5,10

2037

31815

1592

33.407

19,04

7,62

6,16

5,27

2038

32980

1573

34.552

19,69

7,88

6,37

5,45

Rejeitos (ton)

Embalagens
recicláveis
diversas (ton)

Borracha (ton)

Terra e
cerâmica (ton)

Resíduos
têxteis (ton)

Eletrônicos
(ton)

Perigosos e
químicos em
geral (ton)

8,12

3,26

0,77

0,20

0,38 0,94

0,11

1,95

0,23

0,02

0,02

0,18

0,03

0,74

2011

14.668

8,36

3,35

0,79

0,21

0,39 0,97

0,11

2,01

0,23

0,02

0,02

0,19

0,03

0,76

2012

15.099

8,61

3,45

0,81

0,21

0,40 1,00

0,12

2,07

0,24

0,02

0,02

0,20

0,03

0,78

Embalagens
longa vida
(ton)

Metais (ton)

14.253

População Produção
Total
Total
(habitantes) (ton/dia)

Plásticos (ton)

Papel e
papelão (ton)

2010

Ano

Vidros (ton)

Matéria
orgânica (ton)

Tabela 57 – Projeção da produção de resíduos sólidos específicos de Serafina Corrêa-RS.
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Rejeitos (ton)

Embalagens
recicláveis
diversas (ton)

Borracha (ton)

Terra e
cerâmica (ton)

Resíduos
têxteis (ton)

Eletrônicos
(ton)

Perigosos e
químicos em
geral (ton)

8,86

3,55

0,84

0,22

0,41 1,03

0,12

2,13

0,25

0,02

0,02

0,20

0,04

0,81

2014

16.014

9,13

3,66

0,86

0,23

0,42 1,06

0,12

2,19

0,25

0,02

0,02

0,21

0,04

0,83

2015

16.499

9,40

3,77

0,89

0,23

0,44 1,09

0,13

2,26

0,26

0,02

0,02

0,21

0,04

0,86

2016

17.002

9,69

3,89

0,91

0,24

0,45 1,13

0,13

2,33

0,27

0,02

0,02

0,22

0,04

0,88

2017

17.525

9,99

4,01

0,94

0,25

0,46 1,16

0,13

2,40

0,28

0,02

0,02

0,23

0,04

0,91

2018

18.068

10,30

4,13

0,97

0,25

0,48 1,20

0,14

2,47

0,29

0,02

0,03

0,23

0,04

0,94

2019

18.633

10,62

4,26

1,00

0,26

0,49 1,24

0,14

2,55

0,30

0,03

0,03

0,24

0,04

0,97

2020

19.219

10,95

4,39

1,03

0,27

0,51 1,27

0,15

2,63

0,31

0,03

0,03

0,25

0,04

1,00

2021

19.828

11,30

4,53

1,07

0,28

0,53 1,31

0,15

2,71

0,32

0,03

0,03

0,26

0,05

1,03

2022

20.460

11,66

4,68

1,10

0,29

0,54 1,36

0,16

2,80

0,33

0,03

0,03

0,26

0,05

1,06

2023

21.116

12,04

4,83

1,14

0,30

0,56 1,40

0,16

2,89

0,34

0,03

0,03

0,27

0,05

1,10

2024

21.798

12,42

4,98

1,17

0,31

0,58 1,45

0,17

2,98

0,35

0,03

0,03

0,28

0,05

1,13

2025

22.506

12,83

5,14

1,21

0,32

0,60 1,49

0,17

3,08

0,36

0,03

0,03

0,29

0,05

1,17

2026

23.240

13,25

5,31

1,25

0,33

0,62 1,54

0,18

3,18

0,37

0,03

0,03

0,30

0,05

1,21

2027

24.003

13,68

5,49

1,29

0,34

0,64 1,59

0,18

3,28

0,38

0,03

0,03

0,31

0,05

1,25

2028

24.794

14,13

5,67

1,33

0,35

0,66 1,64

0,19

3,39

0,39

0,03

0,04

0,32

0,06

1,29

2029

25.616

14,60

5,85

1,38

0,36

0,68 1,70

0,20

3,50

0,41

0,04

0,04

0,33

0,06

1,33

2030

26.468

15,09

6,05

1,42

0,37

0,70 1,75

0,20

3,62

0,42

0,04

0,04

0,34

0,06

1,37

Embalagens
longa vida
(ton)

Metais (ton)

15.548

População Produção
Total
Total
(habitantes) (ton/dia)

Plásticos (ton)

Papel e
papelão (ton)

2013

Ano

Vidros (ton)

Matéria
orgânica (ton)
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Rejeitos (ton)

Embalagens
recicláveis
diversas (ton)

Borracha (ton)

Terra e
cerâmica (ton)

Resíduos
têxteis (ton)

Eletrônicos
(ton)

Perigosos e
químicos em
geral (ton)

15,59

6,25

1,47

0,39

0,72 1,81

0,21

3,74

0,43

0,04

0,04

0,35

0,06

1,42

2032

28.271

16,11

6,46

1,52

0,40

0,75 1,87

0,22

3,87

0,45

0,04

0,04

0,37

0,06

1,47

2033

29.224

16,66

6,68

1,57

0,41

0,77 1,94

0,22

4,00

0,46

0,04

0,04

0,38

0,07

1,52

2034

30213

17,22

6,91

1,62

0,43

0,80 2,00

0,23

4,13

0,48

0,04

0,04

0,39

0,07

1,57

2035

31238

17,81

7,14

1,68

0,44

0,83 2,07

0,24

4,27

0,50

0,04

0,04

0,40

0,07

1,62

2036

32303

18,41

7,38

1,74

0,45

0,86 2,14

0,25

4,42

0,51

0,04

0,05

0,42

0,07

1,68

2037

33407

19,04

7,64

1,80

0,47

0,89 2,21

0,26

4,57

0,53

0,05

0,05

0,43

0,08

1,73

2038

34552

19,69

7,90

1,86

0,49

0,92 2,29

0,26

4,73

0,55

0,05

0,05

0,45

0,08

1,79

Embalagens
longa vida
(ton)

Metais (ton)

27.353

População Produção
Total
Total
(habitantes) (ton/dia)

Plásticos (ton)

Papel e
papelão (ton)

2031

Ano

Vidros (ton)

Matéria
orgânica (ton)
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3.10 Projeção da demanda de drenagem e manejo das águas pluviais

O crescimento da população, observado na projeção populacional para
dos próximos 20 anos, ampliará a impermeabilização do solo no município de
Serafina Corrêa-RS. Visto que “A impermeabilização do solo é um importante
parâmetro urbanístico que reflete o impacto da urbanização sobre o sistema de
drenagem de águas pluviais” (GAROTTI, 2010). Essa impermeabilização gera
impacto significativo sobre o escoamento superficial das águas pluviais na bacia
hidrográfica da região, o que tem como consequência direta a ocorrência de
inundações urbanas. Tal impermeabilização do solo acontece pela ocupação
com edificações e ao mesmo tempo pela utilização de pavimentação não
permeável nas ruas.
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4 ETAPA 4 – OBJETIVOS E METAS
Com base no diagnóstico e prognóstico, foram atualizados os objetivos
gerais e específicos, estabelecendo as metas para alcançar os objetivos ao
longo do horizonte do PMSB.
Embasado no diagnóstico, no estudo de demanda e nos objetivos
estabelecidos para cada um deles, foi atualizado o plano de metas para alcançar
a universalização do atendimento dos serviços de abastecimento de água,
esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e
drenagem e manejo de águas pluviais.
O objetivo geral do PMSB do Município de Serafina Corrêa–RS é
estabelecer um planejamento das ações para os setores, atendendo aos
princípios da Política Nacional de Saneamento Básico, considerando a melhoria
da salubridade ambiental, a proteção dos recursos hídricos, a universalização
dos serviços, o desenvolvimento progressivo e a promoção da saúde pública e
qualidade de vida da população.

4.1 Serviços de abastecimento de água

O Serviço de Abastecimento de Água de Serafina Corrêa-RS só deverá
ser considerado eficiente e eficaz se contemplar os seus usuários com um
atendimento de qualidade e autossuficiente financeiramente, com o atingimento
simultâneo das seguintes Diretrizes:


Que aconteça a universalização dos serviços de saneamento básico;



Que a qualidade da água fornecida pelo operador do sistema seja, em
qualquer instante, minimamente atendendo os padrões de potabilidade
os dispositivos legais vigentes;



Que o custo cobrado pelo metro cúbico de água produzido e distribuído
seja coerente com a condição socioeconômica da população, mesmo
para as parcelas mais humildes, e que ao mesmo tempo não inviabilize
os planos de investimentos necessários;
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Que a relação custo/qualidade dos serviços prestados seja otimizada e
que se almeje sempre a redução de ineficiências, tanto na distribuição
quanto no tratamento, captação e reservação de água;



Que a prestação dos serviços esteja de acordo com os anseios dos
usuários;



Que a instituição que operar o sistema atue de maneira ética e dentro
da legalidade, respeitando as metas do plano municipal de saneamento
básico;



Que sejam contempladas nos projetos de obras a redução do impacto
no trânsito, segurança, saúde e patrimônio físico da cidade;



Que as ações de manutenção preventiva sejam prioritárias em relação
às ações emergências e corretivas;



Que seja disponibilizado e alimentado um sistema de informações sobre
o saneamento básico municipal que seja acessível e compreensível
para toda a população;



Que seja aplicada a tecnologia mais avançada, adequada às suas
operações e à realidade econômica da cidade;



Que os colaboradores envolvidos com o serviço de abastecimento de
água sejam qualificados e tenham acesso ao aperfeiçoamento
continuo.

Atualmente os principais índices do Serviço de Abastecimento de Água
de Serafina Corrêa-RS são apresentados na Tabela 37.

Tabela 58 – Principais índices operacionais e comerciais do serviço de
abastecimento de água.
Descrição

Unidade

Quantidade

População atendida com água

Hab

13.535

Índice de consumo de água

%

59,29

Índice de atendimento urbano de água

%

100

Percentual de hidrometração

%

100

Consumo médio per capita de água

L/hab.dia

199,99

Tarifa média praticada

R$/m³

6,01
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Descrição

Unidade

Quantidade

Tarifa média de água

R$/m³

6,01

Indicador de desempenho financeiro

%

116,66

Índice de perdas faturamento

%

40,75

Fonte: Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS), 2016.

Os objetivos gerais deste plano, e suas respectivas metas de execução,
são descritos no Quadro 8.

Quadro 8 – Objetivos gerais para o serviço de abastecimento de água em
Serafina Corrêa-RS.
Número
do
Objetivo

1

2
3
4

Descrição
Todos os habitantes deverão ter acesso à água
potável em quantidade suficiente para o
suprimento de suas necessidades e dentro dos
padrões vigentes de potabilidade instituídos pelos
órgãos competentes.
O índice de perdas na distribuição, calculado
segundo metodologia do SNIS, deverá ser igual a
10% ao final do ano de 2038.
Destinação sustentável do lodo gerado no
tratamento de água.
Conscientizar a população quanto ao manejo
adequado dos recursos hídricos.

Meta

Atingir até o final
de 2038.

Atingir até o final
de 2038.
Atingir até o final
de 2038.
Atingir até o final
de 2038.

4.2 Serviços de Esgotamento Sanitário

O Serviço de Esgotamento Sanitário de Serafina Corrêa-RS só deverá ser
considerado eficiente e eficaz se contemplar os seus usuários com um
atendimento de qualidade e autossuficiente financeiramente, com o atingimento
simultâneo das seguintes Diretrizes:


Que aconteça a universalização dos serviços de saneamento básico;



Que a coleta, transporte, tratamento e destinação do esgoto sanitário
seja, em qualquer instante, de acordo com as normas técnicas e
legislações específicas vigentes. O sistema de esgotamento sanitário
também deve promover a preservação dos recursos hídricos;

Rua Morom, 2124/401 – Bairro Centro – Passo Fundo – RS – CEP 99010-034 – CNPJ 12.849.236/0001-86
Fone: (54) 9117 4003 – atendimento@ecomaster.eng.br - www.ecomaster.eng.br

182
REVISÃO – PLANO MUNICIPAL DE
SANEAMENTO BÁSICO



Que o custo cobrado pelo metro cúbico de esgoto sanitário coletado,
transportado, tratado e destinado seja coerente com a condição
socioeconômica da população, mesmo para as parcelas mais humildes,
e que ao mesmo tempo não inviabilize os planos de investimentos
necessários;



Que a relação custo/qualidade dos serviços prestados seja otimizada e
que se almeje sempre a redução de ineficiências, tanto na coleta quanto
no transporte, tratamento e disposição do esgoto;



Que a prestação dos serviços esteja de acordo com os anseios dos
usuários;



Que a instituição que operar o sistema atue de maneira ética e dentro
da legalidade, respeitando as metas do plano municipal de saneamento
básico;



Que sejam contempladas nos projetos de obras a redução do impacto
no trânsito, segurança, saúde e patrimônio físico da cidade;



Que as ações de manutenção preventiva sejam prioritárias em relação
às ações emergências e corretivas;



Que seja disponibilizado e alimentado um sistema de informações sobre
o

saneamento

básico

municipal,

que

deve

ser

acessível

e

compreensível para toda a população;


Que seja aplicada a tecnologia mais avançada, adequada às suas
operações e à realidade econômica da cidade;



Que os colaboradores envolvidos com o serviço de esgotamento
sanitário sejam qualificados e tenham acesso ao aperfeiçoamento
continuo.

Neste pilar serão abordados os objetivos gerais do plano para o período
de 20 anos de planejamento, ou seja, estes objetivos deverão ser atingidos, até
o ano de 2038. Os objetivos estabelecidos estão de acordo às metas de
universalização impostas pela Lei Federal 11.445 de 2007. Além disso, leva em
consideração a promoção da saúde e da qualidade de vida, da sustentabilidade
ambiental, da melhoria do gerenciamento e da prestação dos serviços do
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Equilíbrio econômico-financeiro. Os objetivos gerais deste plano, e suas
respectivas metas de execução, são descritos no Quadro 9.

Quadro 9 – Objetivos gerais para o serviço de esgotamento sanitário em
Serafina Corrêa-RS.
Número
do
Objetivo

1

2
3
4

Descrição

Meta

Todos os habitantes deverão ter acesso a serviços
de esgotamento sanitário nas condições
necessárias para o atendimento das necessidades
da população e promoção da preservação
ambiental.
O índice de coleta de esgoto, calculado segundo
metodologia do SNIS, deverá ser igual a 80% ao
final do ano de 2038.
Destinação sustentável do lodo gerado no
tratamento de esgoto.
Conscientizar a população quanto ao manejo
adequado dos recursos hídricos.

Atingir até o final
de 2038.

Atingir até o final
de 2038.
Atingir até o final
de 2038.
Atingir até o final
de 2038.

4.3 Serviço de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos

O serviço de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos de Serafina
Corrêa-RS só deverá ser considerado eficiente e eficaz se contemplar os seus
usuários

com

um

atendimento

de

qualidade

e

for

autossuficiente

financeiramente, com o alcance simultâneo das seguintes Diretrizes:


Que aconteça a universalização dos serviços de saneamento básico;



Que a coleta, transporte, transbordo, tratamento e disposição final dos
resíduos sólidos seja, em qualquer instante, de acordo com as normas
técnicas e legislações específicas vigentes. O serviço de limpeza
urbana e manejo de resíduos sólidos também deve promover a
preservação dos recursos hídricos;



Que o custo cobrado para a coleta, transporte, transbordo, tratamento
e disposição final dos resíduos sólidos seja coerente com a condição
socioeconômica da população, mesmo para as parcelas mais humildes,
e que ao mesmo tempo não inviabilize os planos de investimentos
necessários;
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Que a relação custo/qualidade dos serviços prestados seja otimizada e
que se almeje sempre a redução de ineficiências, em todas as etapas
do gerenciamento de resíduos sólidos;



Que a prestação dos serviços esteja de acordo com os anseios dos
usuários;



Que a instituição que operar o sistema atue de maneira ética e dentro
da legalidade, respeitando as metas do plano municipal de saneamento
básico;



Que sejam contempladas nos projetos de obras a redução do impacto
no trânsito, segurança, saúde e patrimônio físico da cidade;



Que as ações de manutenção preventiva sejam prioritárias em relação
às ações emergências e corretivas;



Que seja disponibilizado e alimentado um sistema de informações sobre
o

saneamento

básico

municipal,

que

deve

ser

acessível

e

compreensível para toda a população;


Que seja aplicada a tecnologia mais avançada, adequada às suas
operações e à realidade econômica da cidade;



Que os colaboradores envolvidos com o serviço de limpeza urbana e
manejo de resíduos sólidos sejam qualificados e tenham acesso ao
aperfeiçoamento continuo.

Neste pilar serão abordados os objetivos gerais do plano para o período
de 20 anos de planejamento, ou seja, estes objetivos deverão ser atingidos, até
o ano de 2038. Os objetivos gerais deste plano, e suas respectivas metas de
execução, são descritos no Quadro 10.

Quadro 10 – Objetivos gerais para a limpeza urbana e manejo de resíduos
sólidos.
Número
do
Objetivo

Descrição

Meta

1

Realizar o gerenciamento dos resíduos sólidos
produzidos no município de forma adequada, nas
etapas de coleta, transporte, transbordo,
tratamento e destinação final ambientalmente

Atingida
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Número
do
Objetivo

2
3
4
5

Descrição
adequada dos resíduos sólidos e disposição final
ambientalmente adequada dos rejeitos
Viabilizar financeiramente a limpeza urbana e o
manejo dos resíduos sólidos
Esclarecer a população quanto a importância do
manejo adequado dos resíduos sólidos
Manter o gerenciamento dos resíduos sólidos
urbanos e rurais
Garantir o atendimento e o manejo dos resíduos
sólidos para toda a população e atividades
comerciais.

Meta

Atingir até o final
de 2038
Atingir até o final
de 2038
Atingir até o final
de 2038
Atingir até o final
de 2038

4.4 Serviço de drenagem urbana e manejo de água pluviais

O sistema de drenagem e manejo das águas pluviais de Serafina CorrêaRS só deverá ser considerada eficiente e eficaz se contemplar os seus usuários
com um atendimento de qualidade e for autossuficiente financeiramente, com o
alcance simultâneo das seguintes Diretrizes:


Que aconteça a universalização dos serviços de saneamento básico;



Que a coleta, transporte, destinação final das águas pluviais seja, em
qualquer instante, de acordo com as normas técnicas e legislações
específicas vigentes. O sistema de drenagem e manejo das águas
pluviais também deve promover a preservação dos recursos hídricos;



Que o custo cobrado pelos serviços de drenagem e manejo das águas
pluviais coletado, transportado, destinado seja coerente com a condição
socioeconômica da população, mesmo para as parcelas mais humildes,
e que ao mesmo tempo não inviabilize os planos de investimentos
necessários;



Que a relação custo/qualidade dos serviços prestados seja otimizada e
que se almeje sempre a redução de ineficiências, tanto na coleta quanto
no transporte e destinação final das águas pluviais;



Que a prestação dos serviços esteja de acordo com os anseios dos
usuários;
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Que a instituição que operar o sistema atue de maneira ética e dentro
da legalidade, respeitando as metas do plano municipal de saneamento
básico;



Que sejam contempladas nos projetos de obras a redução do impacto
no trânsito, segurança, saúde e patrimônio físico da cidade;



Que as ações de manutenção preventiva sejam prioritárias em relação
às ações emergências e corretivas;



Que seja disponibilizado e alimentado um sistema de informações sobre
o

saneamento

básico

municipal,

que

deve

ser

acessível

e

compreensível para toda a população;


Que seja aplicada a tecnologia mais avançada, adequada às suas
operações e à realidade econômica da cidade;



Que os colaboradores envolvidos com o sistema de drenagem e manejo
das águas pluviais sejam qualificados e tenham acesso ao
aperfeiçoamento continuo.

Neste pilar serão abordados os objetivos gerais do plano para o período
de 20 anos de planejamento, ou seja, estes objetivos deverão ser atingidos, até
o ano de 2038. Os objetivos gerais deste plano, e suas respectivas metas de
execução, são descritos no Quadro 11.

Quadro 11 – Objetivos gerais para a drenagem das águas pluviais em Serafina
Corrêa-RS.
Número
do
Objetivo
1
2
3
4
5
6

Descrição

Meta

Regularizar todas as áreas com risco de
inundação do município
Eliminar as ligações clandestinas de esgotamento
sanitário ao sistema de drenagem
Eliminar as ocorrências de inundações no
Município
Preservar as Áreas de Preservação Permanente
(APP) do município
Viabilizar financeiramente o manejo das águas
pluviais do município
Esclarecer a população quanto à importância do
manejo adequado das águas pluviais urbanas

Atingir até o final
de 2038
Atingir até o final
de 2038
Atingir até o final
de 2038
Atingir até o final
de 2038
Atingir até o final
de 2038
Atingir até o final
de 2038
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5 ETAPA 5 – PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES
5.1 Sistema de abastecimento de água

Neste item será apresentado as ações estipuladas para o atingimento dos
objetivos apresentados na etapa 3, em conformidade com as metas de
universalização dos serviços de saneamento básico impostas pela Lei Federal
11.445 de 2007. No Quadro 12 são apresentadas estas ações conforme os
objetivos, assim como as definições de prazo e prioridade das mesmas.
Posteriormente será descrito mais precisamente cada ação e serão estimados
custos para a implantação das mesmas. Entretanto, antes do quadro
relacionamos as definições de prazo utilizadas, que são:


Curto prazo: 1 a 5 anos;



Médio prazo: 6 a 12 anos;



Longo prazo: 13 a 20 anos.
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Quadro 12 – Ações propostas para o sistema de abastecimento de água.
Nº do
objetivo

1

2

Nº da ação

Todos os habitantes
deverão ter acesso à
água potável em
quantidade suficiente
para o suprimento de
suas necessidades e
dentro dos padrões
vigentes de
potabilidade instituídos
pelos órgãos
competentes.

O índice de perdas na
distribuição, calculado
segundo metodologia
do SNIS, deverá ser

Objetivo

Descrição da ação

Prazo

Prioridade/
hierarquização

1.1

Construir perímetros de proteção e demais benfeitorias
necessárias à preservação da qualidade da água subterrânea
utilizada para abastecimento e estabelecer áreas de proteção
dos aquíferos

Curto

Alta

1.2

Fiscalizar o cumprimento das obrigações estipuladas pela
portaria 2.619/2007 do Ministério da Saúde.

Curto

Média

1.3

Implementar e gerir sistema de informações sobre o serviço de
abastecimento de água.

Curto

Média

1.4

Instalar sistemas automáticos de desinfecção em todos os
poços de captação de água subterrânea.

Curto

Alta

1.5

Ampliar e adequar à rede de distribuição de água, conforme
projetos executivos.

Longo

Alta

1.6

Realizar a outorga de todos os poços de captação de água
subterrânea utilizados no abastecimento.

Curto

Média

1.7

Criar Fundo Municipal de Saneamento.

Curto

Média

1.8

Realizar manutenção da ETA, EBEAB, Reservatórios, Estações
de bombeamento.

Curto

Média

1.9

Criar e gerir um banco de dados sobre projetos de sistemas de
abastecimentos de água.

Curto

Média

2.1

Elaborar projeto de reestruturação e setorização do sistema de
abastecimento de água.

Curto

Média

2.2

Instalar macro medidores em todos os trechos da rede de
distribuição de água.

Longo

Alta

Rua Morom, 2124/401 – Bairro Centro – Passo Fundo – RS – CEP 99010-034 – CNPJ 12.849.236/0001-86
Fone: (54) 9117 4003 – atendimento@ecomaster.eng.br - www.ecomaster.eng.br

189
REVISÃO – PLANO MUNICIPAL DE
SANEAMENTO BÁSICO
Nº do
objetivo

3

4

Nº da ação

Objetivo

Descrição da ação

Prazo

Prioridade/
hierarquização

igual a 10% ao final do
ano de 2038.

2.3

Instalar válvulas redutoras de pressão na rede de distribuição de
água.

Médio

Média

2.4

Monitorar permanentemente as pressões disponíveis,
vazamentos e ligações clandestinas na rede de distribuição de
água.

Curto

Alta

2.5

Aferir ou substituir hidrômetros instalados a mais de 5 anos.

Curto

Baixa

3.1

Instalar equipamentos de adensamento e desidratação do lodo
da ETA.

Curto

Média

3.2

Destinar o lodo da ETA em aterro sanitário ou promover a
adequada reutilização ou reciclagem do mesmo.

Curto

Média

4.1

Executar projetos de educação ambiental.

Curto

Alta

Destinação
sustentável do lodo
gerado na ETA.
Conscientizar a
população quanto ao
manejo adequado dos
recursos hídricos.
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A seguir se discorre a respeito de cada ação e estima-se o aporte
financeiro necessário para executa-las.

1.1

Construir perímetros de proteção e demais benfeitorias necessárias à
preservação

da

qualidade

da

água

subterrânea

utilizada

para

abastecimento e estabelecer áreas de proteção dos aquíferos.
Perímetros de proteção de poços são determinados para impedir que o
manancial de abastecimento de água subterrânea, neste caso poço ou fonte,
seja contaminado. Suas dimensões e forma dependem das características hidro
geológicas locais e legislações específicas, entretanto, frequentemente
esbarram em restrições impostas pelo interesse econômico e político. Já que há
várias técnicas utilizadas para sua definição, adaptando-se a cada diferente
situação e legislação. No Rio Grande do Sul, o decreto estadual 42.047, de 26
de dezembro de 2002, regulamente o gerenciamento e à conservação das águas
subterrâneas e dos aquíferos, impondo a adoção de medidas de proteção dos
mananciais de captação. Entre as medidas impostas pelo Decreto 42.047, há a
necessidade de instalação de Vedação Sanitária, instalada de acordo com as
normas técnicas da ABNT, construção de um Perímetro Imediato de Proteção
Sanitária e o estabelecimento de Áreas de Proteção dos Aquíferos. O Perímetro
Imediato de Proteção Sanitária deve abranger um raio mínimo de 10 metros a
partir do ponto de captação e necessita ser cercado e protegido. As Áreas de
Proteção dos aquíferos devem ser estabelecidas a partir de estudos hidro
geológicos e ambientais. Para a execução dessas ações em todos os 40 poços
de captação utilizados para abastecimento e atendimento da legislação vigente,
estima-se um valor de R$ 10.000,00 por poço, ou seja, aproximadamente R$
400.000,00

1.2

Fiscalizar o cumprimento das obrigações estipuladas pela portaria
2.619/2007 do ministério da saúde.
Estabelecer rotinas de fiscalização e cobrança de apresentação das

análises físico-químicas e biológicas nas quantidades e qualidades exigidas pela
portaria 2.619/2007 do Ministério da Saúde. Para isso é necessária uma equipe
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composta por funcionários públicos concursados, devidamente qualificados para
a interpretação das análises e vistorias de campo, e o emprego de um carro.
Considerando-se inicialmente um único funcionário para essa tarefa, ao custo
mensal estimado de R$ 5.000,00, é necessário R$ 60.000,00 por ano.

1.3

Implementar e gerir sistema de informações sobre o serviço de
abastecimento de água.
Criar e gerir um sistema de informações sobre os serviços de

abastecimento de água é uma importante ferramenta para o correto
gerenciamento dos recursos hídricos e garantir a saúde da população. Esta
ferramenta deve ser integrada com o Sistema Municipal de Informações sobre
Saneamento Básico, que segundo a Lei 11.445/2007, são os serviços de
drenagem urbana, resíduos sólidos e esgotamento sanitário. Para a criação e
gerenciamento do banco de dados, considera-se necessária a aquisição de um
servidor exclusivo, ao custo estimado de R$ 3.000,00. Além disso, se prevê um
custo anual de manutenção em torno de R$ 1.200,00.

1.4

Instalar sistemas automáticos de desinfecção em todos os poços de
captação de água subterrânea
Sistemas automáticos de desinfecção de águas são ferramentas

importantes para garantir a qualidade das águas subterrâneas consumidas pela
população rural. Estes sistemas evitam o uso indevido de reagentes e garantem
que independentemente do operador do sistema, a água estará sempre sendo
desinfetada. Para a aquisição e instalação destes sistemas, para os 40 poços
subterrâneos utilizados para abastecimento, estima-se um valor unitário de R$
700,00, resultando em um valor total de cerca de R$ 28.000,00. Para a operação
e manutenção dos mesmos adota-se o valor aproximado de R$ 200,00, o que
corresponde ao custo mensal de cerca de R$ 8.000,00.

1.5

Ampliar e adequar à rede de distribuição de água conforme projetos
executivos
Expandir e adequar à rede de distribuição de água é essencial para
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garantir o atendimento adequado de toda a população urbana de Serafina
Corrêa-RS. Para isso, são necessários projetos executivos das futuras redes de
distribuição de água. A fim de proporcionar uma estimativa dos custos de
ampliação e adequação da rede de distribuição de água, adota-se o valor de R$
500,00 por metro de tubulação instalada. Considerando-se uma expansão da
rede na ordem de 598,11 quilômetros até 2038, chega-se ao valor estimado de
213,94 milhões de reais. Considerando-se que até 2038 cerca de 20% da atual
rede de distribuição de água deverá ser adequada ou substituída, o que resulta
em uma demanda de 34,046 km de rede, o volume de investimento aproximado
chega a 12,18 milhões de reais.

1.6

Realizar a outorga de todos os poços de captação de água subterrânea
utilizados no abastecimento.
Efetivar a outorga de uso de água junto ao Departamento de Recursos

Hídricos da Secretaria Estadual de Meio Ambiente (SEMA), é fundamental para
garantir o correto gerenciamento e proteção dos recursos hídricos da região e
atender a legislação ambiental pertinente. Para isto, estima-se um valor de R$
5.000,00 por poço, ou seja, cerca de R$ 200.000,00.

1.7

Criar fundo municipal de saneamento.
A criação do Fundo Municipal de Saneamento está amparada no artigo

13 da Lei Federal 11.445/2007, que estipula que os entes da Federação,
isoladamente ou reunidos em consórcios públicos, poderão instituir fundos, aos
quais poderão ser destinadas, entre outros recursos, parcelas das receitas dos
serviços, com a finalidade de custear, na conformidade do disposto nos
respectivos planos de saneamento básico, a universalização dos serviços
públicos de saneamento básico. Este fundo, poderia ser usado por exemplo,
para custear os custos de proteção e regularização dos poços subterrâneos de
abastecimento da zona rural de Serafina Corrêa. Os custos de implantação deste
fundo se resumiriam as taxas bancárias de administração. A fim de estipular um
valor para essa ação, adotamos um custo mensal de R$ 500,00.
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1.8

Realizar manutenção da ETA, EBEAB, reservatórios, estações de
bombeamento.
Obras de manutenção na infraestrutura do serviço de abastecimento de

água são sempre necessárias e são importantes para garantir a prestação
adequada dos serviços. Entretanto, há muita dificuldade em prever os custos
destas obras. A fim de estipular um valor para essa ação, adota-se um valor
anual de aproximadamente R$ 80.000,00. Sendo assim, até 2038, estima-se um
investimento de 1,6 milhões de reais na manutenção da ETA, EBEAB,
Reservatórios e Estações de Bombeamento. No caso da manutenção dos
reservatórios, excluem-se os valores atrelados a limpeza periódica dos mesmos.

1.9

Criar e gerir um banco de dados sobre projetos de sistemas de
abastecimentos de água.
Ter um sistema de gerenciamento da infraestrutura de abastecimento de

água é uma importante ferramenta de gestão e planejamento urbano. Através de
um banco de dados sobre projetos de sistemas de água, será possível conhecer
a infraestrutura local e prever de maneira precisa investimentos futuros. Para a
criação e gestão deste banco de dados, considera-se necessária a aquisição de
um servidor exclusivo, ao custo de R$ 3.000,00. Além disso, se estima um custo
anual de manutenção em torno de R$ 1.200,00.

2.1

Elaborar projeto de reestruturação e setorização do sistema de
abastecimento de água.
Reestruturar e setorizar o sistema de abastecimento de água é

fundamental para garantir a redução de perdas de água na distribuição e perdas
de faturamento. Para isso, é necessário que se elabore um projeto prevendo a
setorização do sistema, pressões máximas e mínimas, pontos críticos,
instalação de válvulas de retenção e macro medidores e demais infraestruturas
necessárias para o adequado gerenciamento e monitoramento do sistema como
um todo. Para este estudo, estima-se um investimento na ordem de R$
100.000,00.
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2.2

Instalar macro medidores em todos os trechos da rede de distribuição de
água.
Implantar macro medidores na rede de distribuição de água é fundamental

para garantir o gerenciamento adequado do sistema e possibilitar a identificação
de perdas ao longo da rede. Além disso, permite identificar pressões fora das
normas técnicas. Como a determinação da quantidade e do tipo de macro
medidores que serão necessários depende do Projeto de Reestruturação e
Setorização do Sistema de Abastecimento, é difícil estimar um valor preciso para
esta ação. Entretanto, a fim de atribuir um valor de investimento, adota-se que
serão necessários até 2038 aproximadamente R$ 500.000,00.

2.3

Instalar válvulas redutoras de pressão na rede de distribuição de água.
Implantar válvulas redutora de pressão na rede de distribuição de água é

fundamental para garantir o gerenciamento das pressões disponíveis ao longo
do sistema e evitar o rompimento de condutos. Sendo assim, é importante para
reduzir o índice de perdas na distribuição. Como a determinação da quantidade
e do tipo de Válvulas de Retenção que serão necessárias depende do Projeto
de Reestruturação e Setorização do Sistema de Abastecimento, é difícil estimar
um valor preciso para esta ação. Entretanto, a fim de atribuir um valor de
investimento, adota-se que serão necessários até 2038 aproximadamente R$
400.000,00.

2.4

Monitorar permanentemente as pressões disponíveis, vazamentos e
ligações clandestinas na rede de distribuição de água.
Ligações clandestinas de água são importantes fontes de contaminação

de água e de perdas de vazão e faturamento. Via de regra elas são feitas em
desconformidade com as normas técnicas vigentes e sem cuidados sanitários.
O monitoramento das pressões disponíveis na rede é uma ação fundamental
para evitar rompimento de condutos e garantir um serviço de distribuição com
qualidade. Monitorar vazamentos na rede é essencial para garantir identificar o
mais cedo possível à ocorrência de rupturas e garantir a redução do índice de
perdas na rede. Para executar esse monitoramento, é necessária uma equipe
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exclusivamente dedicada para essa tarefa. Considerando-se inicialmente um
funcionário concursado, ao custo estimado de R$ 3.000,00, chega-se ao valor
de R$ 36.000,00 anuais.

2.5

Aferir ou substituir hidrômetros instalados a mais de 5 anos.
Aferir ou substituir hidrômetros é essencial para reduzir perdas de

faturamento e evitar desperdícios de água. Considerando-se o valor de
aproximadamente R$ 62,50, baseado na tabela de receitas da CORSAN, por
aferição de hidrômetro e uma quantidade anual de 200 hidrômetros, chega-se
ao custo de cerca de R$ 12.500,00 por ano.

3.1

Instalar equipamentos de adensamento e desidratação do lodo da ETA.
A estação de tratamento de água de Serafina Corrêa-RS, operada pela

CORSAN, não possui equipamentos de adensamento e desidratação dos lodos
gerados no processo de tratamento e, portanto, descarta os mesmos na
drenagem pluvial que desagua no Arroio Feijão Cru, no meio da área urbana da
cidade. As cargas de lodos de ETA contribuem para o assoreamento dos cursos
de água, elevação das concentrações dos produtos químicos utilizados no
tratamento da água. Estas substâncias podem causar toxicidade para a fauna e
a flora aquática ao longo do tempo. Sabe-se que os lodos são dotados de
Alumínio proveniente das reações do Sulfato de Alumínio. O Alumínio causa a
impermeabilização do solo e também está associado à doença de Alzheimer.
Deste modo, é necessário que se implante equipamentos de adensamento e
desidratação de lodo, que permitiram a redução do volume do lodo e o
consequente descarte, reutilização ou reciclagem adequada. Abaixo são
estimados os custos e aquisição e instalação de dois equipamentos para essa
ação. Os valores adotados para os equipamentos já instalados servem como
orientação e devem ser revistos conforme o dimensionamento do volume de lodo
gerado na ETA ao longo do tempo.


Adensamento - Mesa desaguadora: R$ 180.000,00



Desidratação – Filtro prensa: R$ 230.000,00
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Para a operação e manutenção destes equipamentos adota-se o valor de
R$ 1.000,00 por aparelho por mês.

3.2

Destinar o lodo da ETA em aterro sanitário ou promover a adequada
reutilização ou reciclagem do mesmo.
A fim de sessar com o descarte do lodo da ETA de Serafina Corrêa no

Arroio Feijão, foi proposta a aquisição de equipamentos de desidratação e
adensamento de lodo. Após a implantação destes aparelhos, todo o lodo gerado
na ETA deve ser destinado em aterro sanitário devidamente licenciado para
receber este resíduo ou encaminhado para algum processo de reutilização ou
reciclagem que estejam em conformidade com as exigências técnicas e
ambientais. Considerando-se que inicialmente todo o lodo desidratado e
adensado será encaminhado para aterro sanitário, para fins de estimativa de
custos adotou-se um valor médio de R$ 65,00 por tonelada, incluídas as taxas
do aterro sanitário e de transporte, e uma quantidade mensal de 60 toneladas de
lodo. Com base nisso, estima- se um custo mensal por volta de R$ 3.900,00.

4.1

Executar projetos de educação ambiental.
Segundo definição estabelecida na Conferência das Nações Unidas sobre

o Meio Ambiente e o Desenvolvimento realizada em 1992 no Rio de Janeiro,
entendem-se por educação ambiental os processos por meio dos quais o
indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos,
habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio
ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e
sua sustentabilidade. Estabelecer projetos de educação ambiental voltados ao
Saneamento Básico é de extrema importância para incentivar a população a
participar da fiscalização dos serviços de saneamento e auxiliar no atingimento
de metas para o setor. Sendo assim, sugere-se que inicialmente seja implantado
um programa permanente de educação ambiental nas instituições de ensino
fundamental do município.
Em Serafina Corrêa existem 929 alunos matriculados no ensino
fundamental da rede municipal de ensino. Para a estimativa dos custos deste
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programa, adotou-se um custo R$ 20,00 por aluno por ano, contabilizando um
investimento anual de aproximadamente R$ 18.580,00. As ações de educação
ambiental devem ser adaptadas às realidades de cada escola e devem envolver,
na medida do possível, atividades práticas e visitas de campo.
O Quadro 13 apresenta a relação das estimativas de investimento
necessárias para a implantação das ações previstas até 2038. Ressalta-se que
estes valores são meramente orientadores e devem ser estimados mais a miúde
através de projetos executivos, cotações e demais fontes primárias de
informação no momento de efetivação dos investimentos.

Quadro 13 – Estimativas de valores estimados de investimento em serviços de
abastecimento de água.
Nº da
ação

1.1

1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9

2.1
2.2

Ação
Construir perímetros de proteção e demais
benfeitorias necessárias à preservação da
qualidade da água subterrânea utilizada para
abastecimento e estabelecer áreas de
proteção dos aquíferos.
Fiscalizar o cumprimento das obrigações
estipuladas pela portaria 2.619/2007 do
Ministério da Saúde.
Implementar e gerir sistema de informações
sobre o serviço de abastecimento de água.
Instalar sistemas automáticos de desinfecção
em todos os poços de captação de água
subterrânea.
Ampliar e adequar à rede de distribuição de
água.
Realizar a outorga de todos os poços de
captação de água subterrânea utilizados no
abastecimento.
Criar Fundo Municipal de Saneamento.
Realizar manutenção da ETA, EBEAB,
Reservatórios, Estações de bombeamento.
Criar e gerir um banco de dados sobre
projetos de sistemas de abastecimentos de
água.
Elaborar projeto de reestruturação e
setorização do sistema de abastecimento de
água.
Instalar macro medidores em todos os trechos
da rede de distribuição de água.

Custo
implantação
(R$)

Custo de
operação e
manutençã
o (R$/mês)

400.000,00

5.000,00
3.000,00

100,00

28.000,00

8.000,00

226.120.000,
00.
200.000,00
500,00
80.000,00
3.000,00

100,00

100.000,00
500.000,00
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Nº da
ação

Ação
Instalar válvulas redutoras de pressão na rede
de distribuição de água.
Monitorar permanentemente as pressões
disponíveis, vazamentos e ligações
clandestinas na rede de distribuição de água.
Aferir ou substituir hidrômetros instalados a
mais de 5 anos.
Instalar equipamentos de adensamento e
desidratação do lodo da ETA.
Destinar o lodo da ETA em aterro sanitário ou
promover a adequada reutilização ou
reciclagem do mesmo.
Executar projetos de educação ambiental.

2.3
2.4
2.5
3.1
3.2
4.1

Total

Custo
implantação
(R$)

Custo de
operação e
manutençã
o (R$/mês)

400.000,00
3.000,00
12.500,00
410.000,00

1.000,00
3.900,00
1.548,33

2.044.000,00

115.648,33

5.2 Sistema de esgotamento sanitário

Neste item será apresentado as ações estipuladas para o atingimento dos
objetivos apresentados na etapa 3, em conformidade com as metas de
universalização dos serviços de saneamento básico impostas pela Lei Federal
11.445 de 2007. No Quadro 14, são apresentadas estas ações conforme os
objetivos, assim como as definições de prazo e prioridade das mesmas.
Posteriormente será descrito mais precisamente cada ação e serão estimados
custos para a implantação das mesmas. As definições de prazo utilizadas são:


Curto prazo: 1 a 5 anos;



Médio prazo: 6 a 12 anos;



Longo prazo: 13 a 20 anos.
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Quadro 14 – Ações propostas para o sistema de esgotamento sanitário.
Nº do
objetivo

1

2

3

Nº da ação

Todos os habitantes
deverão ter acesso a
serviços de
esgotamento sanitário
nas condições
necessárias para o
atendimento das
necessidades da
população e promoção
da preservação
ambiental.

O índice de coleta de
esgoto, calculado
segundo metodologia
do SNIS, deverá ser
igual a 80% ao final do
ano de 2038.
Destinação
sustentável do lodo
gerado no tratamento
de esgoto.

Objetivo

Descrição da ação

Prazo

Prioridade/
hierarquização

1.1

Projetar e Implantar rede de coleta e transporte de esgoto do
tipo ''separador absoluto'' na área urbana.

Longo

Alta

1.2

Projetar e Construir Estação Elevatória de Esgoto e adutora de
esgoto.

Médio

Alta

1.3

Projetar e Implantar Estação de Tratamento de Esgoto

Médio

Alta

1.4

Monitorar a qualidade da água do Arroio Feijão Cru a montante
e jusante do ponto de lançamento de esgoto.

Médio

Média

1.5

Expandir o atendimento dos imóveis rurais por soluções
individuais de tratamento de esgoto.

Curto

Alta

1.6

Criar e gerir um banco de dados sobre projetos de sistemas de
esgotamento sanitário.

Curto

Alta

1.7

Implementar e gerir sistema de informações sobre serviço de
esgotamento sanitário.

Curto

Baixa

2.1

Criar mecanismo de obrigatoriedade de ligação das economias
atendidas com rede de esgoto a esta mesma rede.

Curto

Alta

2.2

Monitorar a rede de coleta e transporte de esgoto.

Médio

Média

3.1

Instalar equipamentos de digestão, adensamento e desidratação
do lodo da ETE.

Médio

Alta

3.2

Destinar o lodo da ETE em aterro sanitário ou promover a
adequada reutilização ou reciclagem do mesmo.

Médio

Alta
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Nº do
objetivo

Nº da ação

Objetivo

Descrição da ação

Prazo

Prioridade/
hierarquização

4

Conscientizar a
população quanto ao
manejo adequado dos
recursos hídricos.

4.1

Executar projetos de educação ambiental acerca dos recursos
hídricos.

Curto

Alta
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A seguir se discorre a respeito de cada ação e estima-se o aporte
financeiro

necessário

para

executa-las.

Ressalta-se

que

os

valores

apresentados servem somente como orientação e que devem ser revistos no
momento de implantação das ações através de orçamentos precisos.

1.1

Projetar e implantar rede de coleta e transporte de esgoto do tipo

''separador absoluto'' na área urbana.
O sistema ‘’separador absoluto’’ caracteriza-se por ser constituído de uma
rede coletora de esgotos sanitários e uma segunda rede exclusiva para águas
pluviais. Sendo assim, não são misturadas as vazões de água pluvial e esgoto
sanitário, o que facilita o tratamento do esgoto e permite uma melhor qualidade
do sistema de esgotamento sanitário como um todo. A instalação desta rede na
área urbana do município é essencial para garantir a correta destinação das
vazões de esgoto. Para isso, é necessário que se elaborem projetos executivos
destas redes de coleta de esgotos, o que permitiria a construção das mesmas e
um cálculo confiável dos custos atrelados a essa infraestrutura. Estes projetos
devem ser integrados com os da estação elevatória de esgoto e da Estação de
Tratamento de Esgoto. Entretanto, conforme estimativas orientadoras realizadas
no prognóstico para a zona urbana de Serafina Corrêa-RS, serão necessários
aproximadamente 627 quilômetros de rede de coleta de esgoto para atender
toda a população rural até 2038. Esta rede demandará um investimento estimado
em 313,5 milhões de reais até final do horizonte de planejamento do plano
municipal de saneamento. Os custos de operação e manutenção da rede são
desconsiderados nesta estimativa. O custo estimado para a elaboração do
projeto executivo é igual a R$ 200.000,00

1.2

Projetar e construir estação elevatória de esgoto e adutora de

esgoto PRAZO: MÉDIO
Estações Elevatórias de Esgoto (ELE) são necessárias para recalcar a
vazão de esgoto de cotas mais baixas até a Estação de Tratamento de Esgoto,
que via de regra encontra-se em cotas mais altas. O projeto executivo destas
estações deve estar integrado com o da rede de coleta de esgoto e da estação
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de tratamento de esgoto. Para a elaboração deste projeto executivo estima-se
um investimento de R$ 80.000,00. Já para a implantação da ELE e de sua
adutora de esgoto, estima-se R$ 2.000.000,00. Para a manutenção e operação
da estrutura, estima-se um custo mensal de R$ 10.000,00.

1.3

Projetar e implantar estação de tratamento de esgoto PRAZO: MÉDIO
Estações de Tratamento de Esgoto são infraestruturas destinadas para o

tratamento de esgotos, neste caso somente esgoto sanitário, a fim de possibilitar
a redução da carga de poluentes e permitir o lançamento do esgoto tratado em
um corpo receptor através de um emissário. Importante ressaltar que o
lançamento de esgoto em um corpo receptor não deve alterar a classe do
mesmo. Existem diversas tecnologias para o tratamento de esgotos, entretanto,
adota-se que será escolhida a tecnologia utilizada no projeto elaborado pela
CORSAN para a ETE de Serafina Corrêa-RS. Além disso, dos R$ 8.000.000,00
informados pela CORSAN como necessários para a implantação dos projetos de
ELE, adutora de esgoto e ETE, considera-se que R$ 6.000.000,00 seriam gastos
na implantação da ETE. Além disso, estima-se que seriam gastos R$ 45.000,00
mensais com a operação e manutenção da ETE. Para a elaboração de um
segundo projeto para a ETE, estima-se um investimento de R$ 200.000,00.

1.4

Monitorar a qualidade da água do arroio feijão crú a montante e

jusante do ponto de lançamento de esgoto. PRAZO: MÉDIO
O monitoramento da qualidade da água é fundamental para compreender
os impactos causados por cargas de poluentes lançadas a montante de rios e
arroios. Sendo assim, se prevê a coleta e análise mensal de amostras de água
a montante e a jusante do ponto de lançamento de esgoto previsto para a ETE.
Segundo projeto elaborado pela CORSAN, o lançamento do esgoto tratado
acontecerá no Arroio Feijão Cru. Para esta atividade estima-se um custo mensal
de R$ 2.000,00, englobando a coleta e análise das amostras.

1.5

Expandir o atendimento dos imóveis rurais por soluções individuais de
tratamento de esgoto.
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Expandir a quantidade de tanque séptico em zonas rurais onde a
instalação da rede de coleta de esgoto sanitário é inviável, em função da baixa
densidade populacional, é essencial para combater a poluição dos corpos
hídricos por fontes difusas e preservar as águas superficiais e subterrâneas da
região. Sendo assim, se prevê a instalação de 790 tanque séptico construídas
dentro dos padrões da Associação Brasileira de Normas Técnicas. Estes
tanques podem ser doados para os imóveis rurais ou financiadas pelos
proprietários dessas propriedades. Para a implantação destes tanques, sem
considerar o custo de instalação, operação e manutenção, estima-se um valor
unitário de R$ 900,00 por fosse séptica, totalizando um investimento igual a
aproximadamente 711 mil reais.

1.6

Criar e gerir um banco de dados sobre projetos de sistemas de

esgotamento sanitário. PRAZO: CURTO
Ter um sistema de gerenciamento da infraestrutura de esgotamento
sanitário é uma importante ferramenta de gestão e planejamento urbano. Através
de um banco de dados sobre projetos de esgoto, será possível conhecer a
infraestrutura local e prever, de maneira precisa, investimentos futuros. Para a
criação e gestão deste banco de dados, considera-se necessária a aquisição de
um servidor exclusivo, ao custo de R$ 3.000,00. Além disso, se estima um custo
anual de manutenção em torno de R$ 1.200,00.

1.7

Implementar e gerir sistema de informações sobre o serviço de

esgotamento sanitário PRAZO: CURTO
Criar e gerir um sistema de informações sobre os serviços de
esgotamento

sanitário

é

uma

importante

ferramenta

para

o

correto

gerenciamento dos recursos hídricos e garantir a saúde da população. Esta
ferramenta deve ser integrada com o Sistema Municipal de Informações sobre
Saneamento Básico, que segundo a lei 11.445/2007, são os serviços de
drenagem urbana, resíduos sólidos e esgotamento sanitário. Para a criação e
gerenciamento de tal banco de dados, considera-se necessária a aquisição de
um servidor exclusivo, ao custo estimado de R$ 3.000,00. Além disso, se prevê
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um custo anual de manutenção em torno de R$ 1.200,00.

2.1

Criar mecanismo de obrigatoriedade de ligação das economias

atendidas com rede de esgoto à esta mesma rede.
Diversas cidades falharam em viabilizar os seus sistemas de esgotamento
sanitário em função da baixa adesão da população ao sistema. Em outras
palavras, sem a obrigatoriedade de efetuar a ligação, os moradores optaram por
não investir na ligação das suas residências ao sistema de coleta e tratamento
de esgoto. Sendo assim, é extremamente importante instalar um mecanismo que
incentive o morador atendido por rede de coleta de esgoto a ligar sua residência
ao sistema. Recomenda-se a criação de sanções administrativas para aqueles
moradores que não aderirem ao sistema de esgotamento sanitário. Para isso, se
prevê a constituição de uma equipe de fiscalização para executar o
monitoramento da adesão dos moradores e ao mesmo tempo autuar aqueles
que não se regularizarem. Adota-se que esta equipe teria inicialmente um
funcionário concursado, a um custo total mensal de R$ 3.000,00 cada.

2.2

Monitorar a rede de coleta e transporte de esgoto.

Monitorar a rede de coleta de esgoto é importante para evitar episódios
de entupimento e extravasamento de esgoto em poços de vistoria ou até mesmo
em residências. Além disso, é essencial para identificar ligações clandestinas de
esgoto pluvial na rede do esgoto sanitário e vice-versa. Para esta ação, se prevê
que a mesma equipe responsável pela ação 2.1 execute este monitoramento.
Sendo assim, não haveria custos adicionais.

3.1

Instalar

equipamentos

de

digestão,

adensamento

e

desidratação do lodo da ETE. PRAZO: MÉDIO
As cargas de lodo de ETE contribuem para o assoreamento dos cursos
de água, elevação da concentração de matéria orgânica e eutrofização dos
cursos de água. Sabe-se que os lodos são dotados de muita matéria orgânica e
nutrientes, podendo o mesmo servir de matéria prima para outras aplicações.
Entretanto, para destinar o lodo de maneira adequada ambientalmente e
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financeiramente, se faz necessária a utilização de equipamentos de digestão,
adensamento e desidratação do lodo, que servem em suma para reduzir o
volume do lodo e desinfeta-lo. Conforme o tipo de ETE, pode-se adotar a
instalação de um digestor de lodo capaz de degradar toda a massa de lodo e/ou
a implantação de equipamentos de adensamento e desidratação de lodo. Para
o caso de Serafina Corrêa-RS, adota-se que um digestor de lodo capaz de
consumir todo o lodo da ETE será instalado no município, reduzindo assim
custos de logística. Abaixo são estimados os custos de aquisição e instalação
de um Biodigestor. Os valores adotados para o equipamento servem somente
como orientação e devem ser revistos conforme o dimensionamento do volume
de lodo gerado na ETE ao longo do tempo.


Digestor de logo: R$ 250.000,00

Para a operação e manutenção deste equipamento adota-se o valor de
R$ 1.000,00 por mês.

3.2

Destinar o lodo da ETE em aterro sanitário ou promover a adequada
reutilização ou reciclagem. PRAZO: MÉDIO
Caso se escolha por não instalar um digestor de lodos adequado para a

ETE de Serafina Corrêa-RS, a massa de lodo produzida deve ser desidratada e
adensada para, posteriormente, ser encaminha para um aterro sanitário ou
processo de reutilização/reciclagem em conformidade com a legislação
ambiental e normas técnicas. Como se prevê a instalação de um digestor de
lodos, estima-se que não há necessidade de investimento nessa ação.

4.1

Executar projetos de educação ambiental.

Segundo definição estabelecida na Conferência das Nações Unidas sobre
o Meio Ambiente e o Desenvolvimento realizada em 1992 no Rio de Janeiro,
entendem-se por educação ambiental os processos por meio dos quais o
indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos,
habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio
ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e
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sua sustentabilidade. Estabelecer projetos de educação ambiental voltados ao
Saneamento Básico é de extrema importância para incentivar a população a
participar da fiscalização dos serviços de saneamento e auxiliar no atingimento
de metas para o setor. Sendo assim, sugere-se que inicialmente seja implantado
um programa permanente de educação ambiental nas instituições de ensino
fundamental do município.
Estima-se que em Serafina Corrêa-RS existem aproximadamente 929
alunos matriculados no ensino fundamental da rede pública municipal. Para a
estimativa dos custos deste programa, adotou-se um custo R$ 20,00 por aluno
por ano, contabilizando um investimento anual de aproximadamente R$
18.580,00. As ações de educação ambiental devem ser adaptadas às realidades
de cada escola e devem envolver, na medida do possível, atividades práticas e
visitas de campo.
No Quadro 15 se faz a relação das estimativas de investimento
necessárias para a implantação das ações previstas até 2038. Ressalta-se que
estes valores são meramente orientadores e devem ser estimados mais a miúde
através de projetos executivos, cotações e demais fontes primárias de
informação no momento de efetivação dos investimentos.

Quadro 15 – Estimativa de valores estimados de investimento em serviços de
esgotamento sanitário até 2038.
Custo de
operação e
manutençã
o (R$/mês)

Nº da
ação

Ação

Custo
implantação
(R$)

1.1

Projetar e Implantar rede de coleta e
transporte de esgoto do tipo ''separador
absoluto'' na área urbana.

313.500.000,
00

-

Projetar e Construir Estação Elevatória de
Esgoto e adutora de esgoto.

2.080.000,00

10.000,00

1.2

Projetar e Implantar Estação de
Tratamento de Esgoto
Monitorar a qualidade da água do Arroio
Feijão Cru a montante e jusante do ponto
de lançamento de esgoto.
Expandir o atendimento dos imóveis rurais
por soluções individuais de tratamento de

6.200.000,00

45.000,00

1.3

-

2.000,00

711.000,00

-

1.4
1.5
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Nº da
ação

Ação

Custo
implantação
(R$)

Custo de
operação e
manutençã
o (R$/mês)

3.000,00

100,00

3.000,00

100,00

-

3.000,00

-

-

250.000,00

1.000,00

-

-

-

1.548,34

322.747.000,
00

62.748,34

esgoto.
Criar e gerir um banco de dados sobre
projetos de sistemas de esgotamento
sanitário.
Implementar e gerir sistema de
informações sobre serviço de esgotamento
sanitário.

1.6

1.7

Criar mecanismo de obrigatoriedade de
ligação das economias atendidas com rede
de esgoto a esta mesma rede.
Monitorar a rede de coleta e transporte
de esgoto.
Instalar equipamentos de digestão,
adensamento e desidratação do lodo da
ETE.
Destinar o lodo da ETE em aterro sanitário
ou promover a adequada reutilização ou
reciclagem do mesmo.
Executar projetos de educação ambiental
acerca dos recursos hídricos.

2.1
2.2
3.1

3.2
4.1

Total

5.3 Sistema de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos

Neste item apresentamos as ações estipuladas para o atingimento dos
objetivos apresentados na etapa 3, em conformidade com as metas de
universalização dos serviços de saneamento básico impostas pela Lei Federal
11.445 de 2007. No Quadro 16, são apresentadas estas ações conforme os
objetivos, assim como as definições de prazo e prioridade das mesmas.
Posteriormente será descrito mais precisamente cada ação e serão estimados
custos para a implantação das mesmas. As definições de prazo utilizadas são:


Curto prazo: 1 a 5 anos;



Médio prazo: 6 a 12 anos;



Longo prazo: 13 a 20 anos.
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Quadro 16 - Ações propostas para o sistema de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos.
Nº do
objetivo

Objetivo

Descrição da ação

1

Realizar o gerenciamento dos resíduos sólidos
produzidos no município de forma adequada,
nas etapas de coleta, transporte, transbordo,
tratamento e destinação final ambientalmente
adequada dos resíduos sólidos e disposição final
ambientalmente adequada dos rejeitos

1.1

Realizar a caracterização dos
resíduos sólidos domiciliares,
considerando as sazonalidades dos
roteiros de coleta

2

Viabilizar financeiramente a limpeza urbana e o
manejo dos resíduos sólidos

2.1

Implementar taxa municipal de manejo
de resíduos sólidos.

Curto

Alta

3

Esclarecer a população quanto a importância do
manejo adequado dos resíduos sólidos

3.1

Executar projetos de educação
ambiental.

Curto

Alta

4

Manter o gerenciamento dos resíduos sólidos
urbanos e rurais

4.1

Manter o atendimento de coleta de
resíduos e serviços de limpeza pública
para toda a população.

Curto

Alta

5

Garantir o atendimento e o manejo dos resíduos
sólidos para toda a população e atividades
comerciais.

6.1

Manter o atendimento de coleta de
resíduos e serviços de limpeza pública
para toda a população.
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1.1

Realizar

caracterização

dos

resíduos

sólidos

domiciliares,

considerando as sazonalidades dos roteiros de coleta.
A caracterização dos resíduos sólidos domiciliares foi realizada no ano de
2014 e pode ser observada na íntegra no ANEXO D.

3.1 Executar projetos de educação ambiental.
Os projetos de educação ambiental da área de resíduos sólidos urbanos
devem integrar o Programa de Educação Ambiental para o Saneamento Básico.
O custo anual estimado para execução dessa ação é de R$ 35.000,00.

5.4 Sistema de drenagem urbana e manejo de águas pluviais

Neste item será apresentado as ações estipuladas para o atingimento dos
objetivos apresentados na etapa 3, em conformidade com as metas de
universalização dos serviços de saneamento básico impostas pela Lei Federal
11.445 de 2007. No Quadro 17, são apresentadas estas ações conforme os
objetivos, assim como as definições de prazo e prioridade das mesmas.
Posteriormente será descrito mais precisamente cada ação e serão estimados
custos para a implantação das mesmas. As definições de prazo utilizadas são:


Curto prazo: 1 a 5 anos;



Médio prazo: 6 a 12 anos;



Longo prazo: 13 a 20 anos.
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Quadro 17 - Ações propostas para o sistema de drenagem urbana e manejo de resíduos sólidos.
Nº do
objetivo

1

2

3

Objetivo

Regularizar todas as áreas
com risco de inundação do
município.

Eliminar as ligações
clandestinas de esgotamento
sanitário ao sistema de
drenagem

Ação

Descrição da ação

Prazo

Prioridade/
hierarquização

1.1

Estabelecer ações emergenciais de segurança para
população que reside em área próxima aos cursos
d'águas.

Curto

Alta

1.2

Elaborar zoneamento das áreas com risco de
inundação e estabelecer restrições para ocupação.

Curto

Média

1.3

Reassentar famílias que vivem em áreas com risco de
inundação, se necessário.

Médio

Média

2.1

Identificar as ligações clandestinas de esgotamento
sanitário no sistema de drenagem pluvial urbana e
regularizá-las.

Longo

Baixa

3.1

Elaborar Plano Diretor de Manejo de Águas Pluviais
(PDMAP).

Curto

Alta

3.2

Implementar diretrizes estabelecidas pelo Plano Diretor
de Manejo e Águas Pluviais (PDMAP)

Longo

Média

3.3

Caracterizar o regime pluviométrico do município.

Curto

Alta

3.4

Avaliação da eficácia da rede pluvial de micro
drenagem (galerias pluviais e equipamentos de
drenagem como poços de visita e bocas de lobo) e
adequação se necessário.

Curto

Alta

3.5

Estabelecer medidas que evitem a transferência da
vazão gerada por novos empreendimentos urbanos
para a rede pública.

Curto

Média

Eliminar as ocorrências de
inundações no município
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Nº do
objetivo

4

Objetivo

Ação

Descrição da ação

Prazo

Prioridade/
hierarquização

Finalizar as obras de canalização dos cinco trechos do
arroio Feijão Cru, previstas no Programa Drenagem
Urbana Sustentável.

Curto

Alta

3.6

Avaliar a relação entre a evolução populacional, da
densidade de ocupação, da expansão da área urbana e
a quantidade de ocorrências de inundações.

Médio

Baixa

3.7

3.8

Monitorar a região rural, a fim de verificar se serão
necessárias intervenções futuras.

Longo

Baixa

3.9

Criar e gerir um banco de dados sobre drenagem e
manejo de águas pluviais urbanas

Longo

Baixa

4.1

Identificar as Áreas de Preservação Permanente (APP)
do município e planejar maneiras de recuperá-las e/ou
preservá-las

Longo

Média

4.2

Reassentar famílias que vivem em Área de
Preservação Permanente (APP), se necessário.

Médio

Média

Preservar as Áreas de
Preservação Permanente
(APP) do município

5

Viabilizar financeiramente o
manejo das águas pluviais do
município.

5.1

Implementar taxa municipal de manejo de águas
pluviais.

Longo

Baixa

6

Esclarecer a população
quanto à importância do
manejo adequado das águas
pluviais urbanas

6.1

Executar projetos de educação ambiental.

Curto

Alta
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A seguir, são descritas ações propostas e a estimativa de recursos
financeiros necessários para a execução.

1.1

Estabelecer ações emergenciais de segurança para população que

reside em área próxima aos cursos d'águas.
As ações emergenciais devem ser planejadas para situações de
inundações, são exemplos de itens a serem definidos: aquisição e distribuição
de alimentos e roupas; deslocamento de equipe médica; auxílio de corpo de
bombeiros; local para remoção temporária das famílias; definição das
responsabilidades e organização das ações em ordem cronológica. No caso de
a Prefeitura não possuir em seu quadro de funcionários um profissional
qualificado para desenvolver esta ação, se faz necessária à contratação de
empresa especializada. Sendo assim, o custo estimado da ação é de R$
20.000,00. Além disso, os custos da ação devem incluir investimento em
materiais e/ou infraestrutura, podendo o custo total ser maior do que o estimado
nesse documento.

1.2

Elaborar zoneamento das áreas com risco de inundação e

estabelecer restrições para ocupação.
O zoneamento das áreas com risco de inundação deve ser realizado para
o todo o território do município e, considerar os locais e dimensões das
ocorrências. Para tanto, podem ser avaliados registros municipais e relatos dos
moradores. Ao mesmo tempo, deve analisar o regime pluviométrico a fim de se
constatar a possibilidade de inundações em locais que este fato ainda não havia
sido registrado. As restrições quanto à ocupação devem considerar o risco de
ocorrência de inundação da área. Essa ação deve ser executada por profissional
qualificado, se a Prefeitura não possuir funcionários apto para atividade, se faz
necessária a contratação do serviço; estimasse o custo de R$ 30.000,00.

1.3

Reassentar famílias que vivem em áreas com risco de inundação, se

necessário.
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As famílias que vivem em áreas com risco de inundação, se identificado
como necessário, devem ser reassentadas em novas residências em local
desprovido do risco. Estima-se o custo de R$ 40.000,00 por residência para
reassentamento, o custo total da ação depende do número de famílias que
precisaram ser reassentadas, por isso não pode ser definido.

2.1 Identificar as ligações clandestinas de esgotamento sanitário no
sistema de drenagem pluvial urbana e regularizá-las.
A identificação de ligações clandestinas de esgotamento sanitário no
sistema de drenagem pluvial deve ser realizada concomitantemente com o
avanço da rede de esgoto na região urbana. Ou seja, conforme a rede de esgoto
estiver sendo instalada e a ligação às economias esteja disponível, deve se
identificar a existência de ligações irregulares. Essa, pode ser realizada por meio
de entrevistas com os moradores, questionando sobre o destino dado ao esgoto
de suas residências. Se essa forma não for efetiva, pode se ainda utilizar
tecnologia apropriada para tal atividade. Para realização das entrevistas, devese considerar um custo de R$ 50,00 por economia, porém se for necessária à
aplicação de tecnologia especializada o custo poderá variar.

3.1 Elaborar Plano Diretor de Manejo de Águas Pluviais (PDMAP).
O Plano Diretor de Manejo de Águas Pluviais (PDMAP) deve conter, além
das questões referentes à drenagem (escoamentos rápidos, retificações e
revestimento

de

canais),

técnicas

alternativas

na

drenagem

urbana

(reservatórios de detenção, planos de infiltração, trincheiras de percolação,
pavimentos porosos, entre outros). O plano deve conter um planejamento
baseado no conjunto de micro bacias do município, e não em trechos isolados.
A execução dessa ação tem o custo de R$ 500.000,00; não incluindo serviços
topográficos.

3.2

Implementar diretrizes estabelecidas pelo Plano Diretor de Manejo

de Águas Pluviais (PDMAP)
As diretrizes para o manejo das águas pluviais serão determinadas no
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PDMAP, devendo ser executadas conforme o planejado. O custo deve ser
estimado após a definição das ações.

3.3 Caracterizar o regime pluviométrico do município.
A caracterização pluviométrica de Serafina Corrêa-RS deve conter, no
mínimo: levantamento de dados pluviométricos de estação localizada no
município ou a mais próxima, com as médias de precipitação pluviométrica
anuais e as médias de precipitação pluviométrica mensais para um longo o
período disponível; análise de consistência de dados e preenchimento de
eventuais falhas de dados; curva IDF (intensidade, duração e frequência);
verificação do tempo de retorno das chuvas na região. No caso de a Prefeitura
não possuir em seu quadro de funcionários um profissional qualificado para
desenvolver essa ação, se faz necessária à contratação de empresa
especializada. Nesse caso, o custo estimado da ação é de R$ 10.000,00.

3.4

Avaliação da eficácia da rede pluvial de micro drenagem (galerias

pluviais e equipamentos de drenagem como poços de visita e bocas de lobo) e
adequação se necessário.
Para avaliação da eficácia da rede pluvial de micro drenagem, devem ser
vistoriados: galerias pluviais e equipamentos de drenagem, como poços de visita
e bocas de lobo. De forma a garantir que não existam materiais obstruindo a
passagem das águas. Além disso, é necessário observar se existem ocorrências
de alagamentos nas ruas afastadas dos cursos d’água, indicando possíveis
inconformidades da rede de drenagem, como na quantidades e/ou localização
das bocas de lobo. É importante lembrar que outros fatores, como a
impermeabilização excessiva do solo, também contribuem para a ocorrência de
alagamentos. Após a avaliação da rede pluvial, deve realizar as adequações, se
necessário. O custo dessa ação pode variar de acordo com as condições atuais
da rede pluvial do município, com isso não é possível determiná-lo
antecipadamente.
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3.5

Estabelecer medidas que evitem a transferência da vazão gerada

por novos empreendimentos urbanos para a rede pública.
Deve-se determinar medidas de controle a fim de evitar a transferência da
vazão gerada por novos empreendimentos urbanos para a rede pública, e assim
não se ampliar a cheia natural. Podem ser instituídas ações como: utilização de
pisos permeáveis, captação e reutilização da água da chuva, telhado verde,
bacias de contenção. Este item inclui apenas definição de diretrizes para novos
empreendimentos, com isso não são definidos custos.

3.6

Finalizar as obras de canalização dos cinco trechos do arroio Feijão

Cru, previstas no Programa Drenagem Urbana Sustentável.
As obras de canalização dos cinco trechos do arroio Feijão Cru devem ser
realizadas conforme o planejamento do Programa Drenagem Urbana
Sustentável de Serafina Corrêa-RS. As atividades já iniciadas nos trechos 2, 4 e
5 devem ser concluídas e os demais trechos de canalização devem ser
realizados de acordo com o previsto pelo cronograma. O custo total para a
execução do Programa é de R$ 4.993.595,00; mas sabe-se que o município já
possui parte dos recursos financeiros necessários.

3.7 Avaliar a relação entre a evolução populacional, da densidade de
ocupação, da expansão da área urbana e a quantidade de ocorrências de
inundações.
Sabe-se que expansão da área urbana, devido ao crescimento
populacional, provoca o aumento da impermeabilização do solo, fato este que
pode contribuir para a ocorrência de inundações e alagamentos. Assim, deve-se
avaliar a existência de relação entre a evolução populacional, da densidade de
ocupação, da expansão da área urbana e a quantidade de ocorrências de
inundações. Para essa avaliação, estima-se um custo de R$ 10.000,00.

3.8

Monitorar a região rural, a fim de verificar se serão necessárias

intervenções futuras.
O monitoramento das questões relacionadas a águas pluviais na região
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rural é indispensável para se verificar a necessidade de intervenções na região.
Isto pode ocorrer devido a impermeabilização do solo ou, até mesmo, pela
transferência de vazão da área urbana para rural; sendo a última a jusante e a
primeira a montante da bacia. O custo dessa atividade não pode ser estimado,
visto que é uma ação apenas de monitoramento da situação e as possíveis
intervenções não podem ser pré-determinadas.

3.9

Criar e gerir um banco de dados sobre drenagem e manejo de

águas pluviais urbanas
Ter um sistema de gerenciamento da infraestrutura de drenagem e
manejo de águas pluviais urbanas é uma importante ferramenta de gestão e
planejamento urbano. Através de um banco de dados com registros de problema
e projetos de drenagem, será possível conhecer a infraestrutura local e prever
de maneira precisa investimentos futuros. Para a criação e gestão deste banco
de dados, considera-se necessária a aquisição de um servidor exclusivo, ao
custo de R$ 3.000,00. Além disso, se estima um custo anual de manutenção em
torno de R$ 1.200,00. Sendo assim, o custo inicial para o primeiro ano de
implantação será de R$ 4.200,00.

4.1 Identificar as Áreas de Preservação Permanente (APP) do município
e planejar maneiras de recuperá-las e/ou preservá-las
A Lei nº 12.651 (2012), que dispõe sobre a proteção da vegetação nativa,
no artigo 3º, inciso II, define: “Área de Preservação Permanente - APP: área
protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de
preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a
biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e
assegurar o bem-estar das populações humanas;” (3). Para a delimitação das
Áreas de Preservação Permanente, se deve seguir os critérios estabelecidos na
Seção I da mesma Lei. Além dessa, deve-se observar a Lei Estadual nº 9.519
(1992), que institui o Código Florestal do Estado do Rio Grande do Sul e dá
outras providências.
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4.2

Reassentar

famílias

que

vivem em Área

de

Preservação

Permanente (APP), se necessário.
Se houverem famílias residentes em APP, estas devem ser reassentadas
em novas moradias. Considerar as Leis nº 12.651 (2012) e nº 9.519 (1992).
Estima-se o custo de R$ 40.000,00 por residência para reassentamento, o custo
total da ação depende do número de famílias que precisaram ser reassentadas,
por isso não pode ser definido.

5.1 Implementar taxa municipal de manejo de águas pluviais.
Para implementar uma taxa municipal de manejo de águas pluviais
urbanas, deve- se considerar o estabelecido pelo Decreto nº 7.217 (2010), que
regulamenta a Lei nº 11.445 (2007), no artigo 16: “A cobrança pela prestação do
serviço público de manejo de águas pluviais urbanas deverá levar em conta, em
cada lote urbano, o percentual de área impermeabilizada e a existência de
dispositivos de amortecimento ou de retenção da água pluvial, bem como poderá
considerar:
I - nível de renda da população da área atendida; e
II - características dos lotes urbanos e as áreas que podem ser neles
edificadas””

6.1 Executar projetos de educação ambiental.
Os projetos de educação ambiental da área de drenagem e manejo das
águas pluviais devem integrar o Programa de Educação Ambiental para o
Saneamento Básico. O custo anual estimado para execução dessa ação é de
R$ 35.000,00.
No Quadro 18 se faz a relação das estimativas de investimento
necessárias para a execução das ações previstas até 2033. Ressalta-se que
estes valores são meramente orientadores e devem ser estimados mais a miúde
através de projetos executivos, cotações e demais fontes primárias de
informação no momento de efetivação dos investimentos.
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Quadro 18 - Estimativa de valores de investimento em serviços de drenagem
urbana e manejo de águas pluviais até 2038.
Nº da
ação

Ação

Custo (R$)

1.1

Estabelecer ações emergenciais de segurança para população que
reside em área próxima aos cursos d'águas.

20.000,00

1.2

Elaborar zoneamento das áreas com risco de inundação e
estabelecer restrições para ocupação.

30.000,00.

1.3

Reassentar famílias que vivem em áreas com risco de inundação,
se necessário.

N.D.

2.1

Identificar as ligações clandestinas de esgotamento sanitário no
sistema de drenagem pluvial urbana e regularizá-las.

N.D.

3.1

Elaborar Plano Diretor de Manejo de Águas Pluviais (PDMAP).

500.000,00

3.2

Implementar diretrizes estabelecidas pelo Plano Diretor de Manejo
de Águas Pluviais (PDMAP)

N.D.

3.3

Caracterizar o regime pluviométrico do município.

10.000,00

3.4

Avaliação da eficácia da rede pluvial de micro drenagem (galerias
pluviais e equipamentos de drenagem como poços de visita e
bocas de lobo) e adequação se necessário.

N.D.

3.5.

Estabelecer medidas que evitem a transferência da vazão gerada
por novos empreendimentos urbanos para a rede pública.

N.D.

3.6.

Finalizar as obras de canalização dos cinco trechos do arroio
4.993.595,00
Feijão Cru, previstas no Programa Drenagem Urbana Sustentável.

Avaliar a relação entre a evolução populacional, densidade de
ocupação, expansão da área urbana e a quantidade de ocorrências
3.7.
de inundações.

10.000,00

3.8.

Monitorar a região rural, a fim de verificar se serão necessárias
intervenções futuras.

N.D.

3.9.

Criar e gerir um banco de dados sobre drenagem e manejo de
águas pluviais urbanas

4.200,00

4.1.

Identificar as Áreas de Preservação Permanente (APP) do
município e planejar maneiras de recuperá-las e/ou preservá-las

N.D.

4.2.

Reassentar famílias que vivem em Área de Preservação
Permanente (APP), se necessário.

N.D.

5.1.

Implementar taxa municipal de manejo de águas pluviais.

N.D.

6.1.

Executar projetos de educação ambiental.

35.000,00
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6 ETAPA

6

–

AÇÕES

FRENTE

A

EMERGÊNCIAS

OU

CONTINGÊNCIAS
6.1 Sistema de abastecimento de água

O estabelecimento de ações para lidar com eventuais emergências ou
contingências que possam interromper a prestação dos serviços de
abastecimento de água são extremamente importantes para garantir a saúde e
segurança da população. Entende-se como emergencial o evento perigoso, que
leva a situações críticas, incidental ou urgente.
Em caso de interrupção do serviço de fornecimento de água potável por
estiagem severa ou acidente por poluição na captação de água bruta, estima- se
que os reservatórios possam suprir a necessidade em condições normais de
abastecimento por cerca de 8 horas. Portanto, ainda dentro deste período de 8
horas, o município deve decretar estado de calamidade pública, sendo que a
defesa civil deve acionar caminhões pipa para transportarem água de municípios
vizinhos como Guaporé, Casca, Marau, e Nova Prata, a fim de atender a
população, privilegiando-se os usuários mais sensíveis, como hospitais e asilos,
além de usuários com menores possibilidades de conseguir suprir suas próprias
necessidades. Também devem ser previstas

ações emergenciais de

comunicação e aviso à população, informando, se possível, o período estimado
de paralisação e racionamento quando o tempo exceder a 12 horas. Além disso,
abaixo são apresentadas ações de prevenção e correção para diferentes
episódios de emergência ou perigo.
1.

Em casos de inundações e enxurradas bruscas que comprometam

o funcionamento de unidades operacionais localizadas em áreas de fundo vale:
 Diagnóstico de risco;
 Proteção de motores e instalações elétricas;
 Adequação de equipamentos de proteção individual;
 Treinamento de pessoal;
 Divulgação adequada.
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2.

Em casos de erosões e deslizamentos que venham a comprometer

o funcionamento de unidades operacionais, em especial das captações:
 Diagnóstico prévio de riscos;
 Treinamento de pessoal para tomada de decisão;
 Cadastramento de fornecedores de maquinários e equipamentos de

limpeza e dragagem;
 Divulgação adequada do problema.

3.

Em casos de rompimentos de adutoras e redes de água:

Setorização das redes de distribuição para reduzir o trecho afetado;
 Instalação de equipamentos de monitoramento para identificação de

vazamentos em estágios iniciais;
 Uso contínuo de equipes de caça vazamentos;
 Comunicação adequada com os usuários afetados e garantia de

suprimento de água por carro pipa para hospitais.

4.

Em casos de ocorrência de longos períodos de falta de energia:

 Manutenção de volume adequado de reservação;
 Diagnóstico completo das áreas afetadas;
 Comunicação adequada;
 Disponibilidade de carro pipa para atendimento de hospitais e outros

prédios onde são desenvolvidas atividades essenciais.

5.

Em casos de contaminações de mananciais:

 Treinamento adequado de pessoal para identificação de anomalias no

manancial;
 Interrupção no funcionamento da unidade de produção até confirmação

da inexistência de riscos à saúde;
 Comunicação adequada da ocorrência.

6.
Em casos de atribuição de ocorrência de doenças as águas de
abastecimento:
 Análise da água sob suspeita;
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 Apoio aos órgãos de saúde na investigação das causas das ocorrências.

6.2 Sistema de esgotamento sanitário

O estabelecimento de ações para lidar com eventuais emergências ou
contingências que possam interromper a prestação dos serviços de esgotamento
sanitário é extremamente importante para garantir a saúde e segurança da
população, principalmente em torno das Estações Elevatório de Esgoto e da
Estação de Tratamento de Esgoto. Entende-se como emergencial o evento
perigoso, que leva a situações críticas, incidental ou urgente. Abaixo listam-se
algumas ações a serem tomadas em casos de episódios de emergência ou
contingência.
1.

No caso de inundações e enxurradas bruscas que impeçam a

operação de unidades operacionais localizadas em áreas de inundação:


Proteção de motores e instalações elétricas;



Treinamento de pessoal;



Divulgação adequada.

2.

Em casos de erosões e deslizamentos que venham a comprometer

o funcionamento de unidades operacionais:


Diagnóstico prévio de riscos;



Treinamento de pessoal;



Cadastramento e contratação emergencial de empresas com
maquinários de deslocamento de solo e limpeza;



3.


4.


Divulgação adequada do episódio.

Caso ocorra a interrupção de energia elétrica a ETE:
Instalar gerador de energia móvel em caráter emergencial;

Entupimento de redes de coleta de esgoto:
Contratação de caminhão equipado com hidro jateamento ou outros
equipamentos de desentupimento.



Manutenção periódica da rede.
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5.

Retirada de lodo da ETE:

Devem ser realizadas limpezas conforme a quantidade de lodo gerada e
acumulada no sistema, preferencialmente à noite, quando o volume de esgoto
em tratamento é reduzido.
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7 ETAPA 7 – INDICADORES GERENCIAIS
7.1 Sistema de abastecimento de água

A fim de possibilitar um gerenciamento adequado dos serviços de
abastecimento de água e o atingimento dos objetivos estipulados por este plano,
apresenta-se na presente etapa a definição de indicadores quantitativos a serem
atendidos pelo prestador dos serviços de água.

INDICADORES DO OBJETIVO 1

Para verificar o avanço do nível de atendimento do Objetivo 1 ao longo do
tempo, propõe-se a adoção de 2 indicadores, que são apresentados abaixo.

𝑁𝑁í𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑑𝑑𝑑𝑑 á𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 =

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑑𝑑𝑑𝑑 ℎ𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 á𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝á𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑑𝑑𝑑𝑑 ℎ𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚í𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝

Ressalta-se que a definição de água potável é regulamentada pela
Portaria 2.619 de 2011 do Ministério da Saúde. O índice ‘’Nível de atendimento
de água’’ deverá ser igual a 1 (um) ao final de 2038. O total de habitantes inclui
a população residente na área urbana e área rural do município.

𝑁𝑁í𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞 =

𝑁𝑁ú𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝õ𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 2619/2011
𝑁𝑁ú𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜ó𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎

Deve-se considerar que a Portaria 2.619 de 2011 do Ministério da Saúde
está sujeita a alterações futuras, as quais devem ser levadas em consideração
nas revisões do Plano Municipal de Saneamento. Entende-se como o número
de amostras obrigatórias a quantidade mínima de análises definida para cada
tipo de abastecimento de água na portaria 2.619. Até o final de 2038 o índice
‘’Nível de Qualidade’’ deverá ser igual a 1 (um).
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INDICADOR DO OBJETIVO 2

Para monitorar o avanço do nível de atendimento do Objetivo 2, propõese a utilização do índice de perdas na distribuição segundo metodologia do SNIS.
Ao final de 2038, o ‘’Índice de Perdas na Distribuição’’ deverá ser igual a 0,90.
Abaixo segue a apresentação do mesmo.

Í𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑çã𝑜𝑜 =

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑑𝑑𝑑𝑑 á𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 − 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑑𝑑𝑑𝑑 á𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐
𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑑𝑑𝑑𝑑 á𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔

A seguir constam as definições de ‘’Volume de água’’ e ‘’Volume de água
consumido’’, segundo o SNIS.
 Volume de água: equivalente à soma dos volumes de água produzida,

volume de água tratada importado e volume de serviço.
 Volume de água produzido: Volume anual de água disponível para

consumo, compreendendo a água captada pelo prestador de serviços e a água
bruta importada (AG016), ambas tratadas na (s) unidade (s) de tratamento do
prestador de serviços, medido ou estimado na (s) saída (s) da (s) ETA (s) ou
UTS (s). Inclui também os volumes de água captada pelo prestador de serviços
ou de água bruta importada (AG016), que sejam disponibilizados para consumo
sem tratamento, medidos na (s) respectiva (s) entrada (s) do sistema de
distribuição. Para prestadores de serviços de abrangência regional (X004) ou
microrregional (X003), nos formulários de dados municipais (informações
desagregadas), esse campo deve ser preenchido com os volumes produzidos
DENTRO DOS LIMITES DO MUNICÍPIO EM QUESTÃO. Esse volume pode ter
parte dele exportada para outro (s) municípios (s) atendido (s) ou não pelo
mesmo prestador de serviços. Unidade: 1.000 m³/ano.
 Volume de água tratada importado: Volume anual de água potável,
previamente tratada (em ETA (s) ou em UTS (s)), recebido de outros agentes
fornecedores. Deve estar computado no volume de água macro medido
(AG012), quando efetivamente medido. Não deve ser computado nos volumes
de água produzido (AG006), tratado em ETA (s) (AG007) ou tratado por simples
desinfecção (AG015). A despesa com a importação de água deve estar
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computada na informação FN020. Para prestadores de serviços de abrangência
regional (X004) e microrregional (X003), nos formulários de dados municipais
(informações desagregadas), o volume de água tratada importado deve
corresponder ao recebimento de água de outro prestador de serviços ou de outro
município do próprio prestador. Unidade: 1.000 m³/ano.
 Volume de Serviço: Valor da soma dos volumes anuais de água usados

para atividades operacionais e especiais, acrescido do volume de água
recuperado. As águas de lavagem das ETA (s) ou UTS (s) não devem ser
consideradas. A receita com água recuperada deve estar computada na
informação FN005. Unidade: 1.000 m³/ano.
 Volume de Água Consumido: Volume anual de água consumido por

todos os usuários, compreendendo o volume micro medido (AG008), o volume
de consumo estimado para as ligações desprovidas de hidrômetro ou com
hidrômetro parado, acrescido do volume de água tratada exportado (AG019)
para outro prestador de serviços. Não deve ser confundido com o volume de
água faturado, identificado pelo código AG011, pois para o cálculo deste último,
os prestadores de serviços adotam parâmetros de consumo mínimo ou médio,
que podem ser superiores aos volumes efetivamente consumidos. O volume da
informação AG011 normalmente é maior ou igual ao volume da informação
AG010. Para prestadores de serviços de abrangência regional (X004) e
microrregional (X003), nos formulários de dados municipais (informações
desagregadas), o volume de água tratada exportado deve corresponder ao envio
de água para outro prestador de serviços ou para outro município do próprio
prestador. Unidade: 1.000 m³/ano.

INDICADOR DO OBJETIVO 3

Para monitorar o avanço do nível de atendimento do Objetivo 3, propõese a utilização do seguinte índice:

Í𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑çã𝑜𝑜 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 =

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 𝑑𝑑𝑒𝑒 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝
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As quantidades mássicas de lodo deverão ser expressas em toneladas
por ano. Entende-se como lodo destinado corretamente, todo aquele enviado
para aterro sanitário ou reutilizado ou reciclado em processo que atenda as
normas legais vigentes. Não se considera a descarga de lodo da estação de
tratamento de água em cursos de água como uma destinação correta. Ao final
de 2038, este índice deve ser igual a 1.

INDICADOR DO OBJETIVO 4

Para monitorar o avanço do nível de atendimento do Objetivo 4, propõese a utilização do seguinte índice:

Í𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒çã𝑜𝑜 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 =

𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒çã𝑜𝑜 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑑𝑑𝑑𝑑 ℎ𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑡𝑡𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎

Considera-se que um habitante é atingido por um projeto de educação
ambiental quando o mesmo é alvo direto de ações de conscientização. O total
de habitantes inclui a população da zona urbana e zona rural do município. Ao
final de 2038 este índice deve estar entre 0,5 e 1.

7.2 Sistema de esgotamento sanitário

A fim de possibilitar um gerenciamento adequado dos serviços de
esgotamento sanitário e o atingimento dos objetivos estipulados por este plano,
apresenta-se na presente etapa a definição de indicadores quantitativos a serem
atendidos pelo prestador dos serviços de água.

INDICADORES DO OBJETIVO 1

Para verificar o avanço do nível de atendimento do Objetivo 1 ao longo do
tempo, propõe-se a adoção de 2 indicadores, que são apresentados abaixo.
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𝑁𝑁í𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 =

𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑑𝑑𝑑𝑑 ℎ𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚í𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝

Ressalta-se que SIES significa ‘’Solução Individual de Esgotamento
Sanitário’’, tal como um tanque séptico, por exemplo. Este índice deve ser igual
a 1 em 2038.
Já para a medição do avanço do Objetivo 1 na área urbana, recomendase a adoção do indicador ‘’Índice de atendimento urbano de esgoto’’, segundo
metodologia do SNIS, o qual segue abaixo. Este índice deve ser igual a 1 em
2038.

Í𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 =

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃çã𝑜𝑜 𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠á𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃çã𝑜𝑜 𝑢𝑢𝑢𝑢𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡

Entende-se como população urbana toda aquela que possui a disposição
de sua residência o sistema de esgotamento sanitário por rede de coleta e
tratamento de esgoto. Não necessariamente o imóvel deve estar ligado ao
sistema de esgotamento sanitário, basta que a rede coletora passa em frente a
sua residência para que o mesmo seja considerado atendido.

INDICADOR DO OBJETIVO 2

Para monitorar o avanço do nível de atendimento do Objetivo 2, propõese a utilização do “Índice de Coleta de Esgoto’’, calculado segundo metodologia
do SNIS. Ao final de 2038, o ‘’Índice de Perdas na Distribuição’’ deverá ser igual
a 0,80. Abaixo segue a apresentação do mesmo.

Í𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 =

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑐𝑐𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜
𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑑𝑑𝑑𝑑 á𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 − 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣 á𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒

A seguir constam as definições de “volume de esgoto coletado’’, ‘”volume
de água consumido’’ e ‘”volume de água tratado exportado’’, segundo o SNIS.
 Volume de esgoto coletado: Volume anual de esgoto lançado na rede
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coletora. Em geral é considerado como sendo de 80% a 85% do volume de água
consumido na mesma economia. Não inclui volume de esgoto bruto importado
(ES013). Unidade: 1.000 m³/ano.
 Volume de água produzido: Volume anual de água disponível para
consumo, compreendendo a água captada pelo prestador de serviços e a água
bruta importada (AG016), ambas tratadas na (s) unidade (s) de tratamento do
prestador de serviços, medido ou estimado na (s) saída (s) da (s) ETA (s) ou
UTS (s). Inclui também os volumes de água captada pelo prestador de serviços
ou de água bruta importada (AG016), que sejam disponibilizados para consumo
sem tratamento, medidos na (s) respectiva (s) entrada (s) do sistema de
distribuição. Para prestadores de serviços de abrangência regional (X004) ou
microrregional (X003), nos formulários de dados municipais (informações
desagregadas), esse campo deve ser preenchido com os volumes produzidos
DENTRO DOS LIMITES DO MUNICÍPIO EM QUESTÃO. Esse volume pode ter
parte dele exportada para outro (s) municípios (s) atendido (s) ou não pelo
mesmo prestador de serviços. Unidade: 1.000 m³/ano.


Volume de água tratada exportado: Volume anual de água potável,

previamente tratada (em ETA (s) - AG007 ou em UTS (s) - AG015), transferido
para outros agentes distribuidores. Deve estar computado nos volumes de água
consumido (AG010) e faturado (AG011), nesse último caso se efetivamente
ocorreu faturamento. A receita com a exportação de água deve estar computada
em receita operacional direta de água exportada (bruta ou tratada), informação
FN007. Para prestadores de serviços de abrangência regional (X004) e
microrregional (X003), nos formulários de dados municipais (informações
desagregadas), o volume de água tratada exportado deve corresponder ao envio
de água para outro prestador de serviços ou para outro município do próprio
prestador. Unidade: 1.000 m³/ano.
Para esclarecer dúvidas a respeito dos demais índices do SNIS citados
anteriormente, consulte o anexo II.
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INDICADOR DO OBJETIVO 3

Para monitorar o avanço do nível de atendimento do Objetivo 3, propõese a utilização do seguinte índice:

Í𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑çã𝑜𝑜 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 =

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑡𝑡𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝

As quantidades mássicas de lodo deverão ser expressas em toneladas
por ano. Entende-se como lodo destinado corretamente, todo aquele enviado
para aterro sanitário, reutilizado ou reciclado em processo que atenda as normas
legais vigentes ou ainda digerido em digestores de lodo. Não se considera a
descarga de lodo da estação de tratamento de esgoto em cursos de água como
uma destinação correta. Ao final de 2038 este índice deve ser igual a 1.

INDICADOR DO OBJETIVO 4

Para monitorar o avanço do nível de atendimento do Objetivo 4, propõese a utilização do seguinte índice:

Í𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒çã𝑜𝑜 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 =

𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒çã𝑜𝑜 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑑𝑑𝑑𝑑 ℎ𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎

Considera-se que um habitante é atingido por um projeto de educação
ambiental quando o mesmo é alvo direto de ações de conscientização. O total
de habitantes inclui a população da zona urbana e zona rural do município. Ao
final de 2038 este índice deve ser igual ou maior a 0,5.

7.3 Sistema de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos

A fim de possibilitar um gerenciamento adequado dos serviços de limpeza
urbana e manejo de resíduos sólidos e o alcance dos objetivos determinados por
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este plano, apresenta-se no presente item a definição dos indicadores. O objetivo
1 já foi atendido e por isso não será apresentado neste item.

INDICADOR DO OBJETIVO 2

Para verificar o alcance do objetivo 2, indica-se a determinação do “Índice
de ações”, que até 2038 deve ser igual a 1 (um).

Í𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑎𝑎çõ𝑒𝑒𝑒𝑒 =

𝑁𝑁º 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑎𝑎çõ𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒
𝑁𝑁º 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑎𝑎çõ𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝

Onde o número de ações propostas refere-se as ações indicadas pela
Etapa X – Sistema de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, enquanto
que o número de ações executadas diz respeito a quantas ações indicadas foram
realizadas.

INDICADOR DO OBJETIVO 3

Para monitorar o avanço do nível de atendimento do Objetivo 3, propõese a utilização do seguinte índice:

Í𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒çã𝑜𝑜 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 =

𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒çã𝑜𝑜 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑑𝑑𝑑𝑑 ℎ𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎

Considera-se que um habitante é atingido por um projeto de educação
ambiental quando o mesmo é alvo direto de ações de conscientização. O total
de habitantes inclui a população da zona urbana e zona rural do município. Ao
final de 2038 este índice deve ser igual ou maior a 0,5.

INDICADOR DO OBJETIVO 5

Para verificar o avanço do nível de atendimento do Objetivo 5 ao longo do
tempo, propõe-se a adoção do indicador apresentado abaixo.
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𝑁𝑁í𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟í𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑠𝑠ó𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 =

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑑𝑑𝑑𝑑 ℎ𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑑𝑑𝑑𝑑 ℎ𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚í𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝

O índice ‘’Nível de atendimento de manejo dos resíduos sólidos’’ deverá
ser igual a 1 (um) ao final de 2038. O total de habitantes inclui a população
residente na área urbana e área rural do município.

7.4 Sistema de drenagem urbana e manejo de águas pluviais

A fim de possibilitar um gerenciamento adequado dos serviços de
drenagem e manejo de águas pluviais urbanas e o alcance dos objetivos
determinados por este plano, apresenta-se no presente item a definição de
indicadores quantitativos a serem atendidos.

INDICADOR DO OBJETIVO 1

A fim de se constatar a execução do Objetivo 1, ao término do prazo de
12 anos (médio) todas:


As áreas com risco de inundação deverão estar zoneadas e
identificadas quanto às restrições de ocupação;



As famílias residentes nos locais classificados como de não possível de
habitação devem estar reassentadas

INDICADOR DO OBJETIVO 2

Para monitorar o avanço do nível de atendimento do Objetivo 2, propõese a utilização do índice de residências ligadas a rede de esgoto sanitário. Ao
final de 2038, o “’Índice de ligações à rede de esgoto sanitário” deverá ser igual
a 1 (um). As residências atendidas referenciam as economias que tem a
disposição à rede de esgotamento sanitário em sua rua; enquanto que as
ligadas, dizem respeito às residências que tem efetivamente seu esgoto lançado
na rede coletora. Abaixo segue a apresentação do mesmo.
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Í𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙çõ𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑎𝑎 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠á𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 =

𝑁𝑁º 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟ê𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎
𝑁𝑁º 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟ê𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙

INDICADOR DO OBJETIVO 3

Com a finalidade de se aferir o alcance do objetivo 3, sugere-se a
utilização do indicador denominado “Tempo de inundação”. Este indicador
consiste no tempo (em horas) transcorrido entre o transbordamento do curso
d’água até o retorno ao seu leito normal, que até 2038 deverá ser inferior a 24
horas.

INDICADOR DO OBJETIVO 4

A fim de se verificar entendimento do objetivo 4, recomenda-se o “Índice
de APP”, que até 2038 deve ser igual 1 (um).

Í𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 =

𝑒𝑒
Á𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝐴𝐴𝐴𝐴𝑃𝑃′ 𝑠𝑠 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑎𝑎𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑜𝑜𝑜𝑜 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟
Á𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝐴𝐴𝐴𝐴𝑃𝑃′ 𝑠𝑠 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒

INDICADOR DO OBJETIVO 5

Para verificar o alcance do objetivo 5, indica-se a determinação do “Índice
de ações”, que até 2038 deve ser igual a 1 (um).

Í𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑎𝑎çõ𝑒𝑒𝑒𝑒 =

𝑁𝑁º 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑎𝑎çõ𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒
𝑁𝑁º 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑎𝑎çõ𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝

Onde o nº de ações propostas refere-se às ações indicadas pelo Produto
VI – Drenagem e manejo de águas pluviais urbanas; enquanto que o nº de ações
executadas diz respeito a quantas das ações indicadas foram efetivamente
realizadas.
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INDICADOR DO OBJETIVO 6

Para monitorar o avanço do nível de atendimento do Objetivo 6, propõese a utilização do seguinte índice:

Í𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒çã𝑜𝑜 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 =

𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒çã𝑜𝑜 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑑𝑑𝑑𝑑 ℎ𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎

Considera-se que um habitante é atingido por um projeto de educação
ambiental quando o mesmo é alvo direto de ações de conscientização. O total
de habitantes inclui a população da zona urbana e zona rural do município.
Considera-se que o objetivo foi alcançado se o índice estiver entre 0,5 e 1,0, até
2038.
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8 ETAPA 8 – POSSÍVEIS FONTES DE FINANCIAMENTO DO
SANEAMENTO BÁSICO
O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul indica como
possíveis fontes de financiamento:


Ministério das Cidades;



Fundação Nacional de Saúde (Funasa);



Secretaria de Habitação, Saneamento e Desenvolvimento Urbano
(SEHADUR);



Bancos Nacionais e Internacionais.
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9 ETAPA 9 – MECANISMOS E PROCEDIMENTOS PARA
CONTROLE SOCIAL
9.1 Introdução

O Plano Municipal de Saneamento Básico de Serafina Corrêa-RS
compreende os Mecanismos e procedimentos para o controle social. Planos
Municipais de Saneamento Básico são instrumentos da política pública instituído
pela Lei Federal nº 11.445 (2007) e é o elemento principal da gestão dos serviços
de saneamento básico nos municípios. Estes planos estabelecerão condições
para a prestação destes serviços, definindo os objetivos e metas parciais para a
universalização dos mesmos, assim como os programas, projetos e ações
necessários

para

atingi-los.

Igualmente,

incluem

os

mecanismos

e

procedimentos de controle social deste serviço.
A Lei nº 11.445 (2007), no artigo 3º, inciso IV, define controle social como:
“conjunto de mecanismos e procedimentos que garantem à sociedade
informações, representações técnicas e participações nos processos de
formulação de políticas, de planejamento e de avaliação relacionados aos
serviços públicos de saneamento básico. ”

9.2 Mecanismos e procedimentos

Os mecanismos e procedimentos para controle social do município de
Serafina Corrêa-RS estão difundidos na concepção do Conselho Municipal de
Saneamento Básico, Sistema Municipal de Informações sobre Saneamento
Básico e Programa de Educação Ambiental para o Saneamento Básico.
O Conselho Municipal de Saneamento Básico (CMSB) será constituído
por quatro câmaras técnicas, sendo elas de: abastecimento de água,
esgotamento sanitário, drenagem e manejo de águas pluviais, limpeza urbana e
manejo de resíduos sólidos. As câmaras devem contar com representantes da
Prefeitura Municipal (Secretarias envolvidas), usuários e titulares de serviços de
saneamento. Este Conselho tem como finalidade acompanhar e avaliar as ações
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e objetivos propostos no presente Plano Municipal de Saneamento Básico,
observando, também, o cumprimento ou não dos prazos estabelecidos. Do
mesmo modo, o CMSB deverá avaliar continuamente a demanda social
referente aos serviços de saneamento básico.
O Sistema Municipal de Informações sobre Saneamento Básico (SMIS)
conterá registros online sobre os serviços de saneamento, que serão incluídos
pelo responsável do serviço. Dessa forma, a população será atualizada sobre a
situação das ações e, além disso, terá a possibilidade de adicionar fatos
ocorridos em sua residência/rua/bairro, reclamações e sugestões de melhoria.
O Programa de Educação Ambiental para o Saneamento Básico (PEAS),
contemplará questões referentes a águas de abastecimento, esgotamento
sanitário, drenagem e manejo de águas pluviais e resíduos sólidos. Segundo
definição estabelecida na Conferência das Nações Unidas sobre o Meio
Ambiente e o Desenvolvimento realizada em 1992 no Rio de Janeiro, entendemse por educação ambiental os processos por meio dos quais o indivíduo e a
coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e
competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso
comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade.
Estabelecer projetos de educação ambiental voltados ao Saneamento Básico é
de extrema importância para incentivar a população a participar da fiscalização
dos serviços de saneamento e auxiliar no alcance de metas para o setor. Sendo
assim, sugere-se que inicialmente seja implantado o PEAS permanentemente
nas instituições de ensino do município, e que posteriormente seja estendido
para toda a população, promovendo atividades em igrejas, associação de
moradores, postos de saúde e eventos locais.
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10 EMPRESA

DE

CONSULTORIA

RESPONSÁVEL

PELOS

ESTUDOS TÉCNICOS
A empresa consultora responsável pela elaboração do PMSB de Serafina
Corrêa–RS é a ECOMASTER Engenharia Ambiental, a qual trabalha com
Engenharia e Consultoria em Meio Ambiente e Soluções Técnicas Relacionadas,
com contribuições e trabalhos da Equipe do Comitê de Coordenação da
Prefeitura de Serafina Corrêa-RS, criada através da Portaria n.º 850/2017 para
gerir e contribuir com a revisão do Plano. Os principais dados de identificação da
Empresa constam no Quadro 19.

Quadro 19 - Dados gerais da empresa de consultoria contratada.
Dados Gerais
Razão Social: ECOMASTER – Engenharia e Consultoria Ambiental Ltda. Me.
Nome Fantasia: ECOMASTER Engenharia Ambiental
CNPJ: 12.849.236/0001-86

Registro CREA/RS Inscrição Municipal
175788
(Alvará): 60132

Endereço: Rua Morom, nº 2124, 401, Bairro Centro, Passo Fundo / RS –
Brasil
Fone: (54) 9117-4003
E-mail / msn:atendimento@ecomaster.eng.br
Endereço Eletrônico: www.ecomaster.eng.br
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11 EQUIPE TÉCNICA
A equipe técnica da Empresa Consultora responsável pela revisão do
PMSB está apresentada no Quadro 21. As ART’s estão disponíveis para
consulta no Anexo E.

Quadro 20 - Equipe de profissionais responsáveis pela revisão do PMSB.
Profissional

Qualificação

Registro
Profissional

ART

Bianca Carolina
Ludwig

Engenheira
Ambiental, Mestre
em Engenharia

CREA/RS
215.542

9884545

Valter Caetano
Dos Santos

Engenheiro
Ambiental, Mestre
em Engenharia

CREA/RS
175.580

9884570
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ANEXO A – Lei Municipal nº 3.552/2017
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LEI Nº 3.552 DE 21 DE SETEMBRO DE 2017.

Institui como sistema de esgotamento
público sanitário as soluções individuais
de esgotos domésticos.
A PREFEITA MUNICIPAL DE SERAFINA CORREA, Faz saber que a Câmara Municipal
aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei.
Esta Lei institui como sistema de esgotamento público sanitário as soluções
individuais de esgotos domésticos existente no Município, ou seja, esgotos resultantes do
uso da água para a higiene e necessidades fisiológicas humanas, possibilitando ao
Município realizar diretamente ou por delegação o serviço, inclusive a coleta, o transporte,
tratamento e destinação final do lodo removido.
Art. 1º

Parágrafo único. Ficam excluídos desta lei os efluentes industriais, provenientes das
emanações dos processos das indústrias assim caracterizados: "despejos líquidos
provenientes das áreas de processamento industrial, incluindo os originados nos processos
de produção, as águas de lavagem de operação de limpeza e outras fontes, que
apresentem poluição por produtos utilizados ou produzidos no estabelecimento industrial".
O Município fica autorizado a delegar, o serviço relacionado no artigo 1º desta Lei,
sendo cabível a cobrança de remuneração por meio de tarifa ou preço público, a ser
regulamentada entre a Concessionária e Agência Reguladora, a fim de garantir a
sustentabilidade da ação de saneamento nos termos da política nacional.
Art. 2º

A destinação final do lodo das fossas sépticas implica, tecnicamente, também em
tratamento, para separar a parte líquida da sólida, com o que tão-somente após se poderá
dispor de forma ambientalmente adequada.
Art. 3º

O serviço executado de disposição final dos lodos dos sumidouros se submete ao
regime e princípios da Política Nacional de Saneamento Básico, entre eles a
sustentabilidade, considerada como a remuneração pelos custos com eficiência do serviço.
Art. 4º

Constituem-se objetivos da coleta, transporte, tratamento e disposição de esgoto
sanitário:
Art. 5º

I - proteger a saúde e o bem estar da população e as características dos corpos d`água
essenciais aos seus diversos usos, observando sua classificação;
II - recuperar e preservar ecossistemas aquáticos, em especial atenção para as nascentes,
os lençóis freáticos, as matas ciliares e as áreas adequadas à manutenção dos ciclos
biológicos;
III - disciplinar a implantação adequada e o funcionamento dos sistemas de coleta,
tratamento e disposição de esgotos sanitários;
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IV - reduzir, progressivamente, as cargas de esgotos lançadas nos corpos d`água, direta ou
indiretamente.
São instrumentos do controle de poluição das águas, no que diz respeito à coleta,
ao tratamento e à disposição de esgotos sanitários:
Art. 6º

I - o licenciamento e a fiscalização dos sistemas individuais e coletivos de coleta,
tratamento e disposição de esgotos de todas as edificações do Município;
II - as normas e demais regulamentos que assegurem a implantação e o funcionamento
adequado dos sistemas de coleta, transporte, tratamento e disposição dos esgotos;
III - aplicação de penalidades.
Para aplicação das penalidades, a autoridade competente, responsável pela
fiscalização do correto tratamento e destinação dos esgotos, observará a gravidade do ato,
tendo em vista as consequências para a saúde da população e para o meio ambiente.
Art. 7º

§ 1º Os valores arrecadados com a aplicação das penalidades, em razão do
descumprimento das normas contidas nesta lei, deverão ser revertidos em favor dos
serviços de esgotamentos sanitários no Município.
§ 2º As penalidades em razão do descumprimento desta lei, serão regulamentadas e
fixadas pela autoridade competente, mediante decreto.
Nas áreas reconhecidamente carentes, fica a Prefeitura autorizada a executar as
necessárias instalações sanitárias, com os recursos oriundos das citadas multas.
Art. 8º

Os lançamentos diretos e indiretos de esgoto sanitário em ecossistemas aquáticos,
através de redes coletoras, quando da implementação pela Concessionária, nos termos do
Contrato administrativo nº 128/2013 - Contrato de Programa para prestação de serviços de
abastecimento de água e esgoto sanitário-, deverão ser precedidos de sistemas de
tratamento.
Art. 9º

Para os efeitos desta Lei, entende-se como esgotos sanitários os seguintes
efluentes:
Art. 10

I - esgotos domésticos;
II - esgotos provenientes de instalações sanitárias de estabelecimentos comerciais e
industriais desde que com características de esgoto doméstico, resultantes do uso da água
para a higiene e necessidades fisiológicas humanas.
Os lançamentos de esgoto sanitário não poderão conferir aos corpos receptores
características em desacordo com os critérios e padrões de qualidade ambientais
preconizados pelos órgãos federais e estaduais competentes e, sempre que necessário
Art. 11
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completado pelo Município.
Para fins de fiscalização, a concessionária do serviço de coleta e tratamento de
esgotos deverá apresentar, quando couber, laudos técnicos ao órgão municipal
competente, sempre que requisitado.
Art. 12

O Município fica autorizado a exigir do particular recibo comprovando a
periodicidade da limpeza, bem como a fiscalizar junto ao prestador do serviço a correta
destinação do lodo.
Art. 13

Nas zonas providas de rede pública de esgoto sanitário pelo sistema separador
absoluto, fica vedada a ligação de instalação predial de esgoto sanitário à rede de galeria
de águas pluviais, qualquer que seja a atividade.
Art. 14

§ 1º Fica vedado o lançamento de esgoto in natura nas redes de águas pluviais, rios,
valões e canais de drenagem, qualquer que seja o caso.
§ 2º A localização dos sistemas de tratamento, a ser implementado pela Concessionária, e
dos elementos destinados à disposição dos efluentes não devem comprometer a qualidade
da água de abastecimento próprio ou de vizinhança, facilitando a ligação do coletor predial
ao futuro coletor público e facilitando o acesso, tendo em vista a necessidade de
manutenção.
§ 3º Os sumidouros deverão sofrer remoção do lodo digerido a cada período de um ano de
uso, podendo esse período ser ampliado se comprovado pelo dimensionamento um
intervalo de tempo maior entre limpeza.
§ 4º O proprietário estará sujeito às sanções estabelecidas pelo órgão competente, caso
não execute a limpeza no período determinado.
§ 5º O lodo removido, gerado em qualquer estação de tratamento, somente poderá ser
disposto em locais determinados pelo órgão municipal competente, preferencialmente em
leito de secagem ou instalações adequadas, visando seu reaproveitamento e destinação
final.
Os tipos e usos do sistema de tratamento e disposição dos efluentes, bem como
detalhes do projeto em execução deverão seguir as normas técnicas em vigor e outra
solução somente poderá ser usada quando aprovada pelo órgão municipal competente.
Art. 15

Em qualquer edificação na zona desprovida de redes públicas de esgoto sanitário
deverá o edificante apresentar, juntamente com o projeto de arquitetura, a planta de
situação com a localização do sistema de tratamento e disposição de efluentes, de cuja
construção efetiva dependerá também o "Habite-se".
Art. 16

Parágrafo único. Para qualquer tipo de parcelamento e de edificações coletivas e de uso
público, nas zonas referidas no caput deste artigo, será exigido o projeto de construção do
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sistema de tratamento individual ou coletivo, com o respectivo memorial descritivo e de
cálculo para disposição dos efluentes líquidos do tratamento.
Toda implantação de loteamento do Município, deverá apresentar sistema de
tratamento dos seus esgotos cloacais, conforme padrões exigidos pela legislação vigente.
Art. 17

Toda edificação fica obrigada a ligar o esgoto doméstico no sistema público de
esgotamento sanitário, quando da sua existência, salvo nos casos de impossibilidade
técnica devidamente comprovada através do projeto técnico.
Art. 18

§ 1º Quando não existir rede coletora de esgotos, as medidas adequadas ficam sujeitas à
aprovação do projeto, vedado o lançamento de esgoto in natura a céu aberto ou na rede de
águas pluviais.
Os esgotos sanitários deverão ser coletados, tratados e receber destinação
adequada, de forma a se evitar contaminação de qualquer natureza.
Art. 19

O Município realizará cadastro das edificações, na ocasião do habite-se ou
fiscalização, para rotina e registros de limpezas.
Art. 20

A fiscalização do transporte incumbe ao órgão licenciador competente, hoje
FEPAM, além da PATRAM, DETRAN e Município, sendo que a priorização da autuação
deve dar-se pelo órgão licenciador.
Art. 21

§ 1º O Município, localizando situação irregular poderá emitir auto de infração e notificar a
FEPAM para continuidade do processo administrativo.
§ 2º Em caso de irregularidade veicular, o órgão de trânsito poderá proceder à apreensão e
remoção do veículo.
Art. 22

Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete da Prefeita Municipal de Serafina Corrêa, 21 de setembro de 2017, 57ª da
Emancipação.
Maria Amélia Arroque Gheller
Prefeita Municipal
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE
Serafina Corrêa, 21/09/2017.
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APRESENTAÇÃO

O Plano Municipal de Gestão de Resíduos Sólidos (PMGRS) de Serafina
Corrêa foi elaborado de acordo com os termos que constam no contrato
n˚ 124/2012 entre o município e a empresa Ambiativa Consultoria Ambiental Ltda.
O objetivo de um PMGRS é diagnosticar a situação atual dos resíduos sólidos
urbanos, considerando o conjunto de serviços de coleta convencional, coleta seletiva e
limpeza pública para posterior análise e proposições de melhorias. O Plano visa ainda,
planejar e definir diretrizes técnico-administrativas para um manejo adequado dos
resíduos sólidos.
Buarque (1999) afirma que o planejamento é um instrumento de grande
utilidade para organização da ação dos atores e agentes, orientando as iniciativas e
gerando uma convergência e articulação das diversas formas de intervenção na
realidade. Sendo assim, o PMGRS deve ser um instrumento que orientará as ações do
município no manejo correto dos resíduos sólidos, uma vez que é de sua
responsabilidade.
O PMGRS foi elaborado considerando o conteúdo apresentado no artigo 19 da
Lei n˚ 12.305 (BRASIL, 2010) – Política Nacional de Resíduos Sólidos. Os capítulos
que constam deste Plano são apresentados na sequencia:


Capítulo 1: aspectos gerais do município, tais como: dados demográficos, clima,
vegetação, hidrologia, geologia e aspectos socioeconômicos;



Capítulo 2: análise da legislação federal, estadual e municipal;



Capítulo 3: diagnóstico das condições de manejo dos resíduos sólidos:
domésticos, comerciais, seletivos, de limpeza urbana, de construção civil, de
serviços de saúde, funerários, com logística reversa obrigatória, agrosilvopastoril,
volumosos, óleos comestíveis, industrial e de serviços públicos de saneamento.
Além disso, há a descrição dos passivos ambientais e aspectos financeiros;



Capítulo 4: apresenta a projeção populacional e de geração de resíduos;



Capítulo 5: descreve as ações e estratégias de manejo de resíduos sólidos, bem
como a agenda de implementação. Também, são apresentadas as diretrizes para
monitoramento e verificação da eficiência da implementação do PMGRS, impactos
financeiros, entre outros itens técnicos relevantes.

O conteúdo apresentado ao longo dos 5 capítulos visam atingir os objetivos da
Política Nacional de Resíduos Sólidos (BRASIL, 2010) em seu artigo 7.
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O PMGRS foi elaborado pela equipe técnica apresentada a seguir. As
Anotações de Responsabilidade Técnica (ART’s) dos profissionais são apresentadas
no Anexo I.

Flávio José Breda
Vice-Prefeito Municipal, no exercício do cargo de
Prefeito Municipal de Serafina Corrêa
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Responsáveis Técnicos
Bióloga Raquel Finkler (CRBio 28390-03) – formada pela UCS (1999). Mestre em
Engenharia Ambiental pela UFSC (2002). Aperfeiçoamento em Manejo e Tratamento
de Resíduos - Governo de Shiga - Japão (2004). Professora da Faculdade da Serra
Gaúcha. Cursando especialização em Sustentabilidade e Gestão Urbana pela
Faculdade Cândido Mendes (março/2012). Atua nas áreas de planejamento ambiental,
gerenciamento de resíduos sólidos e monitoramento e avaliação da qualidade de
águas e efluentes.
Engº Ambiental Maurício D’Agostini Silva (CREA/RS 147.809) – formado em
Engenharia Ambiental pela UCS. Extensão em Engenharia de Campo-SMS ProminpUFRGS. Atuação em monitoramento de recursos hídricos, estudos hidrológicos,
gerenciamento de resíduos sólidos e tratamento de efluentes.
Engº Ambiental Andreia Cristina Trentin (CREA/RS 163.713) – formada em
Engenharia Ambiental pela UCS. Graduanda em Engenharia Civil. Atua na área de
gestão de resíduos sólidos, geração de energia a partir de fontes renováveis e
planejamento ambiental.

Apoio Administrativo
Daniele Costantin Mazzuchini – graduanda em Farmácia pela UCS, com experiência
em laboratório de farmácia de manipulação. Já atuou no Censo 2010 do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), tendo como principal atividade, a de
recenseadora.

Raquel Finkler – CRBio 28390-03
ART 2012/07044

Maurício D’Agostini Silva – CREA RS147809
ART 6408955

Andréia Cristina Trentin – CREA RS163713
ART 6520079
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I. INTRODUÇÃO

O Plano Municipal de Gestão de Resíduos Sólidos (PMGRS) é um instrumento
de planejamento que deve nortear a tomada de decisões sobre sua gestão. No
documento deve constar o diagnóstico do manejo atual dos resíduos, que servirá de
base para a definição das metas, que são apresentadas no tópico prognóstico.
Para entender as especificidades das ações a serem analisadas e
implementadas é importante explicitar os termos e as expressões que são utilizadas
no documento, tais como (BRASIL, 2010):


resíduos sólidos: material, substância, objeto ou bem descartado resultante de
atividades humanas em sociedade, a cuja destinação final se procede, se propõe
proceder ou se está obrigado a proceder, nos estados sólido ou semissólido, bem
como gases contidos em recipientes e líquidos cujas particularidades tornem
inviável o seu lançamento na rede pública de esgotos ou em corpos d`água, ou
exijam para isso soluções técnicas ou economicamente inviáveis em face da
melhor tecnologia disponível;



rejeito: resíduos sólidos que, depois de esgotadas todas as possibilidades de
tratamento e recuperação por processos tecnológicos disponíveis e
economicamente viáveis, não apresentem outra possibilidade que não a
disposição final ambientalmente adequada;



gerenciamento de resíduos sólidos: conjunto de ações exercidas, direta ou
indiretamente, nas etapas de coleta, transporte, transbordo, tratamento e
destinação final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos e disposição final
ambientalmente adequada dos rejeitos, de acordo com plano municipal de gestão
integrada de resíduos sólidos ou com plano de gerenciamento de resíduos sólidos,
exigidos na forma desta lei;



gestão integrada de resíduos sólidos: conjunto de ações voltadas para a busca de
soluções para os resíduos sólidos, de forma a considerar as dimensões política,
econômica, ambiental, cultural e social, com controle social e sob a premissa do
desenvolvimento sustentável;



destinação final ambientalmente adequada: destinação de resíduos que inclui a
reutilização, a reciclagem, a compostagem, a recuperação e o aproveitamento
energético ou outras destinações admitidas pelos órgãos competentes do
SISNAMA, do SNVS e do Suasa, entre elas a disposição final, observando normas
operacionais especificas de modo a evitar danos ou riscos à saúde publica e à
segurança e a minimizar os impactos ambientais adversos;



disposição final ambientalmente adequada: disposição ordenada de rejeitos em
aterros, observando normas operacionais especificas de modo a evitar danos ou
riscos à saúde pública e à segurança e a minimizar os impactos ambientais
adversos;
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logística reversa: 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 ao setor empresarial, para
reaproveitamento em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra destinação
final ambientalmente adequada;



coleta seletiva: coleta de resíduos sólidos previamente segregados conforme sua
constituição ou composição;



ciclo de vida do produto: série de etapas que envolvem o desenvolvimento do
produto, a obtenção de matérias-primas e insumos, o processo produtivo, o
consumo e a disposição final.

Os resíduos sólidos representam um dos eixos da área do saneamento
ambiental. Os problemas relacionados a estes são complexos, uma vez que o manejo
correto depende da compreensão do homem sobre esta questão. Além disso, o
modelo atual de consumo acaba acarretando a geração constante e desordenada dos
resíduos sólidos, que, caso descartados inadequadamente, resultam em múltiplos
problemas ambientais, sociais e de saúde pública.
A busca de soluções dos problemas envolvendo o manejo dos resíduos sólidos
deve ser norteada pelo conhecimento sobre a geração, a infraestrutura e as
instalações operacionais de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação de
resíduos sólidos e disposição final de rejeitos. As informações sobre as condições
dessas operações, geralmente, não estão disponíveis ou são escassas, o que dificulta
no planejamento de ações para a melhoria da qualidade ambiental.
O ano de 2010 marcou o início de mudanças na gestão de resíduos sólidos,
com a promulgação da Política Nacional de Resíduos Sólidos (BRASIL, 2010), que
objetiva reunir um conjunto de princípios, objetivos, instrumentos, diretrizes, metas e
ações para uma gestão integrada e um gerenciamento ambientalmente adequado dos
resíduos sólidos.
A elaboração de PMGRS deve estar norteada pelos princípios da não geração,
redução, reutilização, reciclagem, tratamento e destinação final ambientalmente
adequada de resíduos sólidos e disposição final dos rejeitos.
No presente documento, encontram-se descritas as condições atuais de gestão
dos resíduos sólidos no município de Serafina Corrêa, bem como as metas almejadas
pelo município para seu manejo ambientalmente adequado.
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II. DIAGNÓSTICO

O diagnóstico das condições de manejo dos resíduos sólidos no município de
Serafina Corrêa foi realizado da seguinte forma:


levantamento de informações disponíveis nos sites da Prefeitura Municipal, Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Fundação de Economia e Estatística
(FEE), Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS), entre outros;



análise da legislação ambiental existente no município;



levantamento de dados sobre os aspectos sociais e econômicos do município;



levantamento de informações através da aplicação de roteiro de entrevista aos
técnicos da área ambiental e demais setores envolvidos no gerenciamento de
resíduos: domésticos e comerciais, materiais recicláveis, limpeza urbana, construção
civil, serviços de saúde, funerários, resíduos com logística reversa obrigatória,
agrosilvopastoris, industriais, resíduos volumosos e serviços públicos de saneamento
básico. Além desses, verificou-se a forma de manejo dos resíduos de óleos
comestíveis;

O roteiro para levantamento de informações incluía questões sobre: a) geração; b)
abrangência do serviço; c) acondicionamento dos resíduos e dispositivos de
acondicionamento disponíveis nas vias públicas; d) forma de coleta e transporte; e)
empresas terceirizadas envolvidas na coleta, transporte, tratamento, destinação e
disposição final e f) custos envolvidos na gestão municipal. As informações e os dados
resultantes foram sistematizados e são apresentados no capítulo 3.


visita técnica ao município para avaliação das condições dos dispositivos de
acondicionamento disponíveis na via pública (lixeiras) e registros fotográficos.

Outras informações pertinentes foram obtidas através do envio de questões via
correio eletrônico para complementação do diagnóstico.
Os setores envolvidos no diagnóstico foram: Secretaria de Agricultura e Meio
Ambiente, Secretaria de Administração, Secretaria de Obras e Trânsito, Secretaria de
Saúde e Secretaria de Educação.
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Capítulo 1 - Aspectos Gerais

1.1 Aspectos Gerais
A partir de 1875 iniciou a colonização italiana no Rio Grande do Sul. Os imigrantes
europeus chegaram ao Brasil com a esperança de melhores condições de vida, já que a sua
terra natal estava passando por um período de crise.
Os primeiros imigrantes que chegaram ao sul do país se instalaram na colônia de
Guaporé fundada em 1892. Esta colônia apresentou um acelerado crescimento. No ano de
1896 já havia sido instalado telefone e havia serviços de correio. A colônia de Guaporé
passou a ser um município pelo decreto n˚ 664 (1903) e contava com 22 linhas. A Linha 11
do município de Guaporé deu origem ao município de Serafina Corrêa.
No ano de 1911, o engenheiro Lucano Conedera, no uso de suas atribuições como
intendente de Guaporé, criou o distrito 5, tendo como sede o povoado de Dona Fifina
Corrêa. Este distrito foi extinto por motivos financeiros em 1924 e no ano seguinte foi criado
novamente, porém como distrito.
O distrito 8 existiu até 1929, quando foi extinto pela segunda vez. Em menos de um
ano, 07/08/1930, criou-se o 9° distrito de Guaporé com sede no mesmo local, o povoado
Dona Fifina Corrêa. No ano de 1938, o distrito foi elevado à condição de vila.
Somente no ano de 1960, após longo período de tramitação legal, foi criado o
município de Serafina Corrêa através da Lei Estadual n˚ 3.932 (RIO GRANDE DO SUL,
1960).
A Figura 1 apresenta a localização do município e seus principais acessos e a Figura
2, uma vista aérea da sede do município. Já na Tabela 1, consta a localização dos distritos
que compõem o município de Serafina Corrêa.
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Figura 1: Localização do município e dos seus principais acessos.

Fonte: elaborado pelos autores.
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Figura 2: Vista aérea da sede do município de Serafina Corrêa.

Fonte: Google Earth (2012).

Tabela 1: Localização dos distritos que compõem o município de Serafina Corrêa.
Coordenadas Geográficas
SIRGAS2000
Distrito
Descrição
Latitude
Longitude
1°
Sede
-28.712729°
-51.930321°
2°
Silva Jardim
-28.626754°
-52.040336°

No Anexo II encontra-se o mapa do município com a delimitação dos seus distritos.
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1.2 Dados Físicos


Clima

O clima de Serafina Corrêa, segundo o método de Köeppen, é dos tipos climáticos
Cfa e Cfb (MORENO, 1961). O tipo Cfa indica clima subtropical, com verão quente e com
mais de 30 mm de chuva no mês mais seco, já o tipo Cfb indica climas temperados com
chuva distribuída ao longo do ano. As regiões morfoclimáticas do estado são apresentadas
na Figura 3Figura 3.

Figura 3: Regiões morfoclimáticas do Rio Grande do Sul.

Fonte: elaborado pelos autores.

Serafina Corrêa não possui postos climatológicos instalados dentro de seus limites
territoriais. Deste modo, para um maior detalhamento das características climáticas da
região, utilizaram-se os dados do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET, 2012). Na
Tabela 2 é apresentado o resumo das informações climáticas da estação de Bento
Gonçalves no período de 1980 a 2010.
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Tabela 2: Resumo da informação climática.
Mês
Temperatura
maxima (°C)
Temperatura
minima (°C)
Temperatura
média (°C)
Precipitação
(mm)

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

27,4

27,0

26,1

23,1

19,6

17,8

18,1

19,8

20,4

22,8

24,7

26,7

17,6

17,6

16,7

13,9

11,1

9,5

8,8

9,7

10,6

12,8

14,4

16,1

22,5

22,3

21,4

18,5

15,4

13,7

13,4

14,8

15,5

17,8

19,6

21,4

154,5

152,7

115,4

121,2

108,5

122,5

150,8

126,9

159,8

173,4

133,5

126,9

Fonte: adaptado de INMET (2012).

A distribuição das temperaturas médias ao longo do ano indica a ocorrência de
estações do ano bem definidas, com invernos com temperatura mínima média inferior a 9°C
e verões com temperatura superior a 22°C.
Da mesma forma, a precipitação também varia ao longo das estações do ano, sendo
o maior valor médio de pluviosidade apresentado no mês de setembro, com índices
superiores a 159 mm. Já o mês com menor índice de precipitação é o mês de maio, com
valor médio próximo de 108 mm.



Hidrografia

O município de Serafina Corrêa localiza-se na Região Hidrográfica Atlântico Sul, a
qual se destaca por abrigar um expressivo contingente populacional, pelo desenvolvimento
econômico e por sua importância para o turismo (ANA, 2010). Na divisão hidrográfica
estadual, o Município possui território na Região Hidrográfica do Guaíba. Encontra-se ainda,
totalmente inserido na bacia Taquari-Antas, conforme mostrado na Figura 4.
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Figura 4: Localização de Serafina Corrêa em relação às regiões hidrográficas do Brasil, e as
bacias hidrográficas do Rio Grande do Sul.

Fonte: elaborado pelos autores.

Quanto aos rios da bacia Taquari-Antas destaca-se o Rio Carreiro que faz limite leste
entre Serafina Corrêa e os municípios de Guaporé, Nova Bassano e Nova Araçá. A parte
oeste do Município é delimitada pelo Arroio Lajeado Tacongava. Já na área central do
município destaca-se o Arroio Feijão Cru, que drena quase a totalidade da área da sede de
Serafina Corrêa até desaguar no Rio Carreiro, que por sua vez, drena suas águas para o
Rio Taquari. Além destes, existem outros arroios menos representativos como o Arroio
Barra Funda, o Arroio João Ruivo e o Arroio Lambedor, conforme apresentado na Figura 5.
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Figura 5: Hidrografia do Município de Serafina Corrêa.

Fonte: elaborado pelos autores.



Geologia

O Município de Serafina Corrêa está inserido parte na Formação Serra Geral e parte
no Planalto dos Campos Gerais.
A Formação Serra Geral é uma formação geológica constituída por rochas
magmáticas relacionada aos derrames e intrusivas de rochas basálticas que recobrem parte
da Bacia do Paraná, abrangendo toda a região centro-sul do Brasil e estendendo-se ao
longo das fronteiras do Paraguai, Uruguai e Argentina (ZALAN et al., 1990). Segundo White
(1908), esta unidade está constituída dominantemente por basaltos e basalto-andesitos de
filiação toleiítica.
A unidade geomorfológica do Planalto dos Campos Gerais é caracterizada por
extensas superfícies aplainadas, levemente sulcadas pela instalação da atual rede de
drenagem. Este planalto está embasado por um espraiado derrame de rochas vulcânicas de
idade jurocretácica, constituída por rochas de composição básica, tais como basaltos e
fenobasaltos, com desenvolvimento de geodos e rochas de composição intermediária a
ácida, tais como andesitos, dacitos e riolitos (HORBACH et al., 1986).
Segundo o mapa litológico do Rio Grande do Sul (RAMGRAB et al., 2004)
apresentado na Figura 6, o município de Serafina Corrêa encontra-se nas seguintes
formações:
 Fácies Caxias: derrames de composição intermediária a ácida, riodacitos a riolitos,
mesocráticos, microgranulares a vitrofíricos, textura esferulítica comum (tipo carijó), forte
disjunção tabular no topo dos derrames e maciço na porção central, dobras de fluxo e
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autobrechas frequentes, vesículas preenchidas dominantemente por calcedônia e ágata,
conforme o mapa esta formação corresponderia a porção sul do município, onde o relevo
apresenta vales mais escarpados a medida que se aproxima do Rio das Antas;
 Fácies Gramado derrames basálticos, granulares finos a médios, melanocráticos,
contendo níveis de vesículas bem desenvolvidos no topo e incipientes na base dos
derrames, normalmente preenchidas por zeólitas (carbonatos e saponita). Esta formação
encontra se nas altitudes mais baixas do município, como o fundo do vale do Rio das Antas.
Figura 6: Mapa Geológico.

Fonte: elaborado pelos autores.

1.1.2 Dados Sociais


Densidade demográfica

O município de Serafina Corrêa tem uma população de 14.253 habitantes
distribuídos da seguinte forma, segundo o Censo de 2010 (IBGE, 2011):
a) população urbana: 12.054 habitantes;
b) população rural: 2.199 habitantes.
A população se concentra na área urbana do município (84,57%), sendo que na área
rural está instalada somente 15,43% da população. A densidade demográfica do município é
de 87,3 hab/km2 (FEE, 2012), taxa bastante superior a encontrada para o Brasil, que é de
21 hab/km2 e para o estado que é de 38,0 hab/km2 (FEE, 2012).
A faixa etária mais representativa da população está entre os 25 a 29 anos,
representando 9,30% dos habitantes (1.326 habitantes). A distribuição de habitantes,
considerando o sexo é apresentada na Figura 7.
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Figura 7: Distribuição da população considerando o sexo dos habitantes.

50,2%
(7.154)

49,8%
(7.099)

Homens
Mulheres

Fonte: elaborado pelos autores.

O Índice de Desenvolvimento Humano – IDH – do município, no ano de 2000, foi de
0,832, segundo o site do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). O
IDH de Serafina Corrêa foi superior ao encontrado para o Brasil (0,766) e Rio Grande do Sul
(0,814).



Saúde

Segundo as informações da Vigilância Sanitária de Serafina Corrêa, o município
possui a seguinte estrutura de atendimento à saúde:
a) hospital: 01;
b) unidades básicas de saúde: 04 em funcionamento e 02 ainda não prestando
atendimentos;
c) consultórios médicos: 15;
d) consultórios odontológicos: 19;
e) laboratórios de análises clínicas: 04;
f) clínicas médicas sem procedimentos: 02;
g) clínicas médicas com procedimentos: 02;
h) ambulatórios: 02;
i) clínica estética com podologia: 01;
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j) drogaria: 08.



Educação
O município de Serafina Corrêa possui a rede de ensino dotada de:

a) escola de ensino infantil: 06;
b) escola de ensino fundamental: 05

Todas as escolas de ensino médio pertencem ao estado, sendo elas:
a) Escola Estadual 1° de Maio;
b) Escola Estadual Carneiro de Campos;
c) Escola Estadual Geny Pinto Cadore;
d) Escola Estadual Marcos Rampi;
e) Escola Estadual Monica Costa Marocco.

1.2 Aspectos Socioeconômicos
A economia do município de Serafina Corrêa está baseada na agricultura, pecuária e
indústria. Na Tabela 3 são apresentados os tipos de cultivos e o número de produtores de
agropecuária.
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Tabela 3: Dados sobre agricultura e pecuária em Serafina Corrêa.
Tipo de Cultivo

Número de Produtores

Agricultura
Soja
Milho
Hortaliças
Aveia (para feno e pastagem)
Azevém e tifton (para feno)

75
320
12
15
20

Fruticultura (pêssego, uva, figo, citrus)
Colza
Trigo
Sorgo (pastagem, silagem)

10
10
20
50

Pecuária
Suínos
Bovinos
Aves de corte

56
200 (leite) + 5 (corte)
65

Ovinos
Equinos (sem fins comerciais, apenas uso
na propriedade)

8
50 animais*

Fonte: Prefeitura Municipal de Serafina Corrêa (2012).
Observação: *não necessariamente 50 criadores.

No setor agrícola destaca-se a cultura do milho, da soja e do sorgo. Na agropecuária
destaca-se a produção de leite e a criação de aves de corte.
Na Tabela 4 é apresentada a distribuição das atividades econômicas no município.

Tabela 4: Atividades econômicas existentes no município.

Tipo de Atividade
Prestadores de serviços
Estabelecimentos comerciais
Indústria

Número de estabelecimentos
138
447
387

Porcentagem
14,20%
45,99%
39,81%

Fonte: Prefeitura Municipal de Serafina Corrêa (2012).

Na Tabela 5 é apresentada a relação de pequenas centrais hidrelétricas instaladas
no município de Serafina Corrêa.

Tabela 5: Pequenas centrais hidrelétricas instaladas em Serafina Corrêa.
Empreendimento
UHE Usina Hidrelétrica Caçador
PCH Boa Fé

Processo

Licença de Operação (LO)

9999-05.67/07-8
16943-05.67/10-7

6772/2011-DL
4042/2011-DL

Fonte: Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henrique Luiz Roessler (2012).
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1.3 Situação do Saneamento Básico


Abastecimento de Água

O abastecimento de água para consumo humano é feito pela CORSAN (Companhia
Riograndense de Saneamento), sendo que o atendimento à população abrange 100% da
área urbana e 20% da rural.
A água é captada no Rio Carreiro, localizado próximo ao município. A água é tratada
em uma estação de tratamento (ETA) instalada na Rua Otávio Rocha, 1215. A ETA trata
75 L/seg.
Atualmente o município conta com uma rede de distribuição de 112.000 m.



Esgotamento Sanitário

Serafina Corrêa não possui estações de tratamento de efluentes municipais. De
forma geral, as edificações possuem fossa séptica e sumidouro.
A Lei municipal n˚ 1.174 (SERAFINA CORRÊA, 1992) dispõe sobre o parcelamento
do solo. Nesta lei, em seu artigo 49, é descrita a obrigatoriedade da instalação de sistemas
de esgoto sanitário em loteamentos residenciais e industriais por parte do empreendedor.
Além disso, consta que o sistema de esgoto sanitário será definido pelo Departamento de
Meio Ambiente do Estado que fornecerá as diretrizes em caso específico.



Drenagem Urbana

Na Lei Municipal n˚ 1.174 (SERAFINA CORRÊA, 1992), sobre parcelamento do solo,
consta a obrigatoriedade do empreendedor instalar nos loteamentos residenciais e
industriais o sistema de drenagem pluvial.



Controle de Vetores

A Secretaria de Saúde – Vigilância em Saúde realizada diversas ações de controle
de vetores no município a destacar:
o

fiscalização e acompanhamento do controle vetores e pragas urbanas através de
desinsetização, realizada pela empresa Santos & Valiatti Ltda (contrato administrativo nº
109/2012). A desinsetização é realizada bimestralmente na parte baixa e área central e
semestralmente em toda cidade;

o

fiscalização e acompanhamento do controle de vetores através de desratização,
realizada pela empresa Santos & Valiatti Ltda (contrato administrativo nº 109/2012). A
desratização é realizada mensalmente na parte baixa e área central da cidade;
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o

controle da dengue e febre amarela, com 19 pontos de armadilhas (PA) espalhados pela
cidade, visitados semanalmente; 10 pontos estratégicos (PE) visitados quinzenalmente;
levantamento de índices (LI) e pesquisa de vetor especial (PVE);

o

controle do barbeiro, inseto transmissor da doença de Chagas, Nas dependências da
Vigilância em Saúde encontra-se o PIT (Posto de Informação de Triatomíneos);

o

vigilância da qualidade da água para consumo humano. São feitas coletas mensais nos
poços das comunidades do interior e também em diferentes locais da área urbana. As
amostras coletadas são enviadas ao Laboratório da 6ª Coordenadoria Regional de
Saúde, que faz as análises de potabilidade.

O município de Serafina Corrêa ainda não elaborou seus Planos: Ambiental e de
Saneamento Básico, nos quais os aspectos relacionados a abastecimento de água,
esgotamento sanitário e drenagem urbana serão detalhadamente diagnosticados e sua
gestão implementada.
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Capítulo 2 – Legislação relacionada a resíduos sólidos

2.1 Legislação federal
A legislação federal aborda a gestão de resíduos sólidos nas leis e nos
decretos apresentados no Quadro 1. Ressalta-se que o Quadro é apenas uma síntese
resumida da legislação pertinente, não constando a totalidade de legislações que se
aplica ao gerenciamento de resíduos sólidos.

Quadro 1: Legislação federal aplicável aos resíduos sólidos.
Legislação

Especificações

Lei n˚6.938
31 de agosto de 1981

Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos
de formulação e aplicação e dá outras providências.

Lei n˚ 7.802
11 de julho de 1989

Dispõe sobre a pesquisa, a experimentação, a produção, a embalagem e
rotulagem, o transporte, o armazenamento, a comercialização, a propaganda
comercial, a utilização, a importação, a exportação, o destino final dos
resíduos e embalagens, o registro, a classificação, o controle, a inspeção e a
fiscalização de agrotóxicos, seus componentes e afins e da outras
providências.

Lei n˚9.605
12 de fevereiro de 1998

Dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e
atividades lesivas ao meio ambiente e da outras providências.

Lei 9.795
27 de abril de 1999

Dispõe sobre a Educação Ambiental, institui a Política Nacional de Educação
Ambiental e dá outras providências.

Lei n˚ 9.974
06 de junho de 2000

Altera a Lei n˚ 7.802, que dispõe sobre a pesquisa, a experimentação, a
produção, a embalagem e rotulagem, o transporte, o armazenamento, a
comercialização, a propaganda comercial, a utilização, o controle, a inspeção
e a fiscalização de agrotóxicos, seus componentes e afins e da outras
providências.

Decreto n˚ 4.581
27 de janeiro de 2003

Promulga emendas da IX à Convenção de Basiléia sobre o Controle do
Movimento Transfronteiriço de Resíduos Perigosos e seu Depósito.

Lei n˚ 11.107
06 de abril de 2005

Dispõe sobre normas gerais de contratação de consórcios públicos e da outras
providencias.

Decreto n˚ 5.940
25 de outubro de 2006

Institui a separação dos resíduos recicláveis descartados pelos órgãos e
entidades da administração pública federal direta e indireta, na fonte geradora,
e a sua destinação às associações e cooperativas dos catadores de materiais
recicláveis.

Lei n˚ 11.445
05 de fevereiro de 2007

Estabelece diretrizes nacionais para saneamento básico e dá outras
providências.

Lei n˚ 12.305
02 de agosto de 2010

Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; altera a Lei no 9.605, de 12 de
fevereiro de 1998.

Decreto n˚ 7.619
21 de novembro de 2011

Regulamenta a concessão de crédito presumido do imposto sobre produtos
industrializados – IPI na aquisição de resíduos sólidos.

A listagem de resoluções e normas que servem de base legal e técnica para o
gerenciamento de resíduos sólidos é apresentada no Anexo III.
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2.2 Legislação estadual
A legislação estadual, no que se refere à gestão de resíduos sólidos, possui as
leis, os decretos e as resoluções apresentadas no Quadro 2.

Quadro 2: Legislação estadual aplicável aos resíduos sólidos.
Legislação

Especificações

Lei n˚ 9.493
07 de janeiro de 1992
Lei n˚ 9.921
27 de julho de 1993
Lei n˚ 10.099
07 de fevereiro de 1994

Considera a coleta seletiva e a reciclagem do lixo como atividades ecológicas,
de relevância social e de interesse público.
Dispõe sobre a gestão dos resíduos sólidos, nos termos do artigo 247,
parágrafo 3º da Constituição do estado e dá outras providências.
Dispõe sobre os resíduos sólidos provenientes de serviços de saúde e dá
outras providências.
Dispõe sobre o descarte e destinação final de pilhas que contenham mercúrio
metálico, lâmpadas fluorescentes, baterias de telefone celular e demais
artefatos que contenham metais pesados (Alterada pela Lei 11.187).
Dispõe sobre o descarte e destinação final de pilhas que contenham mercúrio
metálico, lâmpadas fluorescentes, baterias de telefone celular e demais
artefatos que contenham metais.
Institui o Código Estadual de Meio Ambiente do estado do Rio Grande do Sul e
dá outras providências.
Dispõe de norma sobre o licenciamento ambiental para coprocessamento de
resíduos em fornos de clínquer.
Dispõe sobre a norma para o licenciamento ambiental de sistemas de
incineração de resíduos provenientes de serviços de saúde, classificados
como infectantes e dá outras providências.
Proíbe a comercialização de pneus usados importados e dá outras
providências.
Dispõe sobre a codisposição de resíduos sólidos industriais em aterros de
resíduos sólidos urbanos.
Estabelece diretrizes para elaboração do Plano Integrado de Gerenciamento
de Resíduos da Construção Civil, a ser elaborado pelos Municípios.
Altera o art. 1º da Lei 12.114 que proíbe a comercialização de pneus usados
importados e dá outras providências.
Dispõe sobre a comercialização de materiais de metal usados e dá outras
providências.
Regulamenta a Lei n° 11.019/97, de 23 de setembro de 1997, e alterações,
que dispõe sobre o descarte e destinação final de pilhas que contenham
mercúrio metálico, lâmpadas fluorescentes, baterias de telefone celular e
demais artefatos que contenham metais pesados.
Introduz modificação na Lei nº 11.019 que dispõe sobre o descarte e
destinação final de pilhas que contenham mercúrio metálico, lâmpadas
fluorescentes, baterias de telefone celular e demais artefatos que contenham
metais pesados.
Regulamenta a concessão de crédito presumido do imposto sobre produtos
industrializados – IPI na aquisição de resíduos sólidos.

Lei n˚ 11.091
23 de setembro de 1997
Lei n˚ 11.187
07 de julho de 1998
Lei n˚ 11.520
03 de agosto de 2000
Resolução Consema n˚ 02
17 de abril de 2000
Resolução Consema n˚ 09
25 de outubro de 2000
Lei n˚ 12.114
05 de julho de 2004
Resolução Consema n˚ 073
20 de agosto de 2004
Resolução Consema n˚109
05 de julho de 2005
Lei n˚ 12.281
28 de novembro de 2005
Lei n˚ 12.431
27 de março de 2006
Decreto n˚ 45.554
19 de março de 2008
Lei n˚ 13.381
02 de dezembro de 2009
Decreto n˚ 7.619
21 de novembro de 2011

2.3 Legislação municipal
Quanto à legislação municipal, as seguintes leis, apresentadas no Quadro 3
encontram-se em vigor e estão relacionadas à gestão de resíduos sólidos.
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Quadro 3: Legislação municipal aplicável aos resíduos sólidos.
Legislação

Especificações

Relações com resíduos sólidos

Lei Orgânica

Artigo 10- inciso XXXVII: é estabelecida a competência do município
em disciplinar a limpeza dos logradouros públicos, a remoção, o
tratamento e destinação final do lixo.
Artigo 11 – inciso VI: competência do município em comum com a
União e o Estado, proteger o meio ambiente e combater a poluição
em qualquer de suas formas.
Artigo 45 – inciso VII: são leis complementares – o código de meio
ambiente.
Artigo 145: no capitulo referente à gestão em saúde consta o respeito
ao meio ambiente e controle de poluição ambiental, bem como o
planejamento e execução de ações de controle de meio ambiente e
de saneamento básico.
Artigo 159: no capítulo sobre educação e cultura consta a inclusão no
currículo escolar da rede municipal de ensino municipal a matéria de
acordo com o conteúdo programático das diversas séries do ensino
fundamental a noção de ecologia, da defesa do meio ambiente.
Artigo 172: no capitulo sobre meio ambiente consta que o município
deve tratar o lixo longe da concentração popular e das áreas de
confinamento e cultura.

Lei n˚ 1.154
30 de junho 1992

Dispõe sobre o
parcelamento
do
solo

Artigo 11: define o parcelamento do solo em função do uso a que se
destinam: residenciais, de interesse social, para implantação de sítios
de recreio e industriais.
Artigo 49: nos loteamentos residências e industrias, o empreendedor
como responsável pela instalação de sistema de drenagem pluvial e
esgotos sanitários. O sistema de esgoto sanitário será definido pelo
Departamento de Meio Ambiente do Estado, que fornecerás as
diretrizes específicas.

Lei n˚ 1.829
05 de dezembro
de 2001

Criação
do
Conselho Municipal
de Meio Ambiente

Reestruturação do Conselho Municipal de Meio Ambiente.

Lei n˚ 2.175
01 de julho de
2005

Reestruturação do
Conselho Municipal
de Meio Ambiente

Lei n˚ 2.628
11 de dezembro
de 2009

Institui o Programa
Municipal
de
Incentivo
e
Reciclagem
de
Óleos e Gorduras
de Origem Vegetal
e Animal, Óleos
Combustíveis
e
Óleos.
Lubrificantes
no
Município
de
Serafina
Corrêa – RS e dá
outras providências

Artigo 6: Ficam as pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas,
responsáveis por atividades que gerarem resíduos oriundos da
utilização de óleos e gorduras de origem vegetal ou animal de uso
culinário – doméstico, comercial ou industrial – e ainda, de óleos
combustíveis e lubrificantes, responsáveis por dar destinação
adequada a esses produtos,
mediante procedimentos de coleta, reutilização, reciclagem,
beneficiamento ou disposição final.
Os demais artigos tratam sobre responsabilidades e disposição final
de óleos e gorduras e óleos lubrificantes.

Lei n˚ 2.667
31 de março de
2012

Autoriza o poder
executivo municipal
a firmar conveio de
cooperação mutua
com a associação
Reciclanip.

O convênio entre a prefeitura municipal de Serafina Corrêa e a
Associação Reciclanip para desenvolvimento de ações conjuntas e
integradas de proteção ambiental através da destinação
ambientalmente adequada dos pneumáticos insersíveis.

Lei n˚ 2.248
02 de abril de
1990

Artigo 2: competências do conselho em seu inciso II está descrita a
participação do Conselho nos estudos e elaboração do plano
municipal de gerenciamento de resíduos sólidos.
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Capítulo 3–Situação Atual dos Resíduos Sólidos

3.1 Organização do capítulo
O presente capítulo foi estruturado de forma a caracterizar os diferentes
resíduos sólidos gerados no município no que se refere às etapas: geração, coleta
(convencional e seletiva), tratamento, destino final dos resíduos sólidos e disposição
final dos rejeitos.
Nesta estrutura, os resíduos sólidos foram classificados segundo sua fonte de
geração, conforme apresentado nos itens 3.2 a 3.14.
No Anexo IV são apresentadas as informações obtidas através de consulta ao
site do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, referentes ao
diagnóstico de manejo de resíduos urbanos para os anos de 2009 e 2010.

3.2 Resíduos Sólidos Domésticos e Comerciais
Os resíduos sólidos de origem doméstica são conceituados, pela Política
Nacional de Resíduos Sólidos (BRASIL, 2010) como sendo aqueles originados em
atividades domésticas em residências urbanas. O Manual para Elaboração de Planos
de Gestão de Resíduos Sólidos (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2012)
complementa acrescentando que resíduos sólidos domiciliares são compostos por
resíduos secos e úmidos.


Caracterização dos resíduos sólidos domésticos – coleta convencional

Os resíduos sólidos comerciais são manejados de forma semelhante
aos domésticos devido suas similaridades, diferenciando-se, entretanto, no que tange
ao volume gerado.
O município não possui dados de caracterização dos resíduos sólidos gerados.
A geração de resíduos provenientes da coleta municipal no período de
fevereiro de 2011 a agosto de 2012 é apresentada na Figura 8. O detalhamento das
informações sobre a geração de resíduos é apresentada no Anexo IV.
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Figura 8: Geração de resíduos sólidos no município de Serafina Corrêa no período de
fevereiro de 2011 a agosto de 2012.
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100.00

50.00
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Fonte: Prefeitura Municipal de Serafina Corrêa.

Os resíduos domiciliares e comerciais gerados na área urbana são
acondicionados em sacolas plásticas ou sacos para lixo. Após geração, são
transportados até os dispositivos de acondicionamento (lixeiras) disponibilizados pela
prefeitura na via pública ou instaladas pelos munícipes em frente às suas residências.
Ressalta-se que a maioria dos dispositivos foram instalados pelos habitantes de
Serafina Corrêa.
A disposição das lixeiras não segue um padrão, estando dispostas de forma
irregular pela zona urbana do município.
Verificou-se que parte das lixeiras existentes na via pública encontra-se
depredada e não possuem tampa, o que pode acarretar no rompimento dos sacos por
animais domésticos que se alimentam dos restos de alimentos ali depositados. Alguns
habitantes também deixam os sacos de lixo no chão e outros, embora menos
frequente, penduram em árvores, postes e estacas das mudas da arborização urbana.
A Figura 9 apresenta o descrito.
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Figura 9: Dispositivos de acondicionamento instalados em Serafina Corrêa. Os
dispositivos à esquerda foram instalados pela Prefeitura, enquanto que, os da direita,
por particulares.

Fonte: registro fotográfico dos autores.

Na zona rural não há coleta de resíduos domésticos. Conforme informação do
técnico do Departamento de Meio Ambiente de Serafina Corrêa, os resíduos orgânicos
permanecem nas residências, sendo dispostos, de forma geral, no solo para
degradação natural.
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Coleta e transporte dos resíduos sólidos domésticos e comerciais

A abrangência do serviço de coleta de resíduos sólidos é de 100% na área
urbana e de 23% na rural.
A coleta e transporte de resíduos são realizados por uma equipe composta por
um motorista e três coletores, sendo que todos devem estar utilizando os
equipamentos de proteção individual (EPI’s) de acordo com as normas de segurança.
A equipe de coleta é de total responsabilidade da empresa terceirizada contratada
para a realização do serviço.
O Quadro 4 apresenta o roteiro, a periodicidade, a frequência e a extensão da
coleta de resíduos sólidos, conforme definido em contrato (contrato administrativo n˚
246/2011). As coletas devem ser realizadas a partir das 6 horas da manhã. No Anexo
VI é apresentado o detalhamento do roteiro de coleta de resíduos.
Quadro 4: Roteiro, periodicidade e extensão da coleta de resíduos sólidos domésticos e
comerciais.
Roteiro
Roteiro 1
Roteiro 2
Roteiro 3
Roteiro 4

Periodicidade
terças, quintas-feiras e
sábados
segundas, quartas e
sextas-feiras
segundas, quartas e
sextas-feiras
segundas, quartas e
sextas-feiras

Frequência

Extensão

Anual

43,18 Km

01 de março a 31 de agosto
(baixa temporada)
01 de setembro a 30 de
novembro (média temporada)
01 de dezembro a 28 de fevereiro
(alta temporada)

75,02 Km
2
53,02 Km
3
75,02 Km
4
53,02 Km

1

75,02 Km

Fonte: Prefeitura Municipal de Serafina Corrêa.
1
2
Observação: extensão do roteiro realizado às segundas; extensão do roteiro realizado às quartas e
3
4
sextas; extensão do roteiro realizado às segundas e sextas; extensão do roteiro realizado às quartas.

Atualmente, os roteiros de coleta estão sendo analisados pela Administração
para possível alteração.
A coleta e o transporte de resíduos são realizados por caminhão compactador
com capacidade mínima de 15 m3 com coletor de líquido percolado, que não triture,
com carregamento traseiro e basculamento mecânico para descarga. Além disso, o
caminhão deverá ter idade máxima de 5 anos, contados do ano de sua respectiva
fabricação, ter chassi e carroceria em bom estado de conservação. Estas informações
encontram-se descritas no contrato entre a Prefeitura Municipal de Serafina Corrêa e o
prestador de serviços (contrato n˚ 246/2011). A Figura 10 apresenta o tipo de
caminhão utilizado para a coleta dos resíduos domésticos e comerciais do município
de Serafina Corrêa.
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Figura 10: Caminhão utilizado para coleta e transporte de resíduos sólidos.

Fonte: Prefeitura Municipal de Serafina Corrêa (2012).

Os resíduos domésticos e comerciais são coletados pelos funcionários da
empresa Reciclagem Adeva Ltda (Licença de Operação 3331/2012-DL, contrato
administrativo n˚ 246/2011 – validade 27/09/2011 a 26/09/2012). A Licença de
Operação da empresa encontra-se no Anexo VII. A empresa foi contratada através do
procedimento licitatório na modalidade Concorrência Pública n˚ 02/2011.
A declaração de isenção de licenciamento ambiental n˚ 74/2010-DL, que se
encontra no Anexo VII, refere-se a atividade de transporte de resíduos sólidos urbanos
pela empresa de Reciclagem Adeva Ltda.
O recebimento de resíduos sólidos urbanos do município de Serafina Corrêa
para triagem e transbordo na empresa Reciclagem Adeva Ltda é autorizado pela
FEPAM através do documento n˚ 702/2011-DL, que se encontra no Anexo VII.
O controle e a fiscalização do serviço de coleta, transporte e destinação de
resíduos sólidos e disposição final de rejeitos encontra-se descritos no contrato
administrativo n˚ 246/2011. O controle deve ser realizado através da pesagem diária
do caminhão compactador (antes e após a coleta), sendo que deve ser registrada a
quantidade de resíduos coletada em uma planilha, que será entregue ao fiscal do
contrato mensalmente. As informações do controle e fiscalização realizados são
apresentadas no Anexo VII.



Tratamento e destino final dos resíduos sólidos domésticos e comerciais

Conforme relato, nas propriedades rurais, por iniciativa própria, os moradores
realizam compostagem do resíduo orgânico. Entretanto, não há informações ou
procedimentos definidos pela Prefeitura neste sentido.
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Os resíduos gerados na zona urbana são encaminhados para a Central de
Triagem da empresa Reciclagem Adeva Ltda, localizada na Linha Barra Grande,
município de Nova Araçá/RS.
A distância entre o Município de Serafina Corrêa e a Central de Triagem é de,
aproximadamente, 42 km.
As condições e as restrições de operação da Central de Triagem encontram-se
descritas na Autorização Geral n˚ 702/2011-DL. Destacam-se:
o

os resíduos recebidos na unidade de triagem deverão permanecer em local
coberto, protegidos das intempéries com piso impermeabilizado e canaletas de
contenção de chorume;

o

os materiais oriundos do processo de triagem deverão ser mantidos em baias, em
local coberto, aguardando a expedição;

o

a unidade de triagem deverá possuir sistema de drenagem pluvial visando escoar
a água da chuva e impedir a contaminação da mesma em contato com o chorume
gerado pelos resíduos;

o

deverão ser mantidos procedimentos de higienização na unidade de triagem, bem
como condições sanitárias e operacionais adequadas;

o

os rejeitos da triagem não poderão ser dispostos no empreendimento, devendo os
mesmos permanecer em local coberto com piso impermeabilizado e canaletas de
contenção de chorume até o envio ao aterro sanitário licenciado.

Os rejeitos da triagem dos resíduos sólidos são enviados para o aterro da
empresa SIL – Soluções Ambientais Ltda, localizado na Rodovia BR 290, Km 178,
Bloco Coréia, no município de Minas do Leão/RS. A distância entre a Central de
triagem da Reciclagem Adeva Ltda (Nova Araçá) e o aterro sanitário é de 290 km,
aproximadamente. A licença de operação do aterro sanitário foi expedida pela FEPAM
sob número 982/2010-DL e encontra-se no Anexo VIII. Algumas das condições e das
restrições que constam na licença de operação do empreendimento são apresentadas
na sequência:
o

a licença refere-se à operação do aterro sanitário de resíduos urbanos (ARSU,
para resíduos domiciliares (Classe II) e resíduos caracterizados como Classe III
(inertes), de conformidade com a NBR 10.004), operação da Estação de
Tratamento de Efluentes - ETE da Central de Resíduos do Recreio e coleta e
oxidação térmica do biogás gerado no aterro sanitário;

o

o aterro de resíduos sólidos urbanos (ARSU) ocupará toda a cava disponível do
bloco Coréia, em área prevista de 73,00 ha., para uma capacidade máxima
prevista de 90.000 t/mês, considerada uma vida útil estimada de 23 anos,
organizado sob a forma de níveis;

o

a profundidade da cava (bloco Coréia) é de 51 metros, devendo ser esta, a altura
máxima do aterro;
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o

o controle do recebimento dos resíduos no aterro de resíduos sólidos urbanos
(ARSU) é de responsabilidade do empreendedor, devendo ser observados os
critérios de compatibilidade para o qual foi projetado.

A Figura 11 apresenta uma vista do aterro da empresa SIL – Soluções
Ambientais Ltda.

Figura 11: Aterro sanitário da empresa SIL Soluções Ambientais Ltda.

Fonte: SIL Soluções Ambientais Ltda, disponível no site: http://www.nova.art.br/sil/principal/Aterro.asp.

3.3 Materiais Recicláveis
Para elaboração deste documento considerou-se como resíduos recicláveis, ou
materiais recicláveis, o seguinte agrupamento: alumínio, aço, papel/papelão, plástico e
vidro, conforme o adotado no Plano Nacional de Resíduos Sólidos – versão Preliminar
(BRASIL, 2011).
O município não conta com coleta seletiva na zona urbana.
Na zona rural há coleta de materiais recicláveis, os quais são denominados no
município como “Lixo Seco”. A coleta desses resíduos ocorre semestralmente após
sua divulgação nos meios de comunicação. No material de divulgação da campanha
de coleta de materiais recicláveis constam informações como (informações obtidas
junto ao Departamento de Meio Ambiente de Serafina Corrêa):


os materiais coletados: papel/papelão, metais, vidros e plásticos (menos as
embalagens de agrotóxicos coletados em outra oportunidade);



os materiais que estiverem separados, ensacados e colocados na beira da estrada
serão recolhidos;



os materiais como seringas e agulhas, tanto de uso humano como veterinário, não
serão coletados.

No Quadro 5 são apresentadas as datas de coleta de lixo seco no segundo
semestre de 2011 e primeiro de 2012, bem como o roteiro para recolhimento de
resíduos.
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Quadro 5: Datas de coleta de materiais recicláveis na zona rural do município de Serafina
Corrêa.

Localidades
Capelas: Nossa Senhora de Fátima, São
Caetano e São Luís
Capelas: Caravaggio Linha 9˚, Santo Antônio,
Lajeado e São José

2011

2012

07/12

11/06

09/12

13/06

Capelas: São Carlos e Saúde

12/12

15/06

Capelas: Aparecida e São Paulo

14/12

18/06

19/12

20/06

21/12

22/06

16/12

-

Capelas: Santa Maria Gorete, São Roque,
Caravágio Linha 13˚ e Monte Bérico
Capelas: Sant’Anna, São João, Santo Antônio,
São Francisco São Pedro.
Silva Jardim*
Fonte: Prefeitura Municipal de Serafina Corrêa.
* Não houve coleta neste distrito em 2012.

No distrito de Silva Jardim, no ano de 2012, não houve coleta de materiais
recicláveis pela equipe da prefeitura, entretanto, há infraestrutura disponível nesta
localidade para tanto.
Não há registros da quantidade de resíduos coletadas nas campanhas
promovidas pela prefeitura. Os profissionais envolvidos na organização da atividade,
junto ao Departamento de Meio Ambiente, estimam que sejam coletadas 15 cargas de
resíduos recicláveis na zona rural do município.
A coleta e transporte de resíduos é realizada por um funcionário da prefeitura
nas datas estabelecidas em calendário. Para tanto, é utilizado um caminhão tipo
caçamba para a coleta. A Figura 12 apresenta o registro fotográfico do caminhão de
coleta de resíduos recicláveis na zona rural de Serafina Corrêa.
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Figura 12: Caminhão utilizado para coleta e transporte de materiais recicláveis.

Fonte: Prefeitura Municipal de Serafina Corrêa (2012).

Os resíduos coletados são encaminhados para as empresas de triagem de
resíduos instaladas no município.
As empresas de reciclagem que atuam no município são apresentadas na
Tabela 6.

Tabela 6: Empresas de reciclagem instaladas em Serafina Corrêa.
Nome

Número da Licença de
Operação

Observações

44/2010

Válida por 4 anos

77/2010
64/2010

Válida por 4 anos
Válida por 4 anos

60/2012

Válida até 13/05/2015

Plaspel Indústria e Comércio de
Reciclados Ltda
Leandro Dela Justina ME
Egídio José Cerutti
TGT Indústria e Comércio de Reciclados
Ltda
Decopel Indústria e Comércio de Papel
Ltda
Reni Reinheimer

-

Requerimento de LO
junto à FEPAM
Sem licenciamento

Fonte: Prefeitura Municipal de Serafina Corrêa (2012).
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3.4 Resíduos de Limpeza Urbana
Os resíduos de limpeza urbana são aqueles originários da varrição, limpeza de
logradouros e vias públicas e outros serviços de limpeza urbana (BRASIL, 2010).
No Município de Serafina Corrêa, tem-se como responsáveis por este serviço,
a Prefeitura Municipal e a empresa terceirizada Calçamentos Padilha. A limpeza
pública é realizada em toda a área urbana e em parte da área rural. Na zona rural, em
especial, é realizada a poda das árvores.
A limpeza pública conta com 9 funcionários, trabalhando nos turnos da manhã
e da tarde. Este serviço conta ainda com serviços ocasionais nos finais de semana no
centro, conforme a demanda.
A capina é efetivada em todo o Município, conforme a necessidade. Este
serviço é realizado em forma de ciclo, percorrendo assim todos os bairros de Serafina
Corrêa. O número de funcionários envolvidos é o mesmo que trabalha fazendo o
serviço de varrição, estando estes divididos geralmente em 2 equipes, a de varrição e
a de capina.
O serviço de varrição e de capina utiliza vários equipamentos, entre eles:
capinadeira a fogo, vassouras, cortador de grama, roçadeira, enxada, entre outros.
O responsável por este serviço não soube precisar os volumes coletados desta
tipologia de resíduos. Além disso, afirmou que os resíduos são destinados a coleta
municipal, junto com a coleta convencional.
Na Figura 13 é apresentada a imagem do serviço de varrição no Município, já
na Figura 14 é apresentada a imagem do serviço de poda das árvores.

Figura 13: Equipe de servidores atuando na varrição nas ruas de Serafina Corrêa.

Fonte: Prefeitura Municipal de Serafina Corrêa (2012).
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Figura 14: Registro da poda de árvores em Serafina Corrêa.

Fonte: Prefeitura Municipal de Serafina Corrêa (2012).

3.5 Resíduos de Construção Civil
Segundo a Política Nacional de Resíduos Sólidos (BRASIL, 2010), os resíduos
da construção civil são aqueles gerados nas construções, reformas, reparos e
demolições de obras de construção civil, inclusos os resultantes da preparação e
escavação de terrenos para obras civis.
Não há registros disponíveis no Departamento de Meio Ambiente de Serafina
Corrêa sobre a geração e manejo dos resíduos de construção civil. Entretanto, o
manejo desse tipo de resíduo é de responsabilidade do gerador, conforme consta na
Resolução Conama n˚ 307 (BRASIL, 2002).
Na Figura 15 podem-se observar empreendimentos em construção que tem
disponibilizadas caçambas para armazenamento e coleta dos resíduos gerados.
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Figura 15: Caçamba para armazenamento de resíduos de construção civil.

Fonte: registro fotográfico dos autores.

No Município há uma empresa licenciada para recolhimento, armazenamento
temporário e destinação de resíduos da construção civil. Essa empresa atua sob a
Licença de Operação n˚ 016/2012, na qual constam condições e restrições, sendo
algumas delas:
a) o local somente poderá receber resíduos de construção civil, excetuando-se
qualquer tipo de material contaminado, tais como latas de tinta, solventes, óleos e
outros;
b) a empresa deverá segregar, identificar, classificar e acondicionar os resíduos
sólidos gerados para a armazenagem provisória na empresa de acordo com as
normas NBR 12.235 e NBR 11.174 da ABNT e somente destinar os resíduos para
empresas devidamente licenciadas, encaminhando trimestralmente relatório de
destinação de RSI – resíduos sólidos industriais.
Assim, supõe-se que apesar de não haver uma regulamentação oficial e
controle de dados de geração, os empreendimentos gerenciam seus resíduos,
buscando dar um manejo e destino final adequados.

3.6 Resíduos de Serviços de Saúde
Os resíduos de serviços de saúde são aqueles resultantes de atividades
exercidas nos serviços definidos pelo artigo 1 da resolução RDC n˚ 306 (BRASIL,
2004), e que por suas características necessitam de manejo, tratamento e disposição
final diferenciados. Entre as atividades que constam na RDC n˚ 306 (BRASIL, 2004),
pode-se citar: serviços de atendimento à saúde humana ou animal, laboratórios,
necrotérios e funerárias, farmácias, entre outros.
O município possui ainda: 4 agropecuárias, 2 pet shops e 1 médica veterinária.
Esses estabelecimentos também se enquadram como geradores de resíduos de
serviços de saúde por prestarem atendimento à saúde animal.
A fiscalização sobre a gestão dos resíduos de serviços de saúde gerados nas
clinicas e consultórios particulares é de responsabilidade da Vigilância Sanitária.
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No município há 39 estabelecimentos de saúde que possuem Plano de
Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde. Nos demais estabelecimentos, a
comprovação da destinação correta dos resíduos de serviços de saúde ocorre com a
apresentação de comprovante de coleta e destino final de resíduos (manifesto de
transporte).
O Hospital Nossa Senhora do Rosário é conveniado com o SUS e também faz
atendimentos particulares. No hospital há atendimento cirúrgico, obstétrico, pediátrico
e clínica geral.
O hospital Nossa Senhora do Rosário realiza o manejo dos seus resíduos
segundo critérios estabelecidos na Resolução RDC 306 (BRASIL, 2004) e possui
Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde.
As unidades básicas de saúde do município estão instaladas na sede e nos
distritos/capelas, conforme listado: a) Centro Municipal de Saúde, b) UB Gramadinho,
c) UB Santin e d) posto de saúde Silva Jardim. As UBS’s Planalto e Aparecida foram
recentemente inauguradas e ainda não iniciaram suas atividades.
Na unidade central (CMS) as especialidades médicas oferecidas são: clínica
geral, pediatria, ginecologia, medicina interna e cirurgia ambulatorial. Nas outras três
unidades em operação há somente atendimento de clínica geral.
Entre os resíduos pode-se identificar a geração dos seguintes, conforme a
classificação determinada na RDC n˚ 306 (BRASIL, 2004):
a) resíduos pertencentes ao Grupo A: resíduos com a possível presença de agentes
biológicos que, por suas características, podem apresentar risco de infecção;
b) resíduos pertencentes ao Grupo B: resíduos contendo substâncias químicas que
podem apresentar risco à saúde pública ou ao meio ambiente, dependendo de suas
características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade e toxicidade;
c) resíduos pertencentes ao Grupo D: resíduos que não apresentem risco biológico,
químico ou radiológico à saúde ou ao meio ambiente, podendo ser equiparados aos
resíduos domiciliares;
d) resíduos pertencentes ao Grupo E: materiais perfurocortantes ou escaraficantes.
A geração de resíduos de serviços de saúde nas unidades básicas de saúde
no ano de 2012 é apresentada na Figura 16.
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Figura 16: Geração de resíduos de serviços de saúde nas unidades básicas do município
de Serafina Corrêa.
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Fonte: Vigilância Sanitária de Serafina Corrêa (2012).

O manejo dos resíduos de serviços de saúde é realizado conforme descrito no
Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde, que é apresentado no
Anexo IX.
A Figura 17 apresenta o acondicionamento dos resíduos infectantes e
perfurocortantes na unidade de saúde do Centro de Serafina Corrêa.

Figura 17: Dispositivos de acondicionamento de resíduos existentes na unidade de
saúde da sede do município.

Fonte: registro fotográfico dos autores.
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Realizou-se uma visita técnica na Unidade Central de Saúde (CMS) e
identificou-se inadequações quanto o local de armazenamento externo de resíduos
infectantes. A Figura 18 apresenta o relatado.

Figura 18: Local de armazenamento dos resíduos infectantes na unidade de saúde do
Centro.

Fonte: registro fotográfico dos autores.

A coleta dos resíduos infectantes e perfurocortantes é realizada por uma
empresa terceirizada localizada no município de Caxias do Sul/RS. A empresa Seresa
– Serviços de Resíduos da Saúde Ltda (LO 4608/2011-DL) efetua a coleta na unidade
de saúde do Centro do município. A Licença de Operação da frota de caminhões
encontra-se no Anexo X.
Os resíduos químicos (Grupo B) são coletados pela mesma empresa –
Resiservice.
A coleta dos resíduos infectantes, perfurocortantes e químicos é realizada pela
empresa terceirizada na última semana de cada mês, sendo que o trajeto entre o
posto e o sistema de tratamento tem um percurso de 133 Km aproximadamente.
O tipo de transporte utilizado é caminhão baú. A equipe de coleta é treinada
pelo prestador de serviços, que também é o responsável pelo fornecimento de
equipamentos de proteção individual ao seu pessoal.
Os resíduos dos grupos A e E são tratados pela empresa Seresa – Serviços de
Resíduos da Saúde Ltda (LO 553-2009-DL) através de tratamento térmico
(incineração). As cinzas geradas no processo são dispostas em aterro de resíduos
sólidos perigosos (ARIP) da empresa Multi Serviços Tecnologias Ambientais Ltda (LO
4040/2011-DL, no Anexo XI).
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Os resíduos químicos (Grupo B) são dispostos em aterro sanitário para
resíduos perigosos (ARIP) da empresa Multi Serviços Tecnologias Ambientais Ltda
(LO 4040/2011-DL no Anexo XI).
Os resíduos do grupo D são coletados pela empresa Reciclagem Adeva Ltda
(LO 3331/2012-DL, contrato administrativo n˚ 246/2011 – validade 27/09/2011 a
26/09/2012). Os rejeitos são dispostos em aterro sanitário da empresa SIL – Soluções
Ambientais Ltda (LO 982/2010-DL).

3.7 Resíduos Funerários
De acordo com o Manual para Elaboração de Planos de Gestão de Resíduos
Sólidos (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2012), os resíduos gerados nos
cemitérios devem ser diagnosticados, apesar de se sobreporem a outros tipos de
resíduos, incluindo: resíduos de construção e manutenção de jazidos, resíduos secos
e verdes de arranjos florais, resíduos de decomposição de corpos (ossos e outros)
provenientes de exumação, entre outros.
No Município há 21 cemitérios instalados no perímetro de Serafina Corrêa.
Este número corresponde ao cemitério localizado na sede e em cada capela existente
no Município.
No município não há disponibilizado um sistema de coleta e/ou tratamento
desse tipo de resíduos sólidos (resíduos de construção de jazigos, flores, entre
outros).
A Figura 19 é o registro fotográfico de um cemitério localizado na Capela São
João.

Figura 19: Cemitério da Capela São João – Serafina Corrêa.

Fonte: registro fotográfico dos autores.

O município possui duas funerárias, sendo que ambas não possuem planos de
gerenciamento de resíduos. Uma das funerárias envia os seus resíduos ao hospital,
que os encaminha para tratamento e destinação final ambientalmente adequada.
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3.8 Resíduos com Logística Reversa Obrigatória
Inclui-se neste grupo de resíduos: eletroeletrônicos, pilhas e baterias, pneus,
lâmpadas fluorescentes (vapor de sódio, mercúrio e de luz mista), óleos lubrificantes e
seus resíduos e embalagens e os agrotóxicos. Na sequencia são apresentadas as
formas de manejo desses resíduos.



Eletroeletrônicos
Não há informações disponíveis sobre o manejo de resíduos eletroeletrônicos.

No caso do descarte, os são coletados pela empresa Reciclagem Adeva Ltda
(LO 3331/2012-DL, contrato administrativo n˚ 246/2011 – validade 27/09/2011 a
26/09/2012), responsável pela coleta regular no município.



Pilhas e Baterias

Não há dados sobre o manejo de resíduos constituídos por pilhas e baterias
por parte dos habitantes do município. Informalmente, a população é orientada a
devolver as pilhas e baterias nos estabelecimentos comerciais no qual adquiriram
esses produtos. Também, não há registro quanto os estabelecimentos comerciais que
recebem pilhas e baterias.
No caso de descarte, esses resíduos seguem misturados aos demais na coleta
convencional, sendo coletados pela empresa Reciclagem Adeva Ltda (LO 3.331/2012DL, contrato administrativo n˚ 246/2011 – validade 27/09/2011 a 26/09/2012).
No que se refere as pilhas e baterias geradas nas dependências da Prefeitura,
as mesmas são armazenadas no seu pátio de máquinas, por iniciativa dos seus
colaboradores. Não há dados disponíveis sobre a geração de pilhas e baterias.



Pneus

O município através da Lei Municipal n˚ 2.667 (SERAFINA CORRÊA, 2010)
firmou um convênio com a Associação Reciclanip objetivando ações conjuntas e
integradas quanto à destinação final de pneumáticos inservíveis.
A Associação Reciclanip é uma entidade das indústrias nacionais que
produzem pneus, fundada em 2007, que cuida exclusivamente da coleta e destinação
de pneus inservíveis. A Reciclanip é uma instituição sem fins lucrativos, na qual os
fabricantes de pneus novos, representados pela Associação Nacional da Indústria de
Pneumáticos, arcam com todos os custos de coleta e destinação dos pneus
inservíveis, como transporte, trituração e destinação (ASSOCIAÇÃO NACIONAL DA
INDÚSTRIA DE PNEUMÁTICOS, 2012).
Ficou definido, em convênio entre as partes, que o ponto de coleta destinado a
receber pneus usados é a Escola Municipal Agrícola – localizada na Linha Bento
Gonçalves.
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A destinação dos pneus usados pela Associação Reciclanip deve seguir o
estabelecido na Resolução Conama n˚ 416 (BRASIL, 2009). Segundo informações da
Associação Reciclanip, não foram coletados pneus no município até o presente
momento.
Os pneus usados pertencentes à Prefeitura ficam armazenados junto ao pátio
de máquinas e, posteriormente, são encaminhados ao ponto de armazenamento da
Escola Municipal Agrícola. A Figura 20 ilustra o descrito.

Figura 20: Armazenamento de pneus usados gerados pela Prefeitura.

Fonte: Prefeitura Municipal de Serafina Corrêa (2012).



Lâmpadas fluorescentes

A prefeitura municipal não possui programas de incentivo à população para a
segregação na fonte de lâmpadas fluorescentes. Os munícipes são orientados,
informalmente, a devolver as lâmpadas nos estabelecimentos comerciais onde
adquiriram as mesmas.
As lâmpadas fluorescentes geradas pela Prefeitura, por iniciativa de seus
colaboradores, após seu descarte, permanecem armazenadas no pátio de máquinas,
conforme apresentado na Figura 21 e posteriormente são destinadas a empresas
licenciadas para descontaminação e reaproveitamento.
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Figura 21: Depósito de lâmpadas do município de Serafina Corrêa.

Fonte: registro fotográfico dos autores.

Segundo informação do técnico do Departamento de Meio Ambiente de
Serafina Corrêa, estima-se que nos últimos 2 anos tenham sido armazenadas 1.750
lâmpadas.



Óleos lubrificantes e suas embalagens

Segundo informações do Departamento de Meio Ambiente de Serafina Corrêa,
as embalagens de óleos lubrificantes geradas pela população permanecem nos postos
de troca de óleo.
Não há registros sobre a geração e destinação das embalagens geradas pela
comunidade, bem como as da Prefeitura Municipal. No ano de 2011, conforme
informação o Setor de Compras de Serafina Corrêa, foram adquiridos 4.110 L de
óleos, indicando que as embalagens desses produtos não tem um destino definido.



Agroquímicos

O recolhimento das embalagens de agrotóxicos no Município de Serafina
Corrêa é realizado pela Cooperlate desde o ano de 2003, com o objetivo de ajudar na
preservação do meio ambiente, dando um fim correto para todas as embalagens de
agrotóxicos. Esta coleta é sempre realizada no mês de maio, onde se definem as
datas de recolhimento.
As embalagens recolhidas pela Cooperlate em conjunto com a Agromaq
Agropecuária, são entregues a uma entidade especializada e responsável chamada
Cinbalagens – Aria, localizada na cidade de Passo Fundo, onde é realizado o
processo de reciclagem destas.
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Para realizar o recolhimento, faz-se um roteiro com todas as localidades onde
se cometerá o recolhimento. Este roteiro é então divulgado na rádio local para que
todos os agricultores saibam o roteiro com a data e a hora do recolhimento em cada
comunidade do interior.
Segundo a administração da Cooperlate, esta atividade possui algumas regras
a serem seguidas:
 somente serão recolhidas embalagens tríplices lavadas (limpas por fora e por
dentro);
 as embalagens tríplices lavadas devem estar separadas das tampas e perfuradas
no fundo;
 as tampas das embalagens limpas devem estar separadas em sacolas plásticas;
 o recolhimento será realizado diretamente na comunidade, sem custo nenhum para
o produtor, mas o produtor precisa estar presente para receber o recibo da devolução
das embalagens de agrotóxicos;
 não serão recebidas embalagens com resíduos de produto, ou seja, contaminadas.

Na Tabela 7 encontra-se a quantidade de embalagens de agrotóxicos coletas
no Município de Serafina Corrêa nos anos de 2003 a 2012.

Tabela 7: Quantidade de embalagens de agroquímicos coletadas em Serafina Corrêa.
Ano
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Total

Número de embalagens coletadas
(unidades)
3.719
3.762
7.052
11.864
8.737
8.419
10.109
11.182
10.136
11.028
86.008

Fonte: Cooperlate (2012).

3.9 Resíduos Agrosilvopastoril
Essas atividades geram resíduos que englobam uma fração orgânica,
composta pelos resíduos de culturas e da criação de animais, e outra fração
inorgânica formada pelos fertilizantes e produtos farmacêuticos utilizados no
tratamento de animais.
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Resíduos Agrosilvopastoris Orgânicos

A fração orgânica é caracterizada pelas sobras e perdas de colheita, atividades
de poda e outros materiais, que ficam dispostos no local servindo como adubo e
integrando a fração de matéria orgânica do solo. Segundo o Manual para Elaboração
de Planos de Gestão de Resíduos Sólidos (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2012),
na avaliação das criações de animais devem ser considerados as de bovinos, equinos,
caprinos, ovinos, suínos, aves e outros, bem como os resíduos gerados nos
abatedouros e outras atividades agroindustriais.
Os rebanhos do município são apresentados na Tabela 8.

Tabela 8: Rebanho instalado no município de Serafina Corrêa.

Criações
Bovinos de corte
Bubalino
Equinos
Ovinos
Caprino
Suínos
Aves
Codornas

Cabeças
11.730
11
139
1.760
362
66.919
1.389.000
780

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2010).

Devido à carência de informações detalhadas sobre as atividades
agropecuárias do município, estimou-se a geração de resíduos agrosilvopastoris
gerados na criação de animais a partir de dados de geração de dejetos considerando
o peso animal, conforme indicado por USDA (2008). Para estimar a geração de
resíduos da atividade suinícola foram utilizados os dados apresentados por Oliveira
(2004). Quanto ao peso médio dos animais foram utilizados os valores médios entre
as diferentes fases de desenvolvimento animal, conforme indicado na literatura. A
partir da compilação de dados bibliográficos se obteve as quantidade e características
dos dejetos apresentados no Anexo XII.
Neste documento não é apresentada a estimativa de geração de dejetos de
coelhos, pois não há informações disponíveis na literatura a respeito disso.
A estimativa da geração de resíduos, da carga orgânica e de nutrientes para
cada atividade é apresentada na Tabela 9.
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Tabela 9: Estimativa da geração anual de resíduos sólidos orgânicos nas atividades
agropecuárias de Serafina Corrêa.
Quantidades de resíduos estimadas
Criações

Cabeças

Unidade

Unid.

(m /ano)

Bovinos

11.730

116.168

116.241

2.697

Bubalinos

11

111

109

Equinos

139

1.169

Ovinos

2.122

Suínos
Aves
TOTAL

Volume

Peso

DBO5

P

K

513,8

102,8

346,8

2

0,7

0,1

0,3

1.164

23

4,1

0,6

1,1

1.106

1.125

28

12,7

2,0

8,4

66.919

210.059

141.668

4.392

401,2

304,6

237,4

1.389.780

417

424

27

5,8

1,8

2,4

329.030

260.731

7.169

938

412

596

3

N
(t/ano)

Legenda:DBO5 = demanda bioquímica de oxigênio; N = nitrogênio; P = fósforo; K = potássio.
Observação: (1) Quantidades de resíduos gerados por aves de corte considerando seis ciclos de criação
com 45 dias de duração.

Com base no tamanho do rebanho das diferentes criações, estimou-se a
geração total de resíduos orgânicos (massa) em 260.731 t/ano.
As criações de gado, bubalinos e equinos, de forma geral, são mantidas em
campo aberto. Desta maneira, os seus dejetos acabam permanecendo dispersos no
ambiente, sendo incorporados naturalmente ao solo como fertilizantes.
As criações com maior número de animais são de aves (1.389.000) e de suínos
(66.919).
As aves geram uma massa de 424 t/ano de dejetos, não sendo uma
quantidade significativa quanto comparada com a geração dos demais animais. As
aves são manejadas em camas, compostas por maravalhas ou casca de arroz,
produzindo resíduos com umidade, que facilita seu manejo e possível comercialização.
A criação de suínos produz uma quantidade elevada de dejetos, representando
um elevado potencial poluidor no meio rural. A suinocultura em Serafina Corrêa é
expressiva, sendo a criação de suínos feita em regime de confinamento, o que resulta
na concentração de dejetos na unidade.
O diagnóstico das condições de manejo dos resíduos orgânicos de atividades
agropecuárias é importante, pois estas tem potencial capacidade de geração de gases
de efeito estufa.
No que se refere às agroindústrias do município, destaca-se o abatedouro BRF
(Brasil Foods S/A), que realiza o abate de frangos. A empresa é licenciada pela
FEPAM, sendo sua LO n˚ 06.031/2010-DL. Entre as condições que constam no
documento, destacam-se:

os resíduos gerados deverão ser segregados, identificados, classificados e
acondicionados os resíduos sólidos gerados para a armazenagem provisória na área
do empreendimento, observando as NBR 12.235 e NBR 11.174, da ABNT, em
conformidade com o tipo de resíduo, até posterior destinação final dos mesmos;
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deverá ser mantida à disposição da fiscalização da FEPAM, comprovante de
venda de todos os resíduos sólidos que forem vendidos e comprovante de
recebimento por terceiros de todos os resíduos que forem doados com as respectivas
quantidades, por um período mínimo de 02 (dois) anos;

deverá ser preenchida e enviada à FEPAM, trimestralmente, nos meses de
janeiro, abril, julho e outubro, via digital, a "Planilha de Geração de Resíduos Sólidos";

os resíduos sólidos industriais "conteúdo ruminal e esterco", bem como o
removido das caixas de gordura, poderão ser dispostos em solo agrícola visando a
sua incorporação, devendo ser utilizadas áreas distantes de cursos d´água de modo a
evitar a contaminação destes.
A incorporação de resíduos provenientes da estação de tratamento de
efluentes da BRF em solo agrícola deve obedecer as condições e restrições descritas
na LO n˚ 03.713/2012-DL.



Resíduos Agrosilvopastoris Inorgânicos

Os resíduos agrosilvopastoris inorgânicos são caracterizados, por embalagens
de insumos utilizados nas atividades agrícolas como defensivos agrícolas, fertilizantes,
sementes, entre outros.
Os resíduos agrosilvopastoris constituídos por embalagens de medicamentos,
de forma geral, permanecem nas propriedades.
As informações sobre o manejo desses resíduos são escassas, não havendo
registros sobre sua geração e seu manejo.

3.10 Resíduos Volumosos
Os resíduos volumosos são aqueles constituídos por peças de grandes
dimensões como móveis e utensílios domésticos inservíveis, grandes embalagens e
outros de origem não industrial e não coletados pelo sistema de coleta convencional
(MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2012).
Eventualmente, há a ocorrência de descarte de resíduos volumosos. Em
algumas ocasiões o munícipe entra em contato solicitando a coleta deste tipo de
resíduo. Apesar de o município realizar a coleta, não há registros sobre a quantidade
coletada, nem sobre a cobrança pelo serviço.
Em algumas ocasiões os resíduos volumosos permanecem acumulados em
vias públicas, principalmente àquelas localizadas na zona rural, conforme apresentado
na Figura 22.
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Figura 22: Depósito irregular de resíduos volumosos.

Fonte: registro fotográfico dos autores.

3.11 Resíduos Industriais
Resíduos industriais são conceituados pela Política Nacional de Resíduos
Sólidos como os gerados em processos produtivos e instalações industriais (BRASIL,
2010).
A responsabilidade pelo manejo dos resíduos sólidos industriais é do gerador.
A Tabela 10 apresenta o número de indústria por atividade licenciada no município de
Serafina Corrêa.
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Tabela 10: Empresas segundo a atividade licenciadas através do Departamento de Meio
Ambiente da Prefeitura de Serafina Corrêa.
Atividade
Atelier de costura e calçados
Beneficiamento de carnes e fabricação de embutidos
Beneficiamento de minerais não metálicos
Central de recebimento e beneficiamento de grãos
Central de resfriamento de leite
Comércio atacadista de resíduos sólidos (Classe II)
Comércio e reciclagem de plásticos
Depósito de gás GLP (Classe II)
Fábrica alimentícia
Fábrica de artefatos de cimento
Fábrica de estruturas metálicas
Fábrica de material de madeira
Fábrica de material plástico
Fábrica de vestuário
Fabricação de artefatos de papel
Fabricação de peças e moldados de gesso
Fabricação de sorvetes
Fabricação de utensílios, peças e acessórios
Funilaria, estamparia e lotoaria sem tratamento de
superfície
Lavra de argila à céu aberto
Oficina mecânica de veículos automotores
Serraria e desdobramento de madeira

Número de
Empresas
01
01
01
02
01
03
01
01
02
04
06
03
04
19
02
01
01
02
04
01
10
04

Fonte: Prefeitura Municipal de Serafina Corrêa (2012).

No Departamento de Meio Ambiente do município, os dados sobre geração de
resíduos das empresas licenciadas por este não se encontram sistematizadas. Isto se
deve ao fato de que muitas das empresas acabam não enviando suas planilhas
trimestrais de registros de geração de resíduos sólidos.
As empresas de médio e grande porte são licenciadas pela FEPAM, devendo
enviar as planilhas com o registro de geração de resíduos sólidos trimestralmente ao
órgão de fiscalização ambiental estadual. Sendo assim, o município não tem registros
sobre a geração de resíduos sólidos da parte destes empreendimentos.
Tem-se ainda, instalada no Município, desde o dia 23 de setembro de 1971, a
empresa Credeal Manufatura de Papéis Ltda. Esta empresa possui atualmente
capacidade de produção instalada de 80 mil toneladas de cadernos por ano.
A Credeal Manufatura de Papéis Ltda possui LO n° 05.513 / 2010-DL. Na
licença estão descritos os critérios para manejo de resíduos, destacando-se como
principais:
a) deverão ser segregados, identificados, classificados e acondicionados os resíduos
sólidos gerados para a armazenagem provisória na área do empreendimento,
observando as NBR 12.235 e NBR 11.174, da ABNT, em conformidade com o tipo de
resíduo, até posterior destinação final dos mesmos;
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b) deverá ser preenchida e enviada à FEPAM, trimestralmente, nos meses de janeiro,
abril, julho e outubro;
c) deverá ser verificado o licenciamento ambiental das empresas ou centrais para as
quais seus resíduos estão sendo encaminhados, e atentado para o seu cumprimento,
pois, conforme o Artigo 9º do Decreto Estadual n.º 38.356 de 01 de abril de 1998, a
responsabilidade pela destinação adequada dos mesmos é da fonte geradora,
independente da contratação de serviços de terceiros;
d) deverá ser mantida à disposição da fiscalização da FEPAM, comprovante de venda
de todos os resíduos sólidos que forem vendidos e comprovante de recebimento por
terceiros de todos os resíduos que forem doados com as respectivas quantidades, por
um período mínimo de 02 (dois) anos;
e) as lâmpadas fluorescentes usadas deverão ser armazenadas íntegras, embaladas
individualmente, em papel ou papelão de origem e acondicionadas de forma segura
para posterior transporte a empresas que realizem sua descontaminação;
f) as substâncias inflamáveis (solventes, tintas, thinners, etc.) utilizadas no processo
produtivo deverão ser armazenadas conforme disposto na NBR 17.505, da ABNT.

3.12 Resíduos de serviços públicos de saneamento básico
Os resíduos considerados de serviços públicos de saneamento incluem
aqueles gerados em atividades relacionadas às modalidades de saneamento básico:
tratamento da água e do esgoto, manutenção dos sistemas de drenagem e manejo de
águas pluviais (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2012).
Não foi constata a existência de plano de gerenciamento de resíduos na
Estação de Tratamento de Água em operação no município.

3.13 Resíduos de óleos comestíveis
Segundo o Manual para Elaboração de Planos de Resíduos Sólidos
(MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2012), os resíduos de óleos comestíveis são
aqueles gerados no processo de preparo de alimentos, que apesar dos pequenos
volumes gerados provocam impactos significativos sobre os cursos d’água.
O município, desde 2009, dispõe de um projeto de coleta de resíduos de óleos
comestíveis. Os pontos de coleta de óleo foram instalados em escolas municipais de
ensino fundamental e médio. A Tabela 11 apresenta o histórico da coleta de resíduos
entre 2009 e 2012.
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Tabela 11: Lista das escolas onde há ponto de coleta de resíduos de óleo comestível e a
quantidade de recolhida entre 2009 e 2012.
Escola
Nostri Bambini
Pedacinho do Céu
João Carra
Santa Lúcia
Fátima
Leonora Belenzier
Agrícola
Geny Pinto Cadore
Raio de Luz
Carneiro de Campos
Castelinho do Saber
Planalto

Dez/09
14 L
62 L
26 L
39 L
25 L
22 L
147 L
268 L
15 L
-

Abr/10
-

Set/10
9L
26 L
104 L
38 L
126 L
-

Abr/11
40 L
352 L

-

182 L

166 L

222 L

Out/11
134,5 L
434,5 L
46 L
166,5 L

Mai/12
52 L
50 L
310 L
136 L
-

Fonte: Prefeitura Municipal de Serafina Corrêa (2012).

Além das escolas listadas na Tabela 11, há um posto instalado na escola
Estherina Marubin. Os resíduos de óleos comestíveis são recolhidos dos pontos de
coleta e transportados até a Escola Agrícola, onde ficam armazenados até Associação
dos Fumicultores do Brasil (AFUBRA) recolhe-los. A Figura 23 apresenta uma vista do
local de armazenamento desse tipo de resíduo.

Figura 23: Local de armazenamento de óleo comestível.

Fonte: registro fotográfico dos autores.

Os resíduos de óleo são recolhidos pela Afubra são enviados ao centro de
pesquisa da associação, onde é beneficiado e transformado em biocombustível.
Além dessa opção de coleta de resíduos, há pontos de coleta instalados pela
empresa ECOOLEO. Neste caso, as empresas ou indivíduos que possuem tambores
de coleta de óleo disponibilizados pela ECOOLEO avisam o Departamento de Meio
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Ambiente de Serafina Corrêa, e este entra em contato com a empresa solicitando a
coleta dos contêineres cheios. Neste caso, não há registros sobre os pontos de coleta
distribuídos no município.
A empresa ECOOLEO tem LO n˚ 130/DMA/2010 emitida pelo município de
Arroio do Meio/RS. A licença de operação da ECOOLEO encontra-se no Anexo XIII.

3.14 Resíduos de transporte
A Estação Rodoviária de Serafina Corrêa não possui Plano de Gerenciamento
de Resíduos Sólidos. Entretanto, possui lixeiras diferenciadas para a coleta dos
resíduos orgânicos e seletivos. Conforme informações do setor de administração da
Rodoviária, os resíduos gerados nas suas dependências são coletados pelo serviço de
coleta convencional municipal. A exceção é as latas de alumínio, que são vendidas
para catadores do Município.
Diariamente, estima-se o trânsito médio de 180 pessoas pela Rodoviária,
atendendo 30 municípios (ESTAÇÃO RODOVIÁRIA DE SERAFINA CORRÊA, 2012).

3.15 Catadores – aspectos sociais
O Município de Serafina Corrêa não possui catadores propriamente ditos.
Verificou-se a existência de indivíduos que realizam a catação de materiais recicláveis
nas vias públicas, destinando-as para empresas de triagem que são privadas. Sendo
assim, os catadores se diferenciam pelo local onde catam materiais recicláveis e do
nível organizacional e de articulação de que dispõe (RIO NEGRO, 2008).
Catador de materiais recicláveis, segundo o projeto de Lei do Senado n° 618
(SENADO FEDERAL, 2007), é o indivíduo que, de forma autônoma, ou como
associado de cooperativa ou associação, faz a cata, a seleção e o transporte de
material reciclável, nas vias públicas e nos estabelecimentos industriais, comerciais e
de serviços, públicos ou privados, para venda ou uso próprio do material recolhido.
Considerando a definição, os indivíduos que recolhem materiais recicláveis
existentes em Serafina Corrêa não se enquadram como catadores de materiais
recicláveis, pois a venda destes não é de “uso próprio”, mas sim os recursos
financeiros obtidos da venda desses materiais são revertidos para as empresas de
triagem.
Não é função do poder público investir ou instituir medidas indutoras e linhas
de financiamento às iniciativas de infraestrutura física e aquisições de equipamentos
para empresas de triagem privadas. No artigo 42 da PNRS (BRASIL, 2010) há a
definição da competência do poder público em estabelecer instrumentos econômicos
para infraestrutura e equipamentos para cooperativas ou outras formas de associação
de catadores de materiais formadas por pessoas físicas de baixa renda.
Não há registros na Prefeitura quanto ao número de indivíduos que recolhem
materiais recicláveis nas vias públicas, bem como não há estudo do perfil das
mesmas.
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3.16 Passivos Ambientais
No Município de Serafina Corrêa identificou-se uma área contaminada
decorrente da disposição inadequada de resíduos sólidos. Segundo a Lei n° 12.305
(BRASIL, 2010), área contaminada é o local onde há contaminação causada pela
disposição, regular ou irregular, de quaisquer substâncias ou resíduos.
A área impactada é apresentada na Figura 24.

Figura 24: Passivo ambiental situado no Município de Serafina Corrêa.

Fonte: registro fotográfico dos autores.

Segundo relatos dos técnicos do Departamento de Meio Ambiente de Serafina
Corrêa, na área havia disposição de resíduos sólidos de diferentes classes. Sendo
que, estimou-se que o ano de inicio da deposição foi 2002.
Atualmente, não há indícios de disposição de resíduos domésticos. Sendo que
na visita técnica na área, observou-se a existência de resíduos volumosos e/ou
entulhos.
Por fim, consultou-se o site da Fundação Estadual de Proteção Ambiental Luiz
Roessler (FEPAM) e não se constatou a existência de nenhum processo referente ao
licenciamento da área para disposição de resíduos sólidos.

3.17 Aspectos financeiros
Para levantamento das informações sobre despesas com resíduos sólidos
consultou-se:
a) relatórios mensais do fiscal de contato com a empresa de Reciclagem Adeva Ltda;
b) registros da Vigilância Sanitária;
c) registros do Departamento de Contabilidade.
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Na Tabela 12 são apresentadas as despesas do período de 2009 a 2012.

Tabela 12: Despesas anuais com gerenciamento de resíduos no município de Serafina
Corrêa.
Serviço

Despesas (R$)
2009

2010

2011

2012

Coleta convencional de resíduos
Coleta e tratamento de rss

484.021,78
-

481.974,63
-

452.988,26
4.507,40

493.471,22*
2.858,16**

TOTAL

484.021,78

481.974,63

457.495,66

496.329,38

Observação: (*) despesas com coleta convencional correspondem ao período de janeiro a agosto. (**)
despesas com coleta e tratamento de resíduos de serviços de saúde correspondente ao período de
janeiro a agosto.

Ressalta-se que:
a) a Vigilância Sanitária informou os custos relativos aos anos de 2011 e 2012 com
coleta, transporte e tratamento de resíduos de serviços de saúde;
b) o Departamento de Contabilidade não soube estimar os gastos com limpeza urbana
no Município. Segundo informações da Prefeitura Municipal, atualmente, no setor
responsável os servidores envolvidos são: um diretor e quatro funcionários, que atuam
na limpeza urbana e três servidores, que trabalham nas podas, em especial nos
meses de junho a outubro.
O Município possui cobrança pela coleta convencional de resíduos (taxa de lixo)
junto com o imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana (IPTU). Não se
verificou a existência da cobrança por outros serviços ligados a limpeza urbana e
manejo de resíduos.

3.18 Análise integrada
O cenário atual sobre o manejo de resíduos sólidos em Serafina Corrêa é
apresentado nos itens 3.2 a 3.17. Essas informações serviram de base para a
realização da análise técnica sobre as deficiências e iniciativas do município sobre a
gestão dos seus resíduos.
As principais deficiências no município quanto à gestão de resíduos são:
a) falta de regulamentação de lixeiras, bem como um programa de manutenção das
mesmas;
b) apesar da existência da Semana de Meio Ambiente no município, não verificou-se a
previsão de ações envolvendo a temática de resíduos sólidos;
c) não verificou-se a existência de ações de inclusão social envolvendo os catadores;
d) ausência de registros de geração e manejo de resíduos: de matérias recicláveis
(“lixo” seco coletado na área rural), de construção civil, de logística reversa obrigatória,
volumosos, industriais e de serviço público de saneamento básico;
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e) disposição de resíduos volumosos e entulhos gerais em terrenos baldios;
f) inadequação do local de armazenamento de resíduos de serviços de saúde na
unidade de saúde localizada na sede do município;
g) inexistência de gerenciamento dos resíduos funerários;
h) falta de clareza na lei municipal sobre as responsabilidades dos geradores no
manejo de resíduos, bem como destinação final dos resíduos e disposição final dos
rejeitos;
i) ausência de sistematização de roteiros de serviços de limpeza pública;
j) ausência de atividades relacionadas a educação ambiental envolvendo instruções
sobre manejo de resíduos sólidos;
k) inexistência de ações de gerenciamento de resíduos agrosilvopastoris;
l) carência de capacitação técnica especializada dos profissionais envolvidos no
gerenciamento de resíduos;
m) baixa frequência da coleta de materiais recicláveis na zona rural.

As principais iniciativas de educação ambiental e de gestão municipal de
resíduos no município são:
a) os relatórios de fiscalização e controle da coleta e destinação final dos resíduos
coletados: são elaborados mensalmente pelo fiscal de contrato e contém informações
sobre a quilometragem percorrida pelo caminhão, a massa de resíduos coletada, os
custos relacionados à coleta e os custos de disposição final de rejeitos;
b) coleta de óleo comestível: atividade que envolve a coleta de um resíduo com
elevado potencial poluidor de recursos hídricos e atividades de educação ambiental
para crianças e jovens;
c) convênio com a Associação Brasileira da Indústria de Pneumáticos para o envio de
pneus a destinação final correta;
d) projeto educação ambiental – Recicloteca: este projeto é uma parceria entre a
Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, Secretaria de Educação e de Assistência
Social e apoio do Gabinete da Primeira Dama. O objetivo do projeto é despertar a
consciência das pessoas envolvidas para a importância da preservação e a proteção
do meio ambiente. No projeto foi firmado contrato entre o poder público e empresa
prestadora de serviços, para a disponibilização de um instrutor de artesanato com
material reciclado (plástico, papelão, tecidos, ferro, entre outros) para realização de
oficinas de ensino.
Essas informações serviram de base para a definição de metas e estratégias
que constam no Capítulo 5.
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III. PROGNÓSTICO

Concluída a etapa de levantamento das atuais condições de manejo dos
resíduos sólidos em Serafina Corrêa, foram iniciadas as etapas de: projeção
populacional, estimativa de geração de resíduos, definições de ações/estratégias e
atribuição de responsabilidades para operacionalização do Plano.
O capítulo 4 foi estruturado de forma a apresentar as projeções populacionais e
estimativas de geração de resíduos em um horizonte de 20 anos.
No capítulo 5 encontram-se descritas as estratégias de manejo de resíduos a
serem executadas ao longo do período de vigência deste Plano (20 anos), bem como
outros itens conforme definido no artigo 19 da Lei n° 12.305 (BRASIL, 2010).
As estratégias de manejo de resíduos foram apresentadas ao Conselho
Municipal de Meio Ambiente de Serafina Corrêa em reunião realizada no dia 13 de
agosto do corrente ano às 18h15min. A ata da reunião encontra-se no Anexo XIV.
No dia 04 de setembro de 2012, às 19h30min foi realizada a audiência pública
para apresentação do Plano Municipal de Gestão de Resíduos Sólidos. Na audiência
compareceram 16 munícepes. A ata da audiência encontra-se no Anexo XV.
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Capítulo 4 – Projeções

4.1 Projeção populacional
Os dados de população do município foram obtidos através de consulta ao site do
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2011). Para a projeção populacional
considerou-se os resultados obtidos nos censos de 1991, 1996, 2000 e 2010, que são
apresentados na Tabela 13.

Tabela 13: População do município de Serafina Corrêa.
Ano
1991
1996
2000
2010

População urbana
(habitantes)
5.437
7.170
8.416
12.054

População rural
(habitantes)
3.021
2.584
2.478
2.199

População total
(habitantes)
8.458
9.754
10.894
14.253

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2011).

Segundo o IBGE (2011), a população estimada do município para o ano de 2011 é
14.511 habitantes.
Para a determinação da projeção populacional avaliou-se os dados resultantes da
aplicação de dois métodos estatísticos: aritmético e geométrico, conforme apresentado na
sequência.


Método aritmético: baseia-se no fato da taxa de crescimento da população ser
constante, conforme apresentado na Equação 1 e 2.

Equação 1

Equação 2

Onde:
Pt = população estimada no ano futuro t;
P0 = população do censo do ano t0;
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P1 = população do censo do ano t1;
t0 = ano de inicio da estimativa;
t1 = ano da estimativa;
r = constante de crescimento aritmético.


Método geométrico: considera que a taxa de crescimento é proporcional a população em
um determinado ano, segundo a Equação 3 e 4.
Equação 3

Equação 4

Onde:
Pt = população estimada no ano futuro t;
P0 = população do censo do ano t0;
P1 = população do censo do ano t1;
q = constante de crescimento geométrico.

A projeção populacional foi calculada através dos métodos aritmético e geométrico, para
um período de 20 anos. O método com menor taxa de erro foi o escolhido para determinação da
população total em 2032. A comparação dos métodos é apresentada na Tabela 14.

Tabela 14: Comparação entre os métodos de projeção populacional considerando-se a população
total de Serafina Corrêa.
Ano
2010

Pop.
Censo
(hab.)
14.253

Método Aritmético
Projeção
r*
Erro (%)
(hab.)
335.9
14.253
0,00001

Método Geométrico
Projeção
q**
Erro (%)
(hab.)
-13
0,02724
14.253
0,15E

Fonte: elaborado pelos autores.
* razão aritmética
** coeficiente geométrico

Para estimativa da população do município optou-se pela projeção geométrica e
constante durante o período de 20 anos, isto devido ao número escasso de dados censitários
do município, que iniciou em 1991.
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Na Tabela 15 encontram-se os dados de projeção de população urbana, rural e total
para o período de 20 anos do município de Serafina Corrêa.
Tabela 15: Projeção da população total até 2032 para a população de Serafina Corrêa.
Ano

População urbana
projetada
(habitantes)

População rural
projetada
(habitantes)

População total
projetada
(habitantes)

1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032

5.437
5.746
6.073
6.419
6.784
7.170
7.463
7.768
8.086
8.416
8.724
9.043
9.374
9.717
10.072
10.440
10.822
11.218
11.629
12.054
12.495
12.952
13.426
13.917
14.426
14.954
15.501
16.068
16.655
17.265
17.896
18.551
19.229
19.933
20.662
21.418
22.201
23.013
23.855
24.728
25.632
26.570

3.021
2.928
2.838
2.751
2.666
2.584
2.557
2.530
2.504
2.478
2.449
2.420
2.391
2.362
2.334
2.307
2.279
2.252
2.225
2.199
2.173
2.147
2.122
2.096
2.072
2.047
2.023
1.999
1.975
1.951
1.928
1.905
1.883
1.860
1.838
1.816
1.795
1.774
1.753
1.732
1.711
1.691

8.458
8.674
8.911
9.169
9.450
9.754
10.020
10.299
10.590
10.894
11.172
11.462
11.765
12.079
12.406
12.747
13.102
13.470
13.854
14.253
14.668
15.099
15.547
16.013
16.497
17.001
17.523
18.066
18.630
19.216
19.824
20.456
21.112
21.793
22.500
23.234
23.996
24.787
25.608
26.459
27.343
28.261

Fonte: elaborado pelos autores.
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4.2 Estimativa de Geração de Resíduos Sólidos
A geração per capita relaciona a quantidade de resíduos urbanos gerada diariamente eo
número de habitantes de determinada região (MACÊDO, 2006).
Em geral, a geração per capita é determinada com os valores de massa de resíduos
coletada dividida pela população que gerou aquela massa. A taxa de geração per capita varia
de acordo com o porte do município. Philippi Jr. e Aguiar (2005) afirmam que a geração de
resíduos sólidos é resultado dos padrões de consumo, dos reflexos do modo de vida, das
atividades econômicas, entre outros fatores. Além disso, os estudos demonstram que, como
regra geral, a quantidade de resíduos domésticos gerada por habitante é maior nas cidades
maiores e também nas regiões e países mais desenvolvidos.
A Tabela 16 apresenta a variação da taxa de geração de acordo com o tamanho da
cidade.

Tabela 16: Índices estimados de produção “per capita” de resíduos sólidos domiciliares em
função da população urbana.
População urbana (habitantes)
Até 100.000
De 100.001 a 200.000
De 200.001 a 500.000
Maior que 500.000

Geração per capita
(kg/habitante.dia)
0,40
0,50
0,60
0,70

Fonte: CESTEB (2009).

No estado do Rio Grande do Sul, especialmente para os municípios de pequeno porte,
existem poucas informações sobre geração e composição gravimétrica de resíduos. Dallmann
et al. (2008) afirmam que a determinação das características físicas, químicas e biológicas dos
resíduos sólidos torna-se fundamental para implantação de um Plano de Gestão de Resíduos
Sólidos Urbanos, no entanto muitos municípios não possuem tais informações. Serafina Corrêa
não possui nenhum levantamento de dados de geração, tampouco da caracterização dos
resíduos. Entretanto, estas informações são de extrema importância no planejamento ambiental
do município.
Desta forma, para se estimar a composição gravimétrica dos resíduos sólidos
domésticos do município de Serafina Corrêa foram utilizados como base, os dados referentes
ao município de São Marcos. Foram utilizadas as informações deste município devido às
similaridades de informações relevantes a geração e caracterização de resíduos, conforme
Tabela 17.
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Tabela 17: Comparação dos municípios de Serafina Corrêa e São Marcos (dados de 2010).
Serafina Corrêa
12.054
14.253
2.199
Serviços

População total
População urbana
População rural
Perfil Econômico

1

São Marcos
20.105
17.601
2.504
Serviços

2

1

Fonte: IBGE (2012).
2
Trentin (2009).

Para determinar a geração per capita de resíduos no município, considerou-se o
montante gerado no período de fevereiro de 2011 a janeiro de 2012, conforme informado pela
Prefeitura, e dividiu-se este valor pela população atendida pela coleta municipal de resíduos.
Assim,
ponderou-se
a
geração
por
indivíduo
como
sendo
de
0,43 kg/hab.dia. Para a composição gravimétrica dos resíduos, baseou-se no estudo de Trentin
(2009), sendo as percentagens de geração, apresentadas na Figura 25.

Figura 25: Geração per capita de resíduos adotada para o município de Serafina Corrêa.

14.41%
Matéria Orgânica
27.72%

57.87%

Recicláveis
Rejeito

Fonte: desenvolvido pelos autores.

Considerou-se para a estimativa de geração, a quantidade de resíduos coletada e a
abrangência do sistema de coleta (100% de coleta na área urbana e 23% na zona rural).
Assim, considerando as informações de crescimento populacional e os dados de
geração per capita e composição gravimétrica adotada para Serafina Corrêa, obtém-se a
geração de resíduos sólidos domiciliares ano a ano (Tabela 18).
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Tabela 18: Estimativa de crescimento e geração de resíduos sólidos domiciliares para Serafina
Corrêa.
Ano

População
urbana
atendida

População
rural
atendida

População
total
atendida

Geração
Per capita
(kg/hab.d)

RSU
(kg/dia)

Fração
Orgânica
(kg/dia)

Recicláveis
(kg/dia)

Rejeito
(kg/dia)

1991

5.437

695

6.132

0,43

2.637

1.518

731

380

1996

7.170

594

7.764

0,43

3.339

1.922

925

481

2000

8.416

570

8.986

0,43

3.864

2.225

1.071

557

2010

12.054

506

12.560

0,43

5.401

3.110

1.497

778

2011

12.495

500

12.995

0,43

5.588

3.217

1.549

805

2012

12.952

494

13.446

0,43

5.782

3.329

1.603

833

2013

13.426

488

13.914

0,43

5.983

3.445

1.658

862

2014

13.917

482

14.399

0,43

6.192

3.565

1.716

892

2015

14.426

476

14.902

0,43

6.408

3.690

1.776

923

2016

14.954

471

15.424

0,43

6.632

3.819

1.839

956

2017

15.501

465

15.966

0,43

6.865

3.953

1.903

989

2018

16.068

460

16.527

0,43

7.107

4.092

1.970

1.024

2019

16.655

454

17.110

0,43

7.357

4.236

2.039

1.060

2020

17.265

449

17.713

0,43

7.617

4.386

2.111

1.098

2021

17.896

443

18.340

0,43

7.886

4.541

2.186

1.136

2022

18.551

438

18.989

0,43

8.165

4.702

2.263

1.177

2023

19.229

433

19.662

0,43

8.455

4.868

2.344

1.218

2024

19.933

428

20.361

0,43

8.755

5.041

2.427

1.262

2025

20.662

423

21.085

0,43

9.066

5.220

2.513

1.306

2026

21.418

418

21.835

0,43

9.389

5.406

2.603

1.353

2027

22.201

413

22.614

0,43

9.724

5.599

2.695

1.401

2028

23.013

408

23.421

0,43

10.071

5.799

2.792

1.451

2029

23.855

403

24.258

0,43

10.431

6.006

2.891

1.503

2030

24.728

398

25.126

0,43

10.804

6.221

2.995

1.557

2031

25.632

394

26.026

0,43

11.191

6.444

3.102

1.613

2032

26,570

389

26.959

0,43

11.592

6.675

3.213

1.670

Fonte: elaborado pelos autores.
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De forma geral, a massa de resíduos coletada é relacionada com os dados de
população urbana obtida a partir de censos do IBGE. Esse cruzamento de dados pode
gerar erros significativos nas estimativas de resíduos, quando o serviço de coleta é
estendido aos distritos, nos quais a população não foi contabilizada como urbana pelo
censo.
Para fins de cálculo e planejamento considerou-se apenas os resíduos
coletados na área urbana, visto que a coleta nas áreas rurais é semestral, e não foram
identificados dados de geração. Os resultados das estimativas de geração atual e de
final de plano são apresentados na Tabela 19.

Tabela 19: Estimativas e projeções de geração de resíduos sólidos – coleta regular - no
Município de Serafina Corrêa.
Estimativas e Projeções

Unidade

2012

2032

População total
População atendida pelo serviço de coleta de
resíduos sólidos

habitante

15.099

28.261

habitante

13.446

26.959

%

89,05

94,02

habitante

12.952

26.570

%

100

100

habitante

494

845

%

23

50

Quantidade resíduos coletados

t/dia

5,78

11,79

Quantidade de resíduos coletada mensalmente

t/mês

169,42

334,78

Geração potencial total²

t/dia

6,49

12,15

Índice de atendimento
População urbana atendida pelo serviço de
coleta domiciliar
Índice de atendimento urbano
População rural atendida pelo serviço de coleta
domiciliar
Índice de atendimento rural

1

1

1

Observações: Meta a ser alcançada
² Índice máximo de atendimento no serviço de coleta municipal
Fonte: elaborado pelos autores.

Para demandas futuras considerou-se como meta a ampliação do serviço para
50% da população rural do município, e na área urbana, manteve-se a abrangência de
100%. Este acréscimo no atendimento a população rural, elevou em 4,97 % o índice
de atendimento da coleta de resíduos sólidos urbanos.



Materiais Recicláveis

A estimativa de geração de materiais recicláveis é apresentada no item anterior.
Resumidamente tem-se que:
a) os materiais recicláveis representam 27,72% do total de resíduos gerados para
2012;
b) no ano de 2012, a geração estimada de materiais recicláveis é de 1.369,67 kg/dia;
c) estima-se que em 2032 sejam gerados 2.457,95 kg/dia de materiais recicláveis.
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Resíduos de Construção Civil

Para a determinação da estimativa de geração de resíduos, adotou-se uma
taxa de geração de 198 kg/hab.ano (BERNARDES, 2006). Este valor refere-se ao
estudo de quantificação e classificação dos resíduos da construção civil e demolição
do Município de Passo Fundo/RS. Considerou-se a massa específica aparente de
resíduos de construção civil indiferenciados como 1.200 kg/m³ (MINISTÉRIO DO
MEIO AMBIENTE, 2012).
Na Tabela 20 são apresentadas as estimativas de geração de resíduos de
construção civil estimada a partir de dados bibliográficos.

Tabela 20: Estimativas e projeções de geração de resíduos de construção civil no
Município de Serafina Corrêa.
Estimativas e Projeções

Unidade

Resíduos de construção civil
Volume de resíduos de construção
civil

Kg/hab.ano
Kg/m

3

Índice
utilizado
198

2012

2032

2.990

11.304

1.200

2.491

9.420

Fonte: elaborado pelos autores.



Resíduos com Logística Reversa Obrigatória

Compõem esse grupo de resíduos os seguintes bens pós-consumo:
eletroeletrônicos, pilhas e baterias, pneus, lâmpadas fluorescentes e óleos
lubrificantes e suas embalagens. Esses resíduos, segundo a Lei n˚ 12.305 (BRASIL,
2010) deverão apresentar programas de coleta ou ações para devolução ao
fornecedor.
Na Tabela 21 são apresentadas as estimativas de geração de resíduos com
logística reversa obrigatória estimada a partir de dados bibliográficos. Para óleos
lubrificantes e suas embalagens não foi possível estimar a geração devido à ausência
de informações.

Tabela 21: Estimativas e projeções de geração de resíduos com logística reversa
obrigatória no Município de Serafina Corrêa.
Resíduos

Índice utilizado

Unidade

2012

2032

2,6 kg/hab.ano

t/ano

39,26

73,48

Pilhas

4,34 unidades/hab.

unidades

66.889

125.196

Baterias

0,09 unidades/hab.

unidades

1.359

2.543

Pneus

2,9 kg/hab.ano
4 unidade/resid.ano

t/ano
Unidade/ano

43,79
12.079

81,96
22.608

Eletroeletrônicos

Lâmpadas fluorescentes

Observação: kg/hab.ano = kilograma por habitante ano; unidades/hab. = unidades por habitante;
unidades/resid.ano = unidades por residência ano; t/ano = toneladas ano.
Fonte: elaborado pelos autores.
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Resíduos Volumosos

A estimativa de geração de resíduos volumosos foi calculada a partir dos
índices propostos no Manual para Elaboração de Planos de Gestão de Resíduos
Sólidos (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2012): a) massa específica de 400 Kg/m3
e b) taxa de geração de 30 Kg/hab.ano. O cálculo da estimativa de geração é a
multiplicação da população projetada para 2012 e 2032 pelos índices do Ministério do
Meio Ambiente.
Na Tabela 22 são apresentadas as estimativas de geração de resíduos
volumosos estimada a partir de dados bibliográficos.

Tabela 22: Estimativas e projeções de geração de resíduos volumosos no Município de
Serafina Corrêa.
Estimativas e Projeções

Índice utilizado

2012

2032

Unidade

Resíduos volumosos

30

453

848

t/ano

Volume de resíduos volumosos

1.400

1.132

2.120

m /ano

3

Fonte: elaborado pelos autores.



Resíduos de Óleo Comestível

Para estimar a quantidade de óleo comestível gerado no município de Serafina
Corrêa dividiu-se a população total do município pelo número de habitantes por
economia, conforme indicado pela CORSAN (5 habitantes por residência). Desta
forma obteve-se o número de famílias instaladas no município para os anos de 2012 e
2032. O Município de Serafina Corrêa apresenta na sua maioria as classes C e B.
Deste modo, este valor foi multiplicado por 0,75 L, que é a taxa de geração
selecionada a partir da variação de geração indicada no Instituto PNBE (2011) – (0,1 a
0,5 L mensais para famílias das classes A e B; 1 e 1,5 L mensais para famílias das
classes C e D).

Tabela 23: Estimativas e projeções de geração de resíduos de óleo vegetal no Município
de Serafina Corrêa.
Estimativas e Projeções

Unidade

2012

2032

Quantidade total de óleo comestível gerada no município

L

2.017

4.112

Fonte: elaborado pelos autores.



Resíduos de Serviço de Saúde

O Manual para Elaboração de Planos de Gestão de Resíduos (MINISTÉRIO
DO MEIO AMBIENTE, 2012) aponta uma geração média de resíduos de serviços de
saúde de 5 kg diários para cada 1000 habitantes, o que corresponde a uma taxa
média de 0,5 % em relação à quantidade de resíduos domiciliares e públicos coletada.
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Tabela 24: Geração de resíduos hospitalares.
População
Taxa de geração
Ano
total
(kg/d)
2012
15.099
0,005
2032

28.261

0,005

Geração
(kg/d)

Geração
(kg/ano)

75,50

27.556

141,30

51.576

Fonte: elaborado pelos autores.

Pode-se também construir a estimativa de geração de resíduos de serviços de
saúde através da taxa que consta no Manual para Elaboração de Planos de Gestão de
Resíduos (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2012) de 2,63 kg diários por leito de
internação existente, dos quais 0,5 kg diários por leito de internação existente, 0,5 kg
são resíduos perigosos.
Para estimativa de geração de resíduos nos leitos hospitalares no final da
abrangência do plano (2032), considerou-se que a ampliação no numero de leitos é
proporcional ao através do crescimento populacional, ou seja, em 2032 haverá 97
leitos hospitalares no município.

Tabela 25: Geração de resíduos nos leitos hospitalares.
Ano

Taxa de
geração
(kg/dia)

Leitos
(unidades)

Geração
(kg/ano)

Resíduos
perigosos
(kg/ano)

2012

2,53

52

40.427

9.490

2032

2,53

97

75.413

17.703

Fonte: elaborado pelos autores.

64

Capítulo 5–Diretrizes e estratégias de implementação

5.1 Diretrizes específicas e proposições técnicas
Considerando-se os tipos de resíduos apresentados no diagnóstico, as
seguintes estratégias/ações serão implementadas, gradualmente, com o objetivo de
atender às diretrizes que constam na Política Nacional de Resíduos Sólidos (BRASIL,
2010) e no Plano Nacional de Resíduos Sólidos – versão preliminar (BRASIL, 2011).
Para a elaboração das diretrizes e proposições técnicas, consideraram-se os
conceitos de diretrizes e estratégias apresentadas no Plano Nacional de Resíduos
Sólidos – versão preliminar (BRASIL, 2011). As diretrizes referem-se às linhas
norteadoras por grandes temas, sendo que para este Plano, não se adotou esta
terminologia. As estratégias referem-se à forma ou meios pelos quais ações serão
implementadas, sendo este conceito utilizado ao longo do documento.



Resíduos Sólidos Domésticos e Comerciais

Para a elaboração das diretrizes e proposições técnicas relacionadas ao
manejo de resíduos sólidos domésticos consideraram-se as seguintes diretrizes
estabelecidas no Plano Nacional de Resíduos Sólidos – versão preliminar (BRASIL,
2011):
o

manter o atual patamar de geração de resíduos sólidos urbanos tomando
como referência o ano de 2008;

o

induzir a compostagem da parcela orgânica dos resíduos sólidos urbanos;

o

realizar a disposição final apenas da parcela de rejeito contida nos resíduos
sólidos urbanos.

Propõem-se as seguintes estratégias:
a)
caracterização gravimétrica de resíduos sólidos: a caracterização qualiquantitativa fornece informações sobre a massa de materiais recicláveis gerada,
aspectos de gravimetria, geração per capita em peso especifico, sendo essas
informações essenciais no momento da revisão do plano.
Além disso, Ferreira et al. (2011) afirmam que os dados de caracterização
devem subsidiar o planejamento das atividades do setor de limpeza urbana e servem
para avaliar o potencial de reutilização, reciclagem e recuperação dos resíduos.
b)
realização de estudo para definição de roteiro e frequência na coleta de
resíduos domésticos e comerciais no município: no diagnostico sobre manejo de
resíduos sólidos domésticos e comerciais verificou-se a dificuldade dos caminhões de
coleta em transitarem pelas vias com acentuada declividade. Nestes locais, o acesso
dos caminhões não é possível e, assim, há um comprometimento de coleta.
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Uma das alternativas para solucionar o problema é a instalação de dispositivos
em pontos de via onde o acesso de veículos é possível. Neste caso, a cooperação da
população é fundamental.
Outra opção é a realização de um estudo detalhado com mapeamento da rota
e dos dispositivos de acondicionamento. Com base nessas informações será possível
definir rotas alternativas ou a própria ampliação dos roteiros já existentes.
Pascoal Júnior e Oliveira Filho (2010) afirmam que uma coleta mal planejada
encarece o transporte, gera prejuízos e reclamações e prejudica o tratamento e a
disposição final de resíduos.
No estudo, aspectos como o tipo de resíduo transportado, as características
topográficas e malha viária devem ser consideradas. Além disso, horários e itinerários
devem ser selecionados de modo a minimizar o incômodo à população pelos resíduos,
os riscos decorrentes de excesso de trafego e os riscos de acidentes, principalmente
no transporte de perigosos (PHILIPPI Jr e AGUIAR, 2005).
c)
padronização de especificações para instalação de dispositivos de
acondicionamento (lixeiras) de resíduos sólidos: inserir, no código de posturas do
município ou em legislação específica, os critérios mínimos que a lixeira deve atender
para acondicionar resíduos orgânicos e materiais seletivos.
Os dispositivos de acondicionamento devem ter tamanho suficiente para evitar
o acúmulo de resíduos fora dessas. A presença de sacos contendo resíduos acaba
atraindo vetores, além de ser desagradável visualmente.
Indica-se que os dispositivos possuam tampa, para evitar que ocorra a
formação de líquidos percolado gerado pela degradação da fração orgânica e da
contribuição das chuvas. A colocação de tampas também é importante para os
dispositivos de matérias recicláveis, pois evita alterações no potencial de
reciclabilidade desses resíduos.
d)
estímulo à realização de compostagem dos resíduos sólidos orgânicos na área
rural: a adoção da compostagem resulta na diminuição da massa de resíduos enviada
para aterro sanitário.
A compostagem é um processo de decomposição aeróbio, onde através da
ação de microrganismos, ocorre um processo de estabilização da matéria orgânica
(composto), além da produção de gás carbônico, água e energia.
O aproveitamento dos resíduos orgânicos domiciliares, como adubo para a
atividade agrícola, requer, entretanto, conhecimento que permitam e garantam um
produto estabilizado e de boa qualidade, que forneça nutrientes e condicione o solo
(LOUREIRO et al., 2007).
e)
estudo da viabilidade de implantação da coleta conteinerizada de resíduos
sólidos: a coleta conteinerizada é uma alternativa que vem sendo adotada por muitos
municípios. Entretanto, antes de ser adotada deve-se realizar um estudo que indique
seu custo-benefício para viabilizar sua implantação. A Compania de Desenvolvimento
de Caxias do Sul – CODECA (2012), antes de mudar a coleta, realizou um amplo
estudo sobre o sistema conteinerizado, que somente foi adotado após a decisão de
que a inovação era viável.
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Entre as principais vantagens da coleta conteinerizada estão (BAGÉ, 2012):
evita a ação de cães, gatos, ratos e outros animais; deixa a cidade com um melhor
visual; rapidez de operação que contribui para a agilidade no trânsito; entre outros.
As desvantagens de adoção do sistema de coleta conteinerizada são
(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE RESÍDUOS SÓLIDOS E LIMPEZA PUBLICA ABLP, 2012): mudança de hábito da população; não domínio/dependência da
tecnologia; pelo volume dos contêineres, a ocupação de espaço físico, inclusive
influindo na área de estacionamento; entre outros.
f)
capacitação técnica da equipe da prefeitura envolvida no gerenciamento de
resíduos sólidos: o conhecimento sobre as etapas de manejo permitirá aos técnicos
maior autonomia quanto às ações a serem realizadas para otimização do sistema e da
infraestrutura disponível.
g)
realização de campanha de educação ambiental para promover a redução na
geração de resíduos e a segregação na fonte: esta estratégia objetiva sensibilizar a
população para o consumo sustentável, mudando comportamento e reduzindo a
geração de resíduos. Segundo Dias (1992) um programa de educação eficiente deve
promover o desenvolvimento de conhecimento, de atitudes e de habilidades
necessárias à preservação e melhoria da qualidade ambiental. Associado a
campanha, devem ser organizados o sistema de coleta e as estruturas necessárias.
h)
instalação de software para controle de informações sobre resíduos: a
instalação de um banco de dados objetiva sistematizar as informações sobre: geração,
manejo, custos, roteiros, capacitação, entre outros dados relacionados à gestão de
resíduos. No banco de dados podem ser inseridas informações sobe todos os
resíduos: domiciliares, comerciais, serviços de saúde, industriais, volumosos, etc.
Além da sistematização dos dados, o software permitirá a geração de relatórios
e gráficos.



Materiais Recicláveis

As diretrizes estabelecidas no Plano Nacional de Resíduos Sólidos – versão
preliminar (BRASIL, 2011) serviram de base para a elaboração das estratégias do
plano municipal de gestão de resíduos sólidos:
o

redução de 70% dos resíduos recicláveis secos dispostos em
aterros sanitários com base na caracterização nacional em 2012;

o

implementação de coleta seletiva no meio rural.

Conforme o diagnóstico realizado, constatou-se que não há segregação e
coleta formal de resíduos recicláveis, na área rural.
A Política Nacional de Resíduos Sólidos (BRASIL, 2010), em seu artigo 8, lista
seus instrumentos, sendo um deles a coleta seletiva.
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A coleta seletiva é um instrumento essencial para se atingir a meta de
disposição final ambientalmente adequada dos diversos tipos de rejeitos (MINISTÉRIO
DO MEIO AMBIENTE, 2012).
A coleta seletiva pode ser considerada como a etapa de coleta de materiais
recicláveis presentes nos resíduos sólidos urbanos, após sua separação na própria
fonte geradora, seguido de seu acondicionamento e apresentação para coleta
(BRINGHENTI, 2004).
As estratégias sugeridas são:
a)
diagnóstico para implementação de coleta seletiva: segundo o CEMPRE
(1999), o diagnóstico envolve as seguintes etapas: determinação do perfil sociocultural
da população, determinação do perfil dos resíduos (refere-se ao item a de materiais
recicláveis), realização do raio-X de projetos de coleta seletiva em operação
(catadores, ONGs, escolas, outros), avaliação de tecnologias disponíveis (máquinas,
equipamentos), identificação de fontes “extras” de financiamento e avaliação de
impactos ambientais de implantação do projeto.
b)
ampliação do serviço de coleta de materiais recicláveis na área rural: na área
rural, a coleta seletiva é realizada somente duas vezes ao ano, o que parece ser
insuficiente visto que atualmente a população, como um todo, tem maior acesso a
bens de consumo com vida útil menor. Philippi Jr. e Aguiar (2005) indicam alguns
fatores que influenciam na alta geração de resíduos sólidos:


as necessidades artificiais gerados pelos ciclos de modismos;



o avanço e a obsolescência cada vez mais rápidos das novidades tecnológicas;



a poluição de informações que gera necessidades cada vez maiores e mais
chamativas para os produtos de consumo.

Considerando o exposto, indica-se a adoção de coleta na área rural com uma
periodicidade trimestral.
As informações e os custos da coleta a cada três meses devem ser avaliados,
com objetivo de constatar sua eficiência e possível aumento de frequência.
c) reestruturação do sistema de coleta – gestão administrativa: esta etapa corresponde
à fase de planejamento, indicada pelo CEMPRE (1999). Nesta ação, o poder público e
os técnicos devem definir o modelo de coleta seletiva, abrangência geográfica,
estratégias de educação, dimensionamento da coleta, destinação dos materiais
recicláveis e os custos envolvidos.
d) implantação e operacionalização do sistema de coleta seletiva: segundo o CEMPRE
(1999), as seguintes ações devem ser realizadas nas fases de:

implantação: envolve a periodicidade da coleta, a instalação de equipamentos
de apoio, a capacitação do pessoal envolvido, a estratégia de divulgação e a definição
da mídia empregada;

operação e monitoramento: envolvem a avaliação dos indicadores de
desempenho, os investimentos constantes em informações e o acompanhamento do
mercado de recicláveis.
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e) divulgação sobre segregação de resíduos sólidos abrangendo toda a população: o
sucesso da implantação de um sistema de coleta seletiva depende da participação da
população. Por isso, em paralelo a operacionalização do sistema, devem ser previstas
ações de educação ambiental, para informar aos munícipes sobre os objetivos da
coleta seletiva e a importância do papel de cada indivíduo.
As informações sobre o manejo de resíduos devem ser transmitidas através da
educação formal e informal, dependendo do público alvo. Alguns dos mecanismos que
podem ser adotados: elaboração de cartilhas, palestras, anúncios em meios de
comunicação, entre outros.
As ações em educação ambiental devem promover as prioridades que constam
no artigo 9 da Lei nº 12.305 (BRASIL, 2010) conforme apresentado na Figura 26.

Figura 26: Escala de prioridade na gestão de resíduos sólidos.

Fonte: Ministério do Meio Ambiente (2012).

A educação ambiental deve despertar a preocupação individual e coletiva para
a questão ambiental com uma linguagem de fácil entendimento que contribui para que
o indivíduo e a coletividade construam valores sociais, atividades e competências
voltadas para a condenação do meio ambiente (SOARES et al., 2007).



Resíduos de Limpeza Urbana

Sugere-se a adoção das seguintes estratégias para o manejo dos resíduos de
limpeza urbana:
a) compostagem dos resíduos orgânicos provenientes da poda e capina: os resíduos
gerados na poda e capina podem ser encaminhados para leiras de compostagem para
produção de composto que pode ser acrescentado nas áreas verdes do município.
A compostagem é uma tecnologia de tratamento de resíduos que transforma
materiais ricos em carbono em matéria estabilizada, que pode ser acrescentada para
melhorar as propriedades físicas do solo. Entre os materiais ricos em carbono, que
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podem ser tratados através de compostagem, podemos considerar os materiais
lenhosos como a casca de árvores, as aparas de madeira, as podas dos jardins, folhas
e agulhas das árvores, palhas e fenos (CORDEIRO, 2010).
b) cobrança pelos serviços de coleta de resíduos de podas e capina provenientes de
áreas particulares: constatou-se, no diagnóstico, que os munícipes acionam a
Prefeitura para coleta de resíduos de podas particulares.
Sendo assim, indica-se que seja estabelecida uma taxa de coleta especial,
quando houver para este tipo de solicitação à Prefeitura.



Resíduos de Construção Civil

Não se verificou a existência de registros sobre a geração e o manejo de
resíduos de construção civil. Neste sentido, propõem-se as seguintes ações:
a)
apresentação de planos de gerenciamento de resíduos de construção civil para
empreendimentos com área superior a 500 m2: sugere-se que, seja exigido pela
Secretaria de Obras e Trânsito, a apresentação do plano de gerenciamento de
resíduos de construção civil junto com os projetos de construção civil enviados para
serem examinados e aprovados.
Indica-se que no plano de gerenciamento de resíduos de construção civil
conste a descrição das seguintes etapas:


informações gerais;



caracterização de resíduos;



triagem;



acondicionamento;



transporte e



destinação final.

Além disso, para solucionar os problemas decorrentes da geração e manejo de
resíduos de construção civil devem-se considerar as premissas recomendadas pela
Redução Conama nº 307 (BRASIL, 2002), conforme sugerido por (CÓRDOBA et al.,
2011):

proibição da disposição de resíduos de construção civil em áreas não
cadastradas e licenciadas pelo município;


incentivo à segregação adequada na fonte e nos ecopontos;



cadastramento de transportadores;



ações de orientação, justificação e controle dos resíduos enviados;
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programas educacionais que visam a não geração, reutilização, reciclagem e
recuperação energética dos resíduos produzidos por pequenos geradores.

b)
apresentação de planos de gerenciamento de resíduos da construção civilSIMPLIFICADO para empreendimentos com área inferior a 500m²: indica-se que os
pequenos geradores (obras com áreas inferiores a 500m²) apresentem plano
simplificado contendo no mínimo: informações gerais, acondicionamento e destinação
final.
Essa medida busca evitar a disposição desses resíduos em locais
inadequados.
c)
criação de planilhas para inserção de dados sobre geração de resíduos de
construção civil no software de gerenciamento: o registro da geração de resíduos de
construção civil permitirá caracterizar o volume e os tipos produzidos. Essas
informações poderão nortear o estabelecimento de novas ações e a avaliação das
estratégias propostas. Além disso, são informações fundamentais que deverão constar
na revisão deste documento.



Resíduos de Serviços de Saúde

As proposições técnicas relacionadas ao manejo de resíduos de serviços de
saúde consideraram a diretriz estabelecida no Plano Nacional de Resíduos Sólidos –
versão preliminar (BRASIL, 2011):
o

Fortalecimento da
estabelecimentos.

gestão

dos

resíduos

sólidos

de

saúde

nos

As ações propostas envolvendo o gerenciamento de resíduos de serviços de
saúde são:
a)
apresentação do plano de gerenciamento de resíduos de serviços de saúde por
parte dos estabelecimentos privados existentes no município: a apresentação de plano
de gerenciamento de resíduos (PGRSS) por parte de prestadores de serviços
relacionados ao atendimento à saúde humana ou animal (clinicas veterinárias,
comercio de produtos veterinários), drogarias e farmácias, laboratórios, centro de
controle de zoonoses, entre outras, é uma exigência que consta na RDC nº 306
(BRASIL, 2004).
Apesar de muitas clínicas médicas e odontológicas possuírem PGRSS,
constatou-se a inexistência deste documento nos estabelecimentos que prestam
atendimento à saúde animal. De acordo com a Resolução nº 670 do Conselho Federal
de Medicina Veterinária (BRASIL, 2000), no artigo 19:
hospitais, clinicas, consultoria ou ambulatórios devem
adotar providências para embalar e armazenar em
separado o lixo hospitalar com maior risco de
contaminação e transmissão de enfermidade, para coleta
por órgão independente.
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Os itens que devem constar na PGRSS devem estar de acordo com as
exigências da RDC nº 306 (BRASIL, 2004).
Sugere-se que na ocasião da fiscalização ou emissão do alvará sanitário seja
exigida a apresentação do PGRSS.
b)
implantação dos indicadores de monitoramento da geração de resíduos de
serviços de saúde nas unidades: esses indicadores constam na RDC n˚ 306 (BRASIL,
2004) e devem ser alimentados com as informações disponíveis nos postos de saúde
municipais, sendo eles:
o

taxa de acidentes com resíduo perfurocortante;

o

variação da geração de resíduos;

o

variação da proporção de resíduos do Grupo A;

o

variação da proporção de resíduos do Grupo B;

o

variação da proporção de resíduos do Grupo D;

o

variação da proporção de resíduos do Grupo E;

o

variação da percentual de reciclagem.

A adoção se ferramentas de avaliação pode auxiliar os estabelecimentos,
visando fornecer um panorama sobre a situação dos procedimentos e práticas
adotadas (VENTURA et al., 2010).
c)
capacitação dos profissionais de saúde que atuam nas unidades de saúde: os
problemas relacionados aos resíduos de serviços de saúde são complexos devido sua
composição. A capacitação dos profissionais sobre segregação e manejo dos resíduos
é fundamental para a eficiência do sistema. Os temas a serem abordados na
capacitação encontram-se descritos na RDC n˚ 306 (BRASIL, 2004), capítulo VII,
artigo 20, sendo eles:


noções gerais sobre o ciclo de vida dos materiais;



conhecimento da legislação ambiental, de limpeza pública e vigilância sanitária
relativa ao RSS;



definições, tipo e classificação dos resíduos e potenciais de risco do resíduo;



sistema de gerenciamento adotado internamente no estabelecimento;



formas de reduzir a geração de resíduos e reutilização de materiais;



conhecimento das responsabilidades e de tarefas;



identificação das classes de resíduos;



conhecimento sobre a utilização de veículos de coleta;



orientação sobre o uso de Equipamentos de Proteção Individual-EPI e ColetivaEPC;
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orientação sobre biossegurança (biológica química e radiológica);



orientação quanto à higiene pessoal e dos ambientes;



orientações especiais e treinamento e proteção radiológica quando houver rejeitos
radioativos;



providência a serem tomadas em caso de acidentes e de situações emergenciais;



visão básica do gerenciamento dos resíduos sólidos;



noções básicas do controle de infecção e de contaminação química.

d)
adequação dos locais de armazenamento de resíduos de serviços de saúde na
unidade localizada no Centro do município: o local de armazenamento externo de
resíduos deverá ser adequado conforme prevê as normativas construtivas de abrigo
dos grupos A, D e E, os quais devem obedecer a RDC nº 306 (BRASIL, 2004) e RDC
nº 50 (BRASIL, 2002). O abrigo de resíduos do grupo B deve atender os critérios da
norma NBR 12.235 (ABNT, 1992).
e)
promoção de campanha de coleta de Raio-X: esta seria uma ação da Prefeitura
para recuperação de resíduos que contem metais pesados (prata). Essa ação pode
ser revestida em fundos para uma instituição caridade municipal.



Resíduos Funerários

Não há informações especificas sobre a geração e o manejo de resíduos
funerários. Propõem-se as seguintes estratégias:
a)
instalação de dispositivos de acondicionamento nas imediações dos cemitérios:
o objetivo da instalação de lixos nas condições dos cemitérios é evitar o acúmulo de
resíduos e a proliferação de vetores (ratos, baratas, aranhas, entre outros).
Segundo Philippi Jr. e Aguiar (2005), os resíduos sólidos quando manejados
inadequadamente oferecem alimento e abrigo para muitos vetores de doenças, sendo
que atualmente já foi demonstrada de forma clara a relação entre a proliferação de
certas doenças e o manejo inadequado de resíduos sólidos.
b)
instalação de ossuários: a construção dessas estruturas visa o armazenamento
das estruturas ósseas removidos de fornos públicos. De acordo com a Lei nº 2.248
(SERAFINA CORRÊA, 1990), em seu artigo 178, os cemitérios municipais terão
sempre caráter secular e serão administrados pela autoridade municipal.
Por fim, os ossuários deverão ser construídos em alvenaria e com vedação.
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Resíduos de Logística Reversa Obrigatória
Propõem-se as seguintes ações:

a)
estabelecer nos contratos de compra da Prefeitura uma cláusula para a
devolução ao fornecedor dos resíduos com logística reversa obrigatória: essa iniciativa
busca evitar o acúmulo de bens pós-consumo (lâmpadas fluorescentes, pilhas e
baterias, pneus e eletroeletrônicos) nas dependências da Prefeitura. Assim, sugere-se
a inclusão de cláusulas, nos contratos de compra de bens, que obrigue o fornecedor a
receber os produtos pós-consumo.
b)
estabelecimento de um programa de informação sobre destino correto dos
resíduos com logística reversa obrigatória: a criação de um instrumento de informação
sobre o destino ambientalmente correto dos resíduos de logística reversa obrigatória
deve estar inserido no Programa de Educação Ambiental do Município voltado para a
gestão dos resíduos sólidos.
O conhecimento sobre a destinação final correta, bem como os problemas
decorrentes do manejo inadequado de resíduos, é fundamental para a mudança de
hábitos da população. Sugere-se a inserção de informações específicas sobre os
problemas gerados pelo descarte inadequado de resíduos com logística reversa
obrigatória (metais pesados em especial) e a indicação dos locais que recebam esses
resíduos no material de divulgação de informações.
Por fim, a educação ambiental é realmente o instrumento necessário e eficaz
para promover a mudança de paradigma da sociedade e consequentemente alcançar
o desenvolvimento necessário (MARTINS e BARROS, 2012).
c)
realização de cadastramento dos estabelecimentos que possuem ponto de
entrega de resíduos com logística reversa obrigatória: o cadastramento serve para
organização do sistema de logística reversa. Além disso, permitirá que à Prefeitura
fiscalize as condições de armazenamento de resíduos com logística reversa
obrigatória até que os acordos setoriais se concretizem.
No artigo 30 da Política Nacional de Resíduos Sólidos (BRASIL, 2010) é
instituída a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, a ser
implementada de forma individualizada e encadeada abrangendo: fabricantes,
importadores, distribuidores, comerciante, consumidores e os titulares de serviços
públicos de limpeza urbana. A ação proposta visa estimular e implementar a
responsabilidade compartilhada de comerciantes, distribuidores e titulares de serviços
públicos de limpeza.


Resíduos Agrosilvopastoris

Para a elaboração das diretrizes e proposições técnicas relacionadas ao
manejo de resíduos agrosilvopastoris considerou-se a seguinte diretriz estabelecida no
Plano Nacional de Resíduos Sólidos – versão preliminar (BRASIL, 2011):
o

destinação adequada de resíduos de criação animal por compostagem ou
biodigestores ou outras tecnologias.

Neste sentido, propõem as estratégias:
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a)
caracterização das unidades de criação animal quanto ao manejo e aos
sistemas de gerenciamento de resíduos: o inventário sobre as unidade de criação de
animais, manejo e tratamento dos dejetos é a etapa que permitirá definir o potencial de
aproveitamento energético desses resíduos.
Como sugestão, indica-se consultar o documento elaborado pelo COREDE Serra/RS - Universidade de Caxias do Sul intitulado “PDRS-Rural Serra”. De acordo
com Peresin et al. (2009) no documento constam informações sobre o diagnóstico do
saneamento rural na Região do COREDE – Serra/RS, especificamente em relação à
situação social, econômica e ambiental em propriedades rurais com criação comercial
de aves de corte no sentido de subsidiar o planejamento regional e a tomada de
decisões, quanto os impactos potenciais dessas atividades.
No inventário deve ser inclusa a caracterização das agroindústrias de pequeno
e médio porte existentes em Serafina Corrêa.
b)
definição de parceria com associações de classe ou sindicatos para coleta de
resíduos agrosilvopastoris inorgânicos: esta ação visa evitar que os resíduos
agrosilvopastoris inorgânicos permanecem armazenados em locais inadequados nas
propriedades rurais, ou que sejam dispostos em áreas públicas, acarretando a
degradação da qualidade ambiental.
Indica-se que o Poder Público organize e articule junto às entidades de classe
e sindicatos reuniões para a busca se soluções para os problemas decorrentes da
geração desses resíduos.
c) capacitação dos agricultores quanto a adoção de tecnologias de tratamento de
resíduos, aproveitamento energético destes resíduos e do seu potencial fertilizante,
além de ações de saneamento rural relacionadas ao tratamento de despejos
domésticos e o manejo resíduos sólidos: a partir dos dados do inventário devem ser
definidas estratégias para captação dos produtos rurais no que se refere a adoção de
tecnologias para o tratamento de dejetos orgânicos e seu aproveitamento energético.



Resíduos Industriais

Em decorrência dos aspectos verificados na etapa de diagnóstico, propõem-se
a adoção das seguintes estratégias:
a)
definição de diretrizes técnicas para elaboração planos de gerenciamento de
resíduos industriais: sugere-se o estabelecimentos de diretrizes técnicas específicas
para que as empresas elaborem seus planos de gerenciamento de resíduos.
Conforme o artigo 21 da Lei nº 12.305 (BRASIL, 2010), sugere-se como o
conteúdo mínimo do plano de gerenciamento de resíduos sólidos deve ser:


descrição do empreendimento ou atividade;



diagnóstico dos resíduos sólidos (origem, volume e caracterização);



explicação dos responsáveis por cada etapa do gerenciamento;



definição de procedimento operacionais.
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Também se sugere a cobrança de planos de gerenciamento de resíduos dos
estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços que geram resíduos
perigosos ou resíduos que não sejam equipados aos resíduos domiciliares, por sua
natureza, composição ou volume.
b) apresentação de plano de gerenciamento de resíduos sólidos no momento da
solicitação de licenciamento ambiental ou na renovação da licença de operação: incluir
no procedimento de licenciamento ambiental, a apresentação do plano de
gerenciamento de resíduos industriais. No caso da empresa já haver apresentado seu
plano de gerenciamento, vincular a renovação da licença de operação à apresentação
das planilhas trimestrais de resíduos sólidos.



Resíduos de serviços públicos de saneamento básico

Apesar de o município contar com uma estação de tratamento de água, não há
informações sobre o manejo dos seus resíduos sólidos. Neste sentido propõem-se
implantar a estratégia:
a)
elaboração, pela empresa responsável, de planos de gerenciamento de
resíduos para estações de tratamento de efluentes, estações de tratamento de água,
entre outros serviços de saneamento básico: de acordo com o artigo 20 da Política
Nacional de Resíduos Sólidos (BRASIL, 2010), os geradores de resíduos públicos de
saneamento estão sujeitos à elaboração de planos de gerenciamento.



Resíduos de óleos comestíveis

Diversas ações vêm sendo desenvolvidas por parte do município sobre manejo
desse tipo de resíduos. Para otimização da estrutura existente são propostas as
seguintes estratégias:
a)
cadastramento dos pontos de entrega de óleo comestível: junto ao
Departamento do Meio Ambiente há um registro dos pontos de coleta de resíduos de
óleos comestíveis referente a parceria com a AFUBRA.
Indica-se que no cadastro sejam inclusos os pontos de entrega voluntária
vinculados às empresas privadas. Isso contribuirá para a fiscalização da Prefeitura,
bem como para contabilizar as quantidades coletadas e as condições de manejo
desses resíduos.
b)
ampliação dos pontos de entrega voluntária de óleo comestível: buscando
atender a totalidade da população de Serafina Corrêa, indica-se a ampliação de
número de pontos de entrega voluntária de resíduos de óleos comestíveis.
Santos (2009) cita as etapas requeridas para o desenvolvimento de uma rede
de logística reversa capaz de suprir continuamente o óleo para a indústria:
acondicionamento, coleta e transporte.
O cadastramento dos pontos de energia voluntária refere-se à organização da
etapa de acondicionamento.
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Resíduos de Transporte Rodoviário

a)
apresentação de plano de gerenciamento de resíduos sólidos: de acordo com a
Política Nacional de Resíduos (BRASIL, 2010) em seu artigo 20, os geradores de
resíduos de serviço de transporte originários de rodoviários estão sujeitos à
elaboração de plano de gerenciamento de resíduos.



Resíduos Volumosos

Atualmente não há registros de gerenciamento de resíduos volumosos no
município. Neste sentido propõem-se implantar as estratégias:
a) estudo da viabilidade técnica-financeira da instalação de pontos de entrega
voluntária: neste estudo deve-se fazer o levantamento dos custos envolvidos na
instalação de pontos de entrega voluntária (PEV), bem como a descrição dos
requisitos técnicos para sua instalação.
Os pontos de entrega voluntários (PEVs) ou ecopontos são estruturas para
acúmulo temporário de resíduos, que podem ser depositados separadamente,
facilitando o seu manejo. A instalação de PEVs permite transformar resíduos difusos
em resíduos concentrados, propiciando a definição de logística de transporte com
equipamentos adequados e custos suportáveis (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE,
2012).
Também, para a construção dos PEV indica-se consultar a norma NBR 15.112
(ABNT, 2004) para verificação de critérios técnicos.
b) promoção do reaproveitamento dos resíduos como iniciativa de geração de renda:
sugere-se ao município articular junto à instituições de ensino, associações
comunitárias e outros órgãos a realização de acordos que incentivem o
reaproveitamento de resíduos volumosos.



Passivo ambiental

A elaboração das diretrizes e proposições técnicas para recuperação de
passivo ambiental considerou as seguintes diretrizes estabelecidas no Plano Nacional
de Resíduos Sólidos – versão preliminar (BRASIL, 2011):
o

eliminação de lixões e aterros controlados até 2014 e disposição final
ambientalmente adequada de rejeitos, conforme estabelecido na lei n˚ 12.305
(BRASIL, 2010);

o

recuperação de lixões compreendendo as ações de queima pontual de gases,
coleta de chorume, drenagem pluvial, compactação da massa e cobertura
vegetal.

Identificou-se uma área com disposição inadequada de resíduos sólidos. Para
recuperação deste local sugere-se:
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a) cercamento da área de disposição inadequada de resíduos sólidos: esta ação
objetiva isolar a área para que não ocorra, novamente, a disposição de resíduos
sólidos.
b) estudo de alternativas de recuperação de área de disposição inadequada de
resíduos sólidos: no estudo das alternativas para recuperação da área de disposição.
Segundo Alberte et al. (2005)
teoricamente, a recuperação de uma área degradada por
deposição inadequada de lixo envolve a remoção total
dos resíduos depositados, transportando-os para um
aterro sanitário, seguida da deposição de solo natural da
região na área escavada.

Além desta técnica, outros os métodos podem ser utilizados: remoção de
resíduos sólidos existentes, recuperação da área como aterro controlado, recuperação
como aterro sanitário, recuperação simples e a recuperação parcial.
c) elaboração de projeto para captação de recursos financeiros: projeto deve
considerar os seguintes aspectos, segundo a CETESB (2012);


levantamento topográfico, investigação geológica, geotécnica e hidrogeológica;



representação em planta planialtimétrica, em escala não inferior a 1:2.000, do uso
do solo, das águas subterrâneas e das águas superficiais num raio mínimo de
200m;



reconformação geométrica do maciço e proposição de cobertura final;



sistema de drenagem, acumulação e tratamento de líquidos percolados;



sistema de drenagem de águas pluviais;



sistema de drenagem de gases;



plano de monitoramento geotécnico, de gases e das águas superficiais e
subterrâneas na região do aterro;



cobertura vegetal;



isolamento físico e visual da área do aterro;



uso futuro da área incluindo, preferencialmente, proposta de legislação que
imponha restrições ao uso do solo nas áreas diretamente afetadas;



cronograma de execução.

O projeto deverá ser enviado aos órgãos financiadores para captação de recursos
financeiros.
d) operacionalização do projeto de recuperação da área de disposição inadequada de
resíduos sólidos: após a obtenção dos recursos, a etapa de realização de obras civis
deverá ser iniciada de acordo com o projeto proposto.
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Catadores

a) criação de um programa de capacitação de catadores e/ou empregados de
empresa de triagem: a parceria Poder Público com empresas visa qualificar os
trabalhadores.
Na capacitação desses trabalhadores devem ser abordadas as seguintes
temáticas: Política Nacional de Resíduos Sólidos e a responsabilidade compartilhada;
noções de logística reversa; ciclo de vida de materiais; custos ambientais; higiene e
segurança.
Os custos decorrentes das capacitações podem ser rateados entre Prefeitura e
empresas privadas. Neste destino Gama e Silva (2012) têm como uma sugestão
utilizar as linhas específicas do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico
(Pronatec), que congrega esforços dos institutos federais de ensino técnico, escolas
estaduais e a rede do Sistema S (organismos da Confederação Nacional e das
Federações Estaduais de Indústria).

5.2 Definição de áreas de disposição final de resíduos sólidos
A indicação das áreas favoráveis para a disposição final ambientalmente
adequada de rejeitos é uma exigência da Política Nacional de Resíduos Sólidos
(BRASIL, 2010) em seu artigo 19, inciso II. Para tanto, deve-se considerar os critérios
técnicos existentes em plano diretor ou zoneamento ambiental.
A avaliação apresentada neste item é sucinta e têm por objetivo apenas o
cumprimento dos requisitos legais previstos na lei e uma indicação dos critérios
técnicos a serem utilizados, no caso da adoção de uma tecnologia de destinação final
de resíduos sólidos na área do município.
A seleção de áreas serve ainda como base para possível locação de estruturas
de gerenciamento de resíduos sólidos, como estações de transbordo e depósito
temporário de resíduos recicláveis e os de logística reversa obrigatória.
O município de Serafina Corrêa está limitado pelos municípios de Casca,
Montauri, Nova Araçá, Nova Bassano, Guaporé e União da Serra, entretanto o
consórcio interestadual configura-se pouco viável do ponto de vista administrativo e
técnico. Assim, propõe-se a implantação de forma isolada no Município.
A seleção da área para construção de um aterro é uma fase muito importante
no processo de implantação, pois diminui os custos e gastos relacionados com
infraestrutura.
Para seleção de possíveis áreas para instalação de infraestruturas utilizaramse os dados cartográficos do Exército em escala 1:50.000 e imagens de satélites
disponibilizadas pelo sistema Google Earth. Para avaliação das possíveis áreas para
instalação de aterros sanitários de pequeno porte foram utilizados os critérios
apresentados por Castilhos (2002) conforme consta no Quadro 6.
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Quadro 6: Critérios para avaliação de área de disposição de resíduos sólidos.






Critérios Ambientais
Distância dos recursos hídricos
Áreas inundáveis

Geologia (potencial hídrico)

Condutividade hídrica do solo
Profundidade do lençol freático
Fauna e flora local

Uso e ocupação do solo
Distância das vias

Distância do centro urbano 
Critérios operacionais


Critérios Operacionais
Clinografia
Espessura do solo
Reaproveitamento de área
degradada

Fonte: Castilhos (2002).

A avaliação prévia das áreas existentes no município objetiva direcionar as
decisões, os estudos e os projetos de futuras instalações destinadas à destinação ou
disposição final de resíduos sólidos.
A partir da distribuição espacial dos centros urbanos na área de Serafina
Corrêa foram selecionadas três áreas localizadas estrategicamente entre a sede e as
localidades, conforme apresentado na Figura 27.
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Figura 27: Localização das áreas selecionadas para avaliação prévia de viabilidade
ambiental das áreas para instalação de sistema de manejo ou destino final de resíduos
sólidos urbanos.

Fonte: elaborado pelos autores.

Essas áreas foram selecionadas por localizarem-se próximas aos principais
acessos do Município, o que impactaria na redução dos custos com transporte de
resíduos. As informações sobre as possíveis áreas para implantação de aterros
sanitários ou outras tecnologias são apresentadas na Tabela 26 e a avaliação
detalhada é apresentada no Anexo XIV.
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Tabela 26: Informações das áreas e resultados da avaliação prévia de viabilidade
ambiental de áreas.
Parâmetro

Área 1

Área2

Área3

Localização Grau Decimal
(Datum SAD69)
Cota (m)

Lat: -28.729215°
Lon: -51.960906°
657
Arroio Lajeado
Tacongava

Lat: -28.711196°
Lon: -51.871923°
547

Lat: -28.703076°
Lon: -51.884009°
527

Rio Carreiro

Rio Carreiro

Bacia

Pontuação quanto à avaliação prévia de viabilidade
Critérios ambientais

58.5

55.5

58.5

Uso e ocupação do solo

5

8

6

Critérios Operacionais

6

6

21

Total

69.5

69.5

85.5

Legenda: Lat = latitude; Lon = longitude.

Á área 3 apresentou maior escore em função de ser uma área degradada que
necessita recuperação. Ainda, apresenta localização adequada em relação à sede
urbana.
Para realização de projetos nesses locais deverá ser realizado um estudo
detalhado com avaliações baseadas em levantamentos de dados em campo. Além
disso, devem-se considerar as condições, critérios e diretrizes para instalação de
aterros sanitários de pequeno porte descritos na Resolução Conama n˚ 404 (BRASIL,
2008) em seu artigo 4. A necessidade de apresentação de EIA/RIMA será
estabelecida pelo órgão ambiental que avaliará o projeto de aterro sanitário.
Os critérios para seleção de áreas para instalação de aterros sanitários de
pequeno porte podem ser adotados para a definição da localização de uma futura
estação de transbordo de resíduos sólidos do município, caso o município considere
esta alternativa tecnológica no seu planejamento.
Por fim, a avaliação das três áreas pré-selecionadas considerou apenas a
viabilidade técnica e ambiental, porém não foi avaliou-se a disponibilidade de
aquisição dessas áreas, nem seus valores comerciais.

5.3 Ações relativas aos resíduos com logística reversa obrigatória
A logística reversa é o instrumento de desenvolvimento econômico e social
caracterizado pelo conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a
coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para
reaproveitamento, em seu ciclo, em outros ciclos produtivos ou a outra destinação final
ambientalmente adequada (SOLER et al., 2012).
A logística reversa, conforme conceituado por Soler et al. (2012), prever que
todos os integrantes da cadeia de consumo assumam suas responsabilidades para
retorno do resíduo como nova matéria-prima. A responsabilidade compartilhada é
prevista no artigo 30 da Lei n˚ 12.305 (BRASIL, 2010). Sendo que no artigo 33, da
mesma Lei, consta a obrigatoriedade de estruturação de sistemas de logística reversa
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para os seguintes resíduos: agroquímicos, pilhas e baterias, pneus, óleos lubrificantes,
lâmpadas fluorescentes e produtos eletroeletrônicos.
As ações previstas neste Plano de Gestão para os resíduos com logística
reversa obrigatória são:
a) estabelecimento de cláusulas em contratos do Poder Público ara devolução dos
bens pós-consumo;
b) estabelecimento de um programa de informação sobre o correto destino dos
resíduos com logística reversa obrigatória;
c) cadastramento dos estabelecimentos que possuem ponto de entrega voluntária de
resíduos com logística reversa obrigatória;
d) fortalecimento dos vínculos entre Poder Público e COOPERLATE, quanto à coleta
de embalagens de agroquímicos. Ressalta-se que essa já é uma das ações
desenvolvidas pela Prefeitura de Serafina Corrêa.

As ações de logística reversa pressupõem a realização de acordos setoriais,
termos de compromisso e regulamentos. Os acordos setoriais são definidos como um
ato de natureza contratual firmado entre poder publico e fabricantes, importadores,
distribuidores e comerciantes, visando a responsabilidade compartilhada. A Figura 28
apresenta um fluxograma sobre a logística reversa, responsabilidade compartilhada e
acordos setoriais elaborado pelo Ministério do Meio Ambiente.

Figura 28: Fluxograma relacionando logística reversa, responsabilidade compartilhada e
acordos setoriais.

Fonte: Costa (2011).
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Os acordos setoriais federais ainda estão sendo firmados pelo Ministério do
Meio Ambiente. Em julho de 2012 foram publicados dois editais de chamamento para
elaboração de acordos sobre: lâmpadas fluorescentes (vapor de sódio e mercúrio e de
luz mista) e de embalagens em geral.
Quanto aos estados, o Paraná, através da Secretaria de Meio Ambiente e
Recursos Hídricos, publicou o edital de chamamento, no mês de agosto/2012,
convocando fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes a apresentarem
propostas de Termo de Compromisso para implantação de sistema de logística
reversa.
O estado São Paulo já possui termos de compromisso setoriais firmados entre
a Secretaria de Meio Ambiente, Cetesb e representantes de setores produtivos
responsáveis pelos resíduos pós-consumo de embalagens diversas. O Rio de Janeiro
também firmou termo de compromisso para sistematização da logística reversa de
embalagens de óleos lubrificantes.
Até o presente momento, não se verificou a existência de acordos setoriais no
estado do Rio Grande do Sul.

5.4 Impactos Financeiros
O Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS), anualmente,
publica o diagnóstico do manejo de resíduos sólidos urbanos. Entre as informações
que constam neste documento estão as despesas com resíduos sólidos. A Tabela 27
apresenta as variações nas despesas para os anos de 2009 e 2010.

Tabela 27: Informações sobre despesas com coleta de resíduos sólidos obtidas no
Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS).
Ano
2009
2010

Brasil (R$/hab.ano)
Mínimo
Máximo
Média
12,24
211,27
72,55
20,09
208,12
73,48

Região Sul (R$/hab.ano)
Mínimo
Máximo
Média
12,24
211,27
53,40
20,09
208,12
70,50

Fonte: SNIS (2011); SNIS (2012).

Na Tabela 28 são apresentados os gastos com a coleta, transporte e
tratamento de resíduos sólidos, a despesa per capita e o valor arrecadado com IPTU.
Neste valor não estão inclusos os gastos com limpeza publica e coleta e tratamento de
resíduos de serviços de saúde.
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Tabela 28: Análise financeira da coleta de resíduos.
Variável

2009

2010

2011

R$ 41,62

R$ 39,98

R$ 36,25

11.629

12.054

12.495

R$ 39,87

R$ 38,37

R$ 34,86

Pop. Atendida urbana e rural**

12.141

12.560

12.995

Coleta e tratamento final de
resíduos
Valor arrecadado com taxa de
coleta de lixo

R$ 484.021,78

R$ 481.974,63

R$ 452.988,26

R$ 314.062,23

R$ 326.906,41

R$ 486.072,38

Despesa per capita
Pop. Atendida urbana*
Despesa per capita

Obs: (*) refere-se a 100% da população urbana.
(**) refere-se a 23% da população rural.

Pela análise da Tabela 28 observou-se a diminuição nas despesas per capita
relacionadas à coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos. Isto,
provavelmente, deve-se a um controle maior sobre a quantidade de resíduos coletada
e o pagamento das despesas proporcionais. Demonstrando que um controle efetivo
dos serviços terceirizados beneficia a todos os cidadãos.
Quanto à despesa per capita, a mesma foi calculada considerando a população
atendida na área urbana, onde há cobrança de IPTU e na qual está inserida a taxa de
coleta de resíduo. A despesa per capita obtida para o município de Serafina Corrêa
para os anos de 2009 e 2010 está abaixo do valor médio da região sul do país obtido
para o mesmo período, conforme indicado pelo SNIS.
Os dados da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e
Resíduos Especiais (ABRELPE, 2012) indicam que os recursos aplicados na coleta de
resíduos sólidos urbanos na região sul do país é de 43,68 R$/hab.ano.
De acordo com a Lei n˚ 11.445 (BRASIL, 2007), em seu artigo 29, os serviços
públicos de saneamento básico terão a sustentabilidade econômico-financeira
assegurada sempre que possível pela cobrança dos serviços. O inciso II, do artigo 29,
refere-se especificamente a limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos indicando a
cobrança através de taxas ou tarifas e outros preços públicos em conformidade com o
regime e prestação de serviços ou de uma atividade.
Segundo a pesquisa do Sistema Nacional de Informações em Saneamento
(2011), 91,2% dos municípios brasileiros realizam a cobrança de resíduos através de
taxa específica no boleto de IPTU, sendo um destes o município de Serafina Corrêa.
Propõem-se as seguintes ações no que se refere a adequação financeira:
a) sistematização das informações sobre receitas (taxa de lixo) e despesas com
manejo de resíduos sólidos;
b) aumento gradual na taxa de lixo, de acordo com o artigo 29 da Lei n˚ 11.445
(BRASIL, 2007) e
c) estabelecimento de políticas de redução de custos per capita de gerenciamento de
resíduos sólidos.
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5.5 Iniciativas de educação ambiental e comunicação
A Política Nacional de Educação Ambiental (BRASIL, 1999) conceitua
educação ambiental como
os processos por meio dos quais o individuo e a
coletividade constroem valores sociais, conhecimentos,
habilidades, atitudes e competências voltadas para a
conservação do meio ambiente, bem de uso comum do
povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua
sustentabilidade.

A educação ambiental é o instrumento que promove a mudança no
comportamento da população no manejo de resíduos sólidos.
Martins e Vasconcelos (2012) afirmam que a educação ambiental, como direito
do cidadão, deve ser crítica e inovadora e um ato político voltado para a transformação
social, demonstrando a importância da participação de cada cidadão nas questões
ambientais e, para tanto, deve ser elaborada e trabalhada a fim de se produzir
resultados consistentes e eficazes.
As estratégias de educação ambiental devem englobar o ensino formal e o
informal. Além disso, deve-se prever que a educação ambiental seja desenvolvida
como uma pratica educativa integrada, continua e permanente em todos os níveis e
modalidades do ensino (FELDMANN e ARAÚJO, 2012).
As ações previstas no Plano de Gestão de Resíduos Sólidos de Serafina
Corrêa são:
a) realização de campanha de educação ambiental para promover a redução na
geração de resíduos e a segregação na fonte;
b) divulgação sobre segregação de resíduos sólidos abrangendo toda a população;
c) estabelecimento de um programa de informação sobre o destino correto dos
resíduos com logística reversa obrigatória;
d) criação de programa de capacitação de catadores e/ou empregados de empresas
de triagem de resíduos sólidos.
As ações previstas devem ser desenvolvidas em parceria: Departamento de
Meio Ambiente e Secretaria Municipal de Educação. Sugere-se que, conjuntamente, s
órgãos organizem ações de educação para diferentes níveis e para diversos públicos
alvos, envolvendo toda a comunidade.
Ressalta-se a importância de considerar no Programa de Educação Ambiental,
o disposto no artigo 9 da Lei 12.305 (BRASIL, 2010). O artigo ressalta as prioridades
de gestão de resíduos, sendo elas: não geração, redução, reutilização, reciclagem,
tratamento dos resíduos sólidos e disposição final ambientalmente adequada de
rejeitos.
Sendo assim, deve-se prever, entre as temáticas a serem abordadas: ciclo de
vida dos materiais, logística reversa, segregação de resíduos, responsabilidades sobre
86

a geração de resíduos sólidos. Também, sugere-se abordar os 5 R’s: repensar,
reduzir, reaproveitar, reciclar e recusar produtos que gerem impactos.

5.6 Ações corretivas para situações de emergência
Situação de emergência pode ser conceituada como uma situação de risco que
se concretizou e necessita da averiguação de suas causas, bem como o
estabelecimento das medidas de minimização e prevenção de futuras ocorrências
(FINOTTI et al., 2009).
Neste documento, situação de emergência refere-se à paralisação dos serviços
de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. A partir do diagnóstico de manejo de
resíduos sólidos identificaram-se as seguintes situações de emergência que merecem
indicação de medidas corretivas:
a) Situação: paralisação dos serviços de coleta e destino final de resíduos sólidos.
Origem da situação: i) greve da empresa prestadora de serviços; ii) avaria nos
caminhões de transporte de resíduos; iii) problemas operacionais no aterro sanitário;
iv) obstrução do sistema viário.
Ação emergencial: i) contratação de empresa prestadora do serviço de coleta em
caráter emergencial; ii) disponibilização de caminhões para transporte de resíduos; iii)
comunicação do problema à população.
b) Situação: paralisação dos serviços de coleta, tratamento e disposição final de
resíduos de serviços de saúde.
Origem da situação: i) greve da empresa prestadora de serviços; ii) avaria nos
caminhões de transporte de resíduos; iii) problemas operacionais no sistema térmico
ou no aterro de resíduos perigosos (químicos); iv) obstrução do sistema viário.
Ação emergencial: i) contratação de empresa especializada em caráter emergencial; ii)
substituição ou reparo dos equipamentos com problemas.
c) Situação: paralisação dos serviços de poda e capina.
Origem da situação: i) greve da empresa dos servidores públicos; ii) avaria nos
equipamentos.
Ação emergencial: i) contratação de empresa especializada em caráter emergencial; ii)
substituição ou reparo dos equipamentos com problemas; iii) realização de campanha
de sensibilização da população sobre a importância de manter a cidade limpa.

5.7 Ações de mitigação das emissões dos gases intensificadores do efeito
estufa
As seguintes estratégias são previstas no Plano de Gestão Municipal de
Resíduos Sólidos e que objetivam a redução nas emissões dos gases que intensificam
o efeito estufa:
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a) resíduos sólidos domésticos: estimulo à realização de compostagem dos resíduos
sólidos orgânicos na área rural;
b) resíduos de limpeza urbana: compostagem dos resíduos orgânicos provenientes da
poda e capina;
c) resíduos agrosilvopastoris: caracterização das unidades de criação animal quanto
ao manejo e aos sistemas de gerenciamento de resíduos;
d) resíduos agrosilvopastoris: capacitação dos agricultores quanto a adoção de
tecnologias de tratamento de resíduos, aproveitamento energético destes resíduos e
do seu potencial fertilizante, além de ações de saneamento rural relacionadas ao
tratamento de despejos domésticos e o manejo resíduos sólidos.

No Plano Nacional sobre Mudanças Climática (BRASIL, 2008) uma das
alternativas para redução das emissões de gases de efeito estufa é o aumento da
reciclagem de resíduos sólidos urbanos em 20% até 2015. Sendo assim, a adoção da
coleta seletiva municipal contribui para a redução na emissão de gases com efeito
estufa.
Além disso, a adoção da compostagem e o aproveitamento energético dos
gases gerados na biodigestão de resíduos rurais são alternativas para redução da
emissão de gases com efeito estufa.
Sendo assim, o aumento da massa de resíduos sólidos urbanos levados à
compostagem, bem como a instalação de novos aterros sanitários, construídos e
operados de forma a permitir a coleta e destruição do metano, é condição necessária
para a redução de geração de gases de efeito estufa pela destinação final de resíduos
no Rio Grande do Sul (KIST et al., 2006).

5.8 Ajuste na legislação
A análise dos instrumentos legais do município de Serafina Corrêa indicou que
o município não possui legislação específica que oriente a população sobre o manejo
de resíduos sólidos.
Sugere-se que a partir deste Plano seja elaborada uma Política Municipal de
Resíduos Sólidos, abordando aspectos específicos sobre o manejo de diferentes tipos
de resíduos, bem como oriente sobre o conteúdo mínimo que deve conter os planos
de gerenciamento de resíduos sólidos.
Além disso, sugere-se que na legislação seja apresentada a fórmula de cálculo
da taxa de coleta de resíduos sólidos do município.

5.9 Monitoramento e verificação dos resultados
O monitoramento e a verificação dos resultados busca avaliar a eficiência da
implementação das ações indicadas no PMGRS. Para tanto se deve utilizar
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indicadores, que são uma forma de representar uma característica de um processo e
tem como função acompanhar e melhorar os resultados deste ao longo do tempo.
Ventura et al. (2010) afirmam que avaliar procedimentos é uma estratégia
geralmente utilizada pela iniciativa privada para proporcionar conhecimento detalhado
de um assunto, promover a racionalização de recursos e a reestruturação de pessoal,
sendo que os indicadores de desempenho vem sendo também utilizados como
instrumento de apoio às decisões na elaboração de políticas ambientais.
O município de Serafina Corrêa responde periodicamente o questionário sobre
indicadores de manejo de resíduos enviado pelo Sistema Nacional de Informações de
Saneamento (SNIS), sendo esta uma forma de monitoramento do sistema que deve
ser mantido.
Ressalta-se que os indicadores dos serviços de limpeza urbana e manejo de
resíduos devem considerar como critérios (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2012):
a) a universalidade: os serviços devem atender toda a população, sem exceção;
b) a integralidade do atendimento: devem ser previstos programas e ações para todos
os resíduos gerados;
c) a eficiência e a sustentabilidade econômica;
d) a articulação com as políticas de inclusão social, de desenvolvimento urbano e
regional e outras de interesse relevante;
e) a adoção de tecnologias apropriadas, considerando a capacidade de pagamento
dos usuários, a adoção de soluções graduais e progressivas e adequação à
preservação da saúde pública e do meio ambiente;
e) o grau de satisfação do usuário.

5.10 Custos envolvidos na implementação do PMGRS
Para implementação do PMGRS serão necessários investimentos em
capacitações, elaboração de estudos e projetos e instalação de infraestrutura. A
Tabela 29 apresenta uma estimativa do investimento necessário para a realização das
atividades propostas. Ressalta-se que os valores que constam na Tabela 29 referemse ao custo atual estimado, na ocasião do planejamento orçamentário municipal os
valores deverão ser revistos.
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Tabela 29: Investimentos para implementação do PMGRS de Serafina Corrêa.
Quant.

Custo
Unitário (R$)

Custo Total
(R$)

Instalação de dispositivos de acondicionamento
Estudos de caracterização de resíduos, roteiro e
frequência de coleta

30

R$ 1.250,00

R$ 37.500,00

01

R$ 10.500,00

R$ 10.500,00

Capacitação técnica da equipe
Materiais de divulgação para campanhas de
educação ambiental

02

R$ 850,00

R$ 1.700,00

01

R$ 5.000,00

R$ 5.000,00

01

R$ 6.000,00

R$ 6.000,00

01

R$ 5.000,00

R$ 5.000,00

30

R$ 57,90

R$ 1.737,00

01

R$ 5.000,00

R$ 5.000,00

01

R$ 6.000,00

R$ 6.000,00

500

R$ 17,00

R$ 8.500,00

01

R$ 6.850,00

R$ 6.850,00

01

R$ 3.000,00

R$ 3.000,00

01

R$ 3.000,00

R$ 3.000,00

Resíduo
Resíduos Sólidos Domésticos e Comerciais

Materiais Recicláveis
Projeto de Coleta Seletiva
Resíduos de Serviços de Saúde
Adequação dos espaços físicos em unidades de
saúde
Aquisição de dispositivos de acondicionamento
Resíduos Funerários
Instalação de dispositivos de acondicionamento e
ossuários
Resíduos Agrosilvopastoril
Diagnóstico de produtores e manejo de resíduos
Passivo Ambiental
Cercamento da área de disposição de resíduos
Estudo de alternativas para recuperação de
passivo ambiental
Outros
Atualização anual dos indicadores do Plano de
Resíduos
Análise técnica para criação de política municipal
de gerenciamento de resíduos sólidos
TOTAL

R$ 102.787,00

5.11 Responsabilidades pela implementação
A definição das responsabilidades pretende dar continuidade e a concretização
das ações previstas no PMGRS de Serafina Corrêa. No Quadro 7 é apresentada a
distribuição das responsabilidades.
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Quadro 7: Distribuição das responsabilidades para implementação das ações previstas no PMGRS de Serafina Corrêa.
Atividade
Avaliação e aprovação do PMGRS
Resíduos Sólidos Domésticos e Comerciais
Elaboração de estudos e projetos conforme as estratégias
definidas
Elaboração de estratégias para estimulo à realização de
compostagem na área rural
Estudo da viabilidade de implantação de coleta
conteinerizada
Campanhas de educação ambiental e similares
Capacitação de equipes técnicas em gestão de resíduos
sólidos
Materiais Recicláveis
Realização de estudos conforme descritos nas diretrizes
específicas
Reestruturação do sistema de coleta
Implantação e operacionalização do sistema de coleta
seletiva
Resíduos de Limpeza Urbana
Implementação das ações conforme descrito nas diretrizes
específicas
Resíduos de Construção Civil
Implementação das ações conforme descrito nas diretrizes
específicas
Resíduos de Serviços de Saúde
Implementação das ações conforme descrito nas diretrizes
específicas
Implantação de indicadores e designação de profissional
Adequação na infraestrutura das unidades de saúde
Capacitação de equipes técnicas

Responsabilidade Pública
Principal
Complementar
Conselho Municipal de Meio Ambiente
Audiência Pública
Secretária de Agricultura e Meio Ambiente

-

Secretária de Agricultura e Meio Ambiente

-

Secretária de Agricultura e Meio Ambiente

Secretaria de Obras e Trânsito

Secretária de Educação

Secretária de Agricultura e Meio Ambiente

Secretária de Agricultura e Meio Ambiente

Secretária de Educação

Secretária de Agricultura e Meio Ambiente

-

Secretaria de Obras e Trânsito

Secretária de Agricultura e Meio Ambiente

Secretária de Obras e Transito

Secretária de Agricultura e Meio Ambiente

Secretaria de Obras e Trânsito

Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

Secretária de Agricultura e Meio Ambiente
e Secretaria de Obras e Trânsito

Comissão de avaliação de projetos

Secretária de Saúde

Secretária de Agricultura e Meio Ambiente

Secretária de Saúde
Secretária de Saúde
Secretária de Saúde

Secretária de Agricultura e Meio Ambiente
Secretária de Obras e Transito
Secretária de Educação
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Resíduos Funerários
Implementação das ações conforme descrito nas diretrizes
específicas
Resíduos com Logística Reversa Obrigatória
Implementação das ações conforme descrito nas diretrizes
específicas
Adoção de cláusulas de devolução de bens pós-consumo
em contratos da Prefeitura
Resíduos Agrosilvopastoril
Levantamento de informações sobre produtores e
agroindústrias
Demais
diretrizes
estabelecidas
para
resíduos
agrosilvopastoril
Resíduos Industriais
Implementação das ações conforme descrito nas diretrizes
específicas
Resíduos de Serviços Públicos de Saneamento Básico
Implementação das ações conforme descrito nas diretrizes
específicas
Resíduos de Óleos Comestíveis
Implementação das ações conforme descrito nas diretrizes
específicas
Resíduos Volumosos
Implementação das ações conforme descrito nas diretrizes
específicas
Resíduos Rodoviários
Apresentação de plano de gerenciamento de resíduos
sólidos
Passivo Ambiental
Cercamento da área de disposição inadequada de resíduos
sólidos

Secretaria de Obras e Transito

Secretária de Agricultura e Meio Ambiente

Secretária de Agricultura e Meio Ambiente

Secretária de Obras e Transito

Secretária Administração

Secretária de Agricultura e Meio Ambiente

Secretária de Agricultura e Meio Ambiente

-

Secretária de Agricultura e Meio Ambiente

-

Secretária de Agricultura e Meio Ambiente

-

Prestadora de serviço

Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

Secretária de Agricultura e Meio Ambiente

Secretária de Agricultura e Meio Ambiente

Secretária de Obras e Transito

Rodoviária Municipal

Secretária de Agricultura e Meio Ambiente

Secretária de Obras e Transito

Secretária de Agricultura e Meio Ambiente

92

Estudo de alternativas de recuperação de área de
disposição inadequada de resíduos sólidos

Secretária de Agricultura e Meio Ambiente

-

Elaboração de projeto para captação de recursos financeiros
Operacionalização do projeto de recuperação da área de
disposição inadequada de resíduos sólidos
Estratégias com catadores
Criação de programa de inclusão social de catadores e/ou
empregados de empresas de triagem

-

Secretária de Agricultura e Meio Ambiente

-

Secretária de Assistência Social

Secretária de Agricultura e Meio Ambiente
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5.12 Agenda de implementação
A agenda de implementação refere-se ao cronograma de execução das
estratégias/ações.
A agenda foi elaborada considerando o prazo de execução das estratégias em
um horizonte de 20 anos, conforme o indicado pela Política Nacional de Resíduos
Sólidos (BRASIL, 2010) e os prazos indicados pela FUNASA (2012):





Emergencial: implementação das ações em até 3 anos;
Curto prazo: ações a serem implementadas entre 4 a 8 anos;
Médio prazo: ações a serem implementadas ente 9 a 12 anos;
Longo prazo: ações a serem implementadas ente 13 a 20 anos.

O Quadro 8 foi organizado de acordo com as estratégias indicadas para cada
tipo de resíduos e seu prazo de implementação.
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Quadro 8: Agenda de implementação do PMGRS de Serafina Corrêa.
Estratégia

Emergencial

Curto Prazo

Médio Prazo

Longo Prazo

Resíduos Sólidos Domésticos – Coleta Convencional
Caracterização gravimétrica de resíduos sólidos
Realização de estudo para definição de roteiro e
frequência na coleta de resíduos domésticos e
comerciais no município
Padronização de especificações para instalação de
dispositivos de acondicionamento (lixeiras) de
resíduos sólidos
Estímulo á realização de compostagem dos resíduos
sólidos orgânicos na área rural
Estudo da viabilidade de implantação de coleta
conteinerizada de resíduos sólidos
Capacitação técnica da equipe da Prefeitura
envolvida no gerenciamento de resíduos sólidos
Realização da campanha de educação ambiental
para promover a redução na geração de resíduos e a
segregação na fonte
Instalação de software para controle de informações
sobre resíduos
Materiais Recicláveis
Diagnóstico para implementação de coleta seletiva
Ampliação do serviço de coleta de materiais
recicláveis na área rural
Reestruturação do sistema de coleta – gestão
administrativa
Implantação e operacionalização do sistema de
coleta seletiva
Divulgação sobre segregação de resíduos sólidos
abrangendo toda a população

95

Resíduos de Limpeza Urbana
Compostagem dos resíduos orgânicos provenientes
da poda e capina
Cobrança pelos serviços de coleta de resíduos de
podas e capina provenientes de áreas particulares.
Resíduos de Construção Civil
Apresentação de planos de gerenciamento de
resíduos de construção civil para empreendimentos
2
com área superior a 500m
Apresentação de planos de gerenciamento de
resíduos de construção civil simplificados para
2
empreendimentos com área inferior a 500m
Criação de planilhas para inserção de dados sobre a
geração de resíduos de construção civil no software
de gerenciamento
Resíduos de Serviços de Saúde
Apresentação do plano de gerenciamento de
resíduos de serviços de saúde por parte dos
estabelecimentos privados existentes no município
Implantação dos indicadores de monitoramento da
geração de resíduos de serviços de saúde nas
unidades
Capacitação dos profissionais de saúde que atuam
nas unidades de saúde
Adequação dos locais de armazenamento de
resíduos de serviços de saúde na unidade localizada
no Centro do município
Promoção de campanha de coleta de Raio-x
Resíduos Funerários
Instalação de dispositivos de acondicionamento nas
imediações dos cemitérios
Instalação de ossuários
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Resíduos com Logística Reversa Obrigatória
Estabelecimento nos contratos de compra da
Prefeitura a devolução ao fornecedor dos resíduos
com logística reversa obrigatória
Estabelecimento de um programa de informação
sobre destino correto dos resíduos com logística
reversa obrigatória
Realização de cadastramento de estabelecimentos
que possuem ponto de entrega voluntária de
resíduos com logística reversa obrigatória
Resíduos Agrosilvopastorís
Caracterização das unidades de criação animal
quanto ao manejo e aos sistemas de gerenciamento
de resíduos
Definição de parceria com associações de classe ou
sindicatos para coleta de resíduos agrosilvopastoris
inorgânicos
Capacitação dos agricultores quanto a adoção de
tecnologias
de
tratamento
de
resíduos,
aproveitamento energético destes resíduos e do seu
potencial fertilizante, além de ações de saneamento
rural relacionadas ao manejo resíduos sólidos
Resíduos Industriais
Definição de diretrizes técnicas para elaboração de
planos de gerenciamento de resíduos industriais
Apresentação de plano de gerenciamento de
resíduos sólidos no momento da solicitação de
licenciamento ambiental ou na renovação da licença
de operação
Resíduos de Serviços Públicos de Saneamento Básico
Elaboração de planos de gerenciamento de resíduos
para estações de tratamento de efluentes, estações
de tratamento de água, entre outros serviços de
saneamento básico.
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Resíduos de Óleos Comestíveis
Cadastramento dos pontos de entrega de óleos
comestíveis
Ampliação dos pontos de entrega voluntária de óleo
comestível
Resíduos de Transporte Rodoviário
Apresentação de plano de gerenciamento de
resíduos sólidos
Resíduos Volumosos
Estudo da viabilidade técnica-financeira da instalação
de pontos de entrega voluntária
Promoção do reaproveitamento dos resíduos como
iniciativa de geração de renda
Passivo Ambiental
Cercamento área de disposição inadequada de
resíduos sólidos
Estudo de alternativas de recuperação de área de
disposição inadequada de resíduos sólidos
Elaboração de projeto para captação de recursos
financeiros
Operacionalização do projeto de recuperação da
área de disposição inadequada de resíduos sólidos
Estratégias com Catadores
Criação de um programa de capacitação de
catadores e/ou empregados de empresas de triagem
Ajuste na legislação
Elaboração de política municipal de resíduos sólidos,
considerando as informações que constam no
PMGRS
Monitoramento e verificação dos resultados
Criação de indicadores para verificação da eficiência
da implementação do PMGRS
Início da avaliação dos indicadores
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Iniciativas de Educação Ambiental
Criação de programa de educação ambiental sobre
manejo de resíduos sólidos
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Anexo III – Legislação.

Quadro III.1: Resoluções federais aplicáveis ao gerenciamento de resíduos sólidos.
CONAMA

Especificações

Resolução Conama n˚ 001
23 de janeiro de 1986

Estabelece as definições, as responsabilidades, os critérios básicos e as diretrizes
gerais para uso e implementação da Avaliação de Impacto Ambiental como um
dos instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente.
Dispõe sobre a entrada no país de materiais residuais.

Resolução Conama n˚ 008
19 de setembro de 1991
Resolução Conama n˚ 228
20 de agosto de 1997
Resolução Conama n˚ 264
26 de agosto de 1999
Resolução Conama n˚ 308
21 de março de 2001
Resolução Conama n˚ 275
25 de abril de 2001
Resolução Conama n˚ 307
05 de julho de 2002
Resolução Conama n˚ 313
29 de outubro de 2002
Resolução Conama n˚ 314
20 de novembro 2002
Resolução Conama n˚ 316
29 de outubro de 2002
Resolução Conama n˚ 330
30 de abril 2003
Resolução Conama n˚ 334
03 de abril de 2003
Resolução Conama n˚ 348
16 de agosto de 2004
Resolução Conama n˚ 358
29 de abril de 2005
Resolução Conama n˚ 362
23 de junho de 2005
Resolução Conama n˚ 368
28 de março de 2006
Resolução Conama n˚ 377
09 de outubro de 2006
Resolução Conama n˚ 378
19 de outubro de 2006
Resolução Conama n˚ 386
27 de dezembro de 2006
Resolução Conama n˚ 402
17 de novembro de 2008
Resolução Conama n˚ 404
11 de novembro de 2008
Resolução Conama n˚ 416
30 de setembro de 2009

Dispõe sobre a importação de desperdícios e resíduos de acumuladores elétricos
de chumbo.
Licenciamento de fornos rotativos de produção de clínquer para atividades de coprocessamento de resíduso.
Licenciamento ambiental de sistemas de disposição final dos resíduos sólidos
urbanos gerados em municípios de pequeno porte.
Estabelece código de cores de diferentes tipos de resíduos na coleta seletiva.
Estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da
construção civil.
Dispõe sobre o inventário nacional de resíduos sólidos industriais.
Dispõe sobre o registro de produtos destinados à remediação e dá outras
providências.
Dispõe sobre procedimentos e critérios para o funcionamento de sistemas de
tratamento térmico de resíduos.
Institui a Câmara técnica de Saúde, Saneamento Ambiental e gestão de
Resíduos.
Dispõe sobre os procedimentos de licenciamento ambiental de estabelecimentos
destinados ao recebimento de embalagens vazias de agrotóxicos.
Altera a resolução Conama n˚ 307 (2002), incluindo o amianto na classe de
resíduos perigosos.
Dispõe sobre o tratamento e a disposição final dos resíduos dos serviços de
saúde e dá outras providências.
Dispõe sobre o recolhimento, coleta e destinação final de óleo lubrificante usado
ou contaminado.
Dispõe sobre o licenciamento ambiental de cemitérios.
Dispõe sobre o licenciamento simplificado de sistemas de esgotamento sanitário.
Define os empreendimentos potencialmente causadores de impacto ambiental
nacional ou regional e da outras providencias.
Altera o artigo 18 de resolução Conama n˚ 316 (2002) que versa sobre tratamento
térmico de resíduos.
Altera os artigos 11 e 12 da resolução Conama nº 335 (2003).

Estabelece critérios e diretrizes para licenciamento ambiental de aterro sanitário
de pequeno porte de resíduos sólidos urbanos.
Dispõe sobre a prevenção à degradação ambiental causada por pneus inservíveis
e sua destinação ambientalmente adequada e da outras providencias.
Dispõe sobre critérios e valores orientadores de qualidade de solo quanto à
Resolução Conama n˚ 420
presença de substâncias químicas e estabelece diretrizes para o gerenciamento
28 de dezembro de 2009
ambiental de áreas contaminadas por essas substâncias em decorrência de
atividades antrópicas.
Resolução Conama n˚ 431
Altera o artigo 3 da resolução Conama n˚ 307 (2002), estabelecendo nova
24 de maio de 2011
classificação para o gesso.
Resolução Conama n˚ 448
Altera ao artigos 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10 e 11 da resolução Conama n˚ 307 (2002),
18 de janeiro de 2012
alterando critérios para a gestão de resíduos sólidos da construção civil.
Altera ao artigos 9, 16, 19, 20, 21 e 22 e acrescenta o artigo 24 à resolução
Resolução Conama n˚ 450
Conama n˚ 362 (2005) sobre recolhimento, coleta e destinação final de óleo
06 de março de 2012
lubrificante usado ou contaminado.
Dispõe sobre os procedimentos de controle da importação de resíduos, conforme
Resolução Conama n˚ 452
as normas adotadas pela Convenção da Basiléia sobre o Controle de Movimentos
04 de julho de 2012
Transfronteiriços de Resíduos Perigosos e seu Depósito. Revoga as Resoluções
nº 08/1991, nº 23/1996, nº 235/1998 e n° 244/1998.
Observação: última consulta ao site do Ministério do Meio Ambiente – CONAMA em 28 de agosto de 2012.
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Quadro III.2: Resoluções federais – ANVISA - aplicáveis ao gerenciamento de resíduos
sólidos.
ANVISA

Especificações

RDC n˚ 306
07 de dezembro de 2004

Dispõe sobre o regulamento técnico para gerenciamento de resíduos
de serviços de saúde.
Dispõe sobre o Regulamento Técnico para planejamento,
programação, elaboração e avaliação de projetos físicos de
estabelecimentos assistenciais de saúde.
Aprova o termo de referencia para elaboração dos Planos de
Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde.

RDC n˚ 50
21 de fevereiro de 2002
RDC n˚ 342
13 de dezembro de 2002
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Quadro III.3: Normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) aplicáveis ao
gerenciamento de resíduos sólidos.
Norma
NBR 8.418 (1984)
NBR 8.849 (1985)
NBR 10.157 (1987)
NBR 10.703 (1989)
NBR 11.174 (1990)
NBR 11.175 (1990)
NBR 12.235 (1992)
NBR 1.299 (1993)
NBR 12.807 (1993)
NBR 12.808 (1993)
NBR 12.809 (1993)
NBR 12.810 (1993)
NBR 13.463 (1995)
NBR 8.843 (1996)
NBR 13.591 (1996)
NBR 13.894 (1997)
NBR 13.896 (1997)
NBR 14.283 (1999)
NBR 14.652 (2001)
NBR 14.719 (2001)
NBR 14.599 (2003)
NBR 10.004 (2004)
NBR 10.005 (2004)
NBR 10.006 (2004)
NBR 10.007 (2004)
NBR 15.051 (2004)
NBR 15.112 (2004)
NBR 15.113 (2004)
NBR 15.114 (2004)
NBR 15.115 (2004)
NBR 15.116 (2004)

NBR 13.334 (2007)
NBR 9.191 (2008)
NBR 15.849 (2010)
NBR 13.221 (2010)

Especificações
Apresentação de projetos de aterros de resíduos industriais perigosos
– procedimento.
Apresentação de projetos de aterros controlados de resíduos sólidos
urbanos – procedimento.
Aterros de resíduos perigosos – critérios para projeto, construção e
operação – procedimento.
Degradação do solo – terminologia.
Armazenamento de resíduos classe II – não inerte e III – inertes –
procedimento.
Incineração de resíduos sólidos perigosos – padrões de desempenho
– procedimento.
Armazenamento de resíduos sólidos perigosos – procedimento.
Coleta, varrição e acondicionamento de resíduos sólidos urbanos –
terminologia.
Resíduos de serviços de saúde – terminologia.
Resíduos de serviços de saúde – classificação.
Manuseio de resíduos de serviços de saúde – procedimento.
Coleta de resíduos de serviços de saúde – procedimentos.
Coleta de resíduos sólidos.
Aeroportos – gerenciamento de resíduos.
Compostagem – terminologia.
Tratamento de solo – landfarming.
Aterros de resíduos não perigosos – critérios de projeto, implantação e
operação.
Resíduos em solos – determinação da biodegradação pelo método
respirométrico.
Coletor-transportador reodoviário de resíduos de serviços de saúde –
requisitos de construção e inspeção – resíduos do grupo A.
Embalagem rígida de agrotóxico – destinação final da embalagem
lavada – procedimento.
Requisitos de segurança para coletores-compactadores de
carregamento traseiro e lateral.
Classificação de resíduos sólidos.
Procedimento para obtenção de extrato lixiviado de resíduos sólidos.
Procedimento de obtenção de extrato solubilizado de resíduos sólidos.
Amostragem de resíduos sólidos.
Laboratórios clínicos – gerenciamento de resíduos.
Resíduos de construção civil e resíduos volumosos – áreas de
transbordo e triagem – diretrizes para projeto, implantação e operação.
Resíduos sólidos da construção civil e resíduos inertes – aterros –
diretrizes para projeto, implantação e operação.
Resíduos sólidos da construção civil e resíduos inertes – áreas de
reciclagem – diretrizes para projeto, implantação e operação.
Agregados reciclados de resíduos sólidos da construção civil –
execução de camadas de pavimentação – procedimentos.
Agregados reciclados de resíduos sólidos de construção civil –
utilização em pavimentação e preparo de concreto sem função
estrutural – requisitos.
Contenedor metálico de 0,80m3, 1,2 m3 e 1,6 m3 para coleta de
resíduos sólidos por coletores-compactadores de carregamento
traseiro –requisitos.
Sacos plásticos para acondicionamento de lixo – requisitos e métodos
de ensaio.
Resíduos sólidos urbanos – aterros sanitários de pequeno porte –
diretrizes para localização, projeto, implantação, operação e
encerramento.
Transporte terrestre de resíduos.
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Anexo IV – Informações obtidas junto ao SNIS.

Quadro IV.1: Informações que constam no Diagnóstico de Manejo de Resíduos Sólidos –
2009 (SNIS, 2011) e de 2010 (SNIS, 2012) para o município de Serafina Corrêa e
informações referentes ao ano de 2011.
Informação SNIS
População total (habitantes)
População urbana (habitantes)
Natureza jurídica do órgão municipal responsável
Existência de algum serviço concedido
Órgão também presta serviço de água/esgoto

2009

2010

14.733
12.190
Administração
pública direta
Não
Não

14.253
12.054
Administração
pública direta
Não
Não

Sim
IPTU
Sim

Sim
IPTU
Não

353.711
314.062
694.279
195,000
499.279
19.080.335
Não

700.000
550.000
Não

16
10
6

17
11
6

Não

Não

499.279
0
499.279

492.000
492.000
0

-

-

195,000
195.000
0
-

40.500
40.500
-

499.279
195.000
195.000

492.000
40.500
-

0
0
195.000

492.000
40.500

-

-

499.279
0
0

-

Cobrança de serviços:

Existência

Forma

Especiais: existência
Receitas e despesas com serviços de limpeza urbana

Receitas: orçadas

Receitas: arrecadada

Despesas: total (R$)

Despesas: público (R$)

Despesas: privado (R$)
Despesa corrente da prefeitura (R$)
Recursos federais recebidos para manejo dos resíduos sólidos

Ocorrência
Quantidade total de trabalhadores remunerados de todo o manejo de
RSU, segundo agente executor

Total

Público

Privado
Trabalhadores de frentes de trabalho temporários

Existência
Coleta de RS domiciliares e públicos

Total (R$/ano)

Público (R$/ano)

Privado (R$/ano)
Coleta de RSS

Total (R$/ano)

Público (R$/ano)

Privado (R$/ano)
Varrição de logradouros públicos

Total (R$/ano)

Público (R$/ano)

Privado (R$/ano)
Demais serviços inclusive administração e unidade de processamento

Total (R$/ano)

Público (R$/ano)

Privado (R$/ano)
Total

Domiciliares (R$/ano)

Saúde (R$/ano)

Varrição (R$/ano)

Demais (R$/ano)
Público

Domiciliares (R$/ano)

Saúde (R$/ano)

Varrição (R$/ano)

Privado





Demais (R$/ano)
Domiciliares (R$/ano)
Saúde (R$/ano)
Varrição (R$/ano)
Demais (R$/ano)
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Quantidade de trabalhadores remunerados alocados no manejo de
resíduos sólidos, segundo o tipo de serviço realizado

Total

Público

Privado

Coleta

Público

Privado

Varrição

Público

Privado

Capina e roçada

Público

Privado
Quantidade de trabalhadores remunerados alocados no manejo de
resíduos sólidos, segundo natureza do agente executor

Total

Público

Privado

Público

Coleta

Varrição

Capina

Unidades

Outros

Gerenciamento

Privado

Coleta

Varrição

Capina

Unidades

Outros

Gerenciamento
População atendida declarada

Urbana do município (habitantes)

Rural do município (habitantes)
População atendida segundo a freqüência

Diária (%)

2 ou 3 vezes por semana (%)

Uma vez por semana (%)
Coleta noturna
Coleta com elevação de contêiner
Quantidade de coletadores de motoristas

Prefeitura

Empresas
Ocorrência de coleta de RPU junto com RDO
Quantidade total de resíduos coletados

Total (tonelada)

Prefeitura (tonelada)

Empresas (tonelada)

Associação de catadores com apoio da prefeitura (tonelada)

Outro executor (tonelada)
Quantidade total de resíduos domiciliares coletados

Total (tonelada)

Prefeitura (tonelada)

Empresas (tonelada)

Associação de catadores com apoio da prefeitura (tonelada)

Outro executor (tonelada)
Quantidade total de resíduos públicos coletados

Total (tonelada)

Prefeitura (tonelada)

Empresas (tonelada)

Associação de catadores com apoio da prefeitura (tonelada)

Outro executor (tonelada)
Ocorrência de coleta de RPU junto com RDO
Quantidade total de resíduos coletados

Total (tonelada)

Domiciliares (tonelada)

Públicos (tonelada)
Quantidade total coletada por agente público

Total (tonelada)

Domiciliares (tonelada)

Públicos (tonelada)

10
6
0
6
4
0
6
0

11
6
0
0
4
0
2
0

10
6
0
4
6
-

-

11
6
0
4
2
0
0
5
0
0
0
4
0
2

0
0

12.054
200

Não

30
70
0
Não

Não

Não

0
6
Sim

0
0
Sim

2.880
0
2.880
0

180
0
180
0

-

-

Sim

Sim

2.880
-

180
-

0
-

0
-

6
0
0
-
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Quantidade total coletada por agente privado

Total (tonelada)

Domiciliares (tonelada)

Públicos (tonelada)
Quantidade total coletada por catadores com apoio da prefeitura

Total (tonelada)

Domiciliares (tonelada)

Públicos (tonelada)
Quantidade total coletada por outros agentes

Total (tonelada)

Domiciliares (tonelada)

Públicos (tonelada)
Remessa de resíduos domiciliares ou públicos para outros municípios

Ocorrência

Município de destino
Uso de balança
Serviço terceirizado de coleta de RDO + RPU

Valor contratual (R$)

Incluindo transporte até a unidade de transbordo ou destino
final

Distância média até a unidade (Km)
Serviço terceirizado de transporte da unidade de transbordo ao
destino final

Valor contratual (R$)

Distância média até a unidade (Km)
Serviço terceirizado disposição final em aterro sanitário

Operação do aterro privado

Valor contratual (R$)
Quantidade de veículos de agentes públicos, por idade em anos na
coleta de RDO + RPU

Caminhão compactador

Até 5 anos

6 a 10 anos

Mais de 10 anos

Caminhão

Até 5 anos
carroceria/baú

6 a 10 anos

Mais de 10 anos
Quantidade de veículos de agentes privados, por idade em anos na
coleta de RDO + RPU

Caminhão compactador

Até 5 anos

6 a 10 anos

Mais de 10 anos

Caminhão

Até 5 anos
carroceria/baú

6 a 10 anos

Mais de 10 anos
Existência de coleta seletiva
Execução de coleta diferenciada de RSS

Existência

Prefeitura ou contratada

Gerador ou contratada/empresa contratada ou SLU
Veículos utilizados

Exclusivo

Da coleta domiciliar em viagem exclusiva
Ocorrência de cobrança pelo serviço diferenciado
Quantidade de RSS coletada

Existência

Prefeitura ou contratada

Gerador ou contratada
Coleta de RSS em unidade públicas de saúde terceirizada

Ocorrência

Valor contratual (R$)

Inclui tratamento de RSS
Prefeitura controla executores
Remessa de RSS para outros municípios

Ocorrência

Município

2.880
-

180
-

0
-

0
-

0
-

0
-

Sim
Marau / RS
-

Sim
Minas do Leão
Sim

173.36

121.80

Sim

Não

15

-

-

236

Sim
-

Sim
-

0
0
0

0
0
0

-

0

-

0
0

3
0
0

1
0
0

-

0

Sim
Sim

0
0
Sim
Sim
Não
Sim

Sim
-

Sim
Não
Não

-

-

-

Sim
-

Não

Não

Sim
Caxias do Sul

-
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Coleta de resíduos de construção civil – serviço executado pela
prefeitura

Existência

Cobrança
Existência de empresa especializada
Existência de serviço de coleta de RCC feita por autônomos

Com caminhões tipo basculantes ou carroceria

Com carroças ou outro tipo de veículo de pequena
capacidade
Serviços de varrição: extensão da sarjeta varrida

Total (Km)

Público (Km)

Privado (Km)
Quantidade de varredores

Público

Privado
Ocorrência de varrição mecânica
Serviço de capina e roçada: existência
Tipos

Manual

Mecanizada

Química
Quantidade de trabalhadores

Público

Privado
Outros serviços executados pela prefeitura

Lavação de vias e praças

Poda de árvores

Limpeza de feiras e mercados

Limpeza de praias

Limpeza de bocas-de-lobo

Pintura de meio fio

Limpeza de lotes vagos

Remoção de animais mortos

Coleta de pneus velhos

Coleta de pilhas e baterias

Coleta de resíduos volumosos

Coleta de lâmpadas florescentes

Coleta de resíduos eletrônicos

Outros serviços
Outros serviços executados por empresas contratadas

Lavação de vias e praças

Poda de árvores

Limpeza de feiras e mercados

Limpeza de praias

Limpeza de bocas-de-lobo

Pintura de meio fio

Limpeza de lotes vagos

Remoção de animais mortos

Coleta de pneus velhos

Coleta de pilhas e baterias

Coleta de resíduos volumosos

Coleta de lâmpadas florescentes

Coleta de resíduos eletrônicos

Outros serviços
Outros serviços executados por outros agentes

Lavação de vias e praças

Poda de árvores

Limpeza de feiras e mercados

Limpeza de praias

Limpeza de bocas-de-lobo

Pintura de meio fio

Limpeza de lotes vagos

Remoção de animais mortos

Coleta de pneus velhos

Coleta de pilhas e baterias

Coleta de resíduos volumosos

Coleta de lâmpadas florescentes

Sim

Não
Sim

-

Sim

-

Não

-

40
40
0

4
0
Sim

4
0
Sim

Sim
Sim
Não

Sim
Sim
Não

6
0

2
0

Executa
-

Não Executa
Executa
Não Executa
Não Executa
Executa
Executa
Não Executa
Executa
Executa
Não Executa
Executa
Não Executa
Não Executa
Executa

Não executa
-

Não Executa
Não Executa
Não Executa
Não Executa
Não Executa
Não Executa
Não Executa
Não Executa
Não Executa
Não Executa
Não Executa
Não Executa
Não Executa
Não Executa

Não executa
-

Não Executa
Não Executa
Não Executa
Não Executa
Não Executa
Não Executa
Não Executa
Não Executa
Não Executa
Não Executa
Não Executa
Não Executa
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Coleta de resíduos eletrônicos

Outros serviços
Existência de catadores dispersos
Organização

Existência de organização formal

Quantidade de entidades associadas

Quantidade de associados
Existência de trabalho social executado pela prefeitura
Taxa de empregados por habitante urbano (empregado/1.000
habitantes)
Despesas por empregado (R$/empregado)
Incidência de despesas com RSU na prefeitura (%)
Incidência de despesas com empresas contratadas (%)
Auto-suficiência financeira
Despesa per capita com RSU (R$/habitante)
Incidência de empregados próprios (%)
Incidência de empregados de empresas contratadas no total de
empregados no manejo (%)
Incidência de empregados de administrativos no total de empregados
no manejo (%)
Receita arrecadada per capita com serviços de manejo (R$/habitante)
Taxa de cobertura de coleta de RDO relativo a população total (%)
Taxa de cobertura de coleta de RDO relativo a população urbana (%)
Taxa de terceirização da coleta (%)
Produtividade média de coletadores e motoristas (Kg/empregado.dia)
Taxa de motoristas e coletadores por habitante urbano
(empregado/1.000habitantes)
Massa coletada (RDO+RPU) coletada per capita -habitante urbano
(Kg/hab.dia)
Massa RDO coletada per capita – habitante atendido (Kg/hab.dia)
Custo unitário da coleta (R$/tonelada)
Incidência do custo da coleta no custo total do manejo (%)
Incidência de empregados da coleta no total de empregados no
manejo (%)
Taxa de RCC coletado pela prefeitura sobre os RDO+RPU (%)
Taxa de RPU sobre os RDO (%)
Massa (RDO+RPU) coletada per capita em relação a população total
atendida (%)
Massa de RCC per capita/ano em relação a população urbana (%)
Massa de RSS coleta per capita (Kg/1.000 habitantes.dia)
Taxa de RSS sobre os RDO+RPU (%)
Taxa de terceirização de varredores (%)
Taxa de terceirização da extensão varrida (%)
Custo unitário da varrição (R$)
Produtividade média dos varredores (Km/empregado.dia)
Taxa de varredores por habitante urbano (empregados/1.000
habitantes)
Incidência do custo de varredores no total do manejo (%)
Incidência do custo de varrição no custo total do manejo (%)
Extensão total anual varrida per capita (Km/habitante.ano)
Taxa de capinadores por habitante ano (empregados/1.000
habitantes)
Incidência de capinadores no custo total do manejo (%)

Não

Não Executa
Não Executa
Sim

0
0
Não

Não
0
0
-

1,3

1,4

43.392.42
3,6
71,9
45,2
56,95
62,5

64,7

37,5

35,3

-

-

25,8
0.0
0.0
1000
1533,6

85.9
1000
1000
-

0,5

0,0

0,7

0,0

173,36
71,9

-

37,5

0,0

-

-

-

0,0

0,0
-

0,0
0,0
0,0

0,3

0,3

25,0
28,1
-

23,5
0,0

0,5

0,2

37,5

11,8
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Anexo V – Informações sobre a geração de resíduos.

Quadro V.1: Informações sobre a massa de resíduos coletados e a quilometragem para a
coleta.
Mês

Quantidade(t)

Quilometragem

Custo(R$)

Dez-10

-

-

24.306,57

Jan-11

-

-

-

Fev-11

133,82

2.144

19.425,15

Mar-11

203,87

3.163

29.308,97

Abr-11

196,06

3.208

28.701,84

Mai-11

193,86

3.200

28.401,32

Jun-11

196,08

3.051

28.212,1

Jul-11

223,3

2.232

28.686,81

Ago-11

162,72

966,16

25.912,17

Set-11

41,86

480

12.422,11

Out-11

202,46

2.592

60.743,30

Nov-11

194,12

2.496

58.267,47

Dez-11

218,22

3.264

63.623,77

Jan-12

214,02

2.880

64.602,97

Fev-12

193,05

3.168

59.747,31

Mar-12

209,41

3.072

62.147,53

Abr-12

182,93

2.784

55.966,77

Mai-12

202,05

3.168

61.930,05

Jun-12

205,12

2.688

61.693,14
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Anexo VI – Detalhamento do roteiro da coleta convencional.
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Anexo VII – Licença de Operação da Adeva Ltda.

124

Anexo VIII – Licença de Operação da SIL Soluções Ambientais Ltda.

135

Anexo IX – Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde das Unidades de
Saúde de Serafina Corrêa.

139

Anexo X – Licença de Operação da Seresa.

156

Anexo XI – Licença de Operação da Multi Serviços Tecnologias Ambientais Ltda.
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Anexo XII: Informações técnicas para estimativa da carga de resíduos agrosilvopastoris

Tabela XII.1: Quantidade e composição dos resíduos excretados por tipo de animal.
Quantidade e Valores Característicos dos Resíduos Excretados
Massa
Média
Volume
Massa
DBO5
Nitrogênio
Fósforo
Tipo de Animal
Unidade
Bovinos de corte
Bovinos de leite mistoqueijo
Equinos

PV

3

(L/10 kg .d)

1

90,52

3

90,5

3

2,1

400

1

91,77

3

90,5

3

1,47

500

3

51,19

3

51

3

39,33

3

40

3

36,32

Suínos

2

3

68

2

85,29

3

80

126,47
4

1,097

78,66

PV

(kg/10 kg .d)

300

Ovinos
Aves

3

(Kg)

Potássio

3

2

1

3

1

3

3

3

3

3

0,08

0,27

3

0,55

3

0,096

3

0,24

3

0,18

3

0,026

3

0,05

3

0,45

3

2

0,24

3

1,1

2,64
5,1

0,4

3

0,3

2

0,14

3

0,46

0,07

2

0,18

3

0,34

3
2
3

Legenda: DBO5 = Demanda Bioquímica de Oxigênio.
Adaptado de: 1- Homma et al. (2006). 2- Oliveira (1993). 3- USDA (2008). 4- Agribrands (2006).
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Anexo XIII – Licença de operação da ECOOLEO (BBQ).
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Anexo XIV – Escolha das áreas.

Tabela XIV: Escolha das áreas para implantação de aterro sanitário.
Área 1

Critérios Ambientais
Distancia dos recursos
hídricos

Área 2

Valor

Pontuação

Área 3

Valor

Pontuação

Pontuação Total

Peso

Valor

Pontuação

Área 1

Área 2

Área 3

360

4

275

3

385

4

3

12

9

12

Áreas inundáveis

>50%

5

>50%

5

>50%

5

3

15

15

15

Geologia potencial hídrico

Baixo

4

Baixo

4

Baixo

4

3

12

12

12

Condutividade hídrica do solo

baixa

4

Baixa

4

Baixa

4

3

12

12

12

<1

0

<1

0

<1

0

0

0

0

0

Descampado

2,5

Descampado

2,5

Descampado

2,5

3

7.5

7.5

7.5

Parcial

58.5

55.5

58.5

Profundidade do lençol
freático*
Fauna e flora local
Uso e ocupação do solo
Distância da Vias

600 m

1

1690 m

3

500 m

1

1

1

3

1

Distancia dos centro urbanos

3,3 km

4

4,6 km

5

5,9 km

5

1

4

5

5

Parcial

5

8

6

Critério Operacionais
Clinografia
Espessura do solo *
Reaproveitamento de área
degradada

Resultados Finais

3-9%

4

3-9%

4

3-9%

4

1

4

4

4

0,5-0,9

1

0,5-0,9

1

0,5-0,9

1

2

2

2

2

não

0

não

0

sim

5

3

0

0

15

Parcial

6

6

21

69.5

69.5

85.5
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Anexo XV - Ata da reunião.
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Anexo XVI - Ata da audiência pública.
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244
REVISÃO – PLANO MUNICIPAL DE
SANEAMENTO BÁSICO

ANEXO C – Licença de Operação aterro sanitário

Rua Morom, 2124/401 – Bairro Centro – Passo Fundo – RS – CEP 99010-034 – CNPJ 12.849.236/0001-86
Fone: (54) 9117 4003 – atendimento@ecomaster.eng.br - www.ecomaster.eng.br

Processo nº

2402-05.67 / 16.0

07243 / 2017

te

LO Nº

en

LICENÇA DE OPERAÇÃO

alm

A Fundação Estadual de Proteção Ambiental, criada pela Lei Estadual nº 9.077 de 04/06/90, registrada no Ofício do
Registro Oficial em 01/02/91, e com seu Estatuto aprovado pelo Decreto nº 51.761, de 26/08/14, no uso das atribuições que lhe confere a Lei nº
6.938, de 31/08/81, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, regulamentada pelo Decreto nº 99.274, de 06/06/90 e com base nos
autos do processo administrativo nº 2402-05.67/16.0 concede a presente LICENÇA DE OPERAÇÃO.

I - Identificação:

CPF / CNPJ / Doc Estr:

155832

EMPREENDIMENTO:
LOCALIZAÇÃO:

o

RODOVIA RS 129, S/N, KM 142,30
LINHA NONA
SERAFINA CORREA - RS

Di

11.336.832/0001-08
ESTRADA RS 129 KM
99250-000 SERAFINA CORREA - RS

ENDEREÇO:

git

174842 - PLANETA COMERCIO E RECICLAGEM DE RESIDUOS E SUCATAS LTDA - EPP

EMPREENDEDOR RESPONSÁVEL:

Latitude: -28,74176972

Longitude:

-51,93444941

ad

COORDENADAS GEOGRÁFICAS:

A PROMOVER A OPERAÇÃO RELATIVA À ATIVIDADE DE: ATERRO SANITÁRIO COM CENTRAL DE TRIAGEM DE RSU

3.541,30

sin

RAMO DE ATIVIDADE:

50,00 quantidade de resíduo em toneladas/dia

MEDIDA DE PORTE:
ÁREA DO TERRENO (m²):

As

ÁREA CONSTRUÍDA (m²):
ÁREA LIMPEZA EQUIP (m²):

ÁREA DA PROPRIEDADE (ha):

100.930,25
14.248,34
19,65
10,09
9.773,74

ÁREA DA ETE (m²):

2.608,50

to

ÁREA TOTAL DAS CÉLULAS (m²):

14.716,90

ÁREA DE APP (m²):

100.930,25

en

ÁREA TOTAL LICENCIADA (m²):

II - Condições e Restrições:

1. Quanto ao Empreendimento:

cu
m

1.1- a área do empreendimento deverá ser cercada, devidamente identificada e com controle de acesso;

Do

1.2- o empreendimento é composto por 02 (duas) células de disposição de resíduos sólidos urbanos, 01 (uma) central de triagem, 03
(três) lagoas de acúmulo de efluente, 01 (uma) balança rodoviária, 01 (uma) área de manutenção e lavagem de veículos e 01
(um) prédio administrativo, com as seguintes áreas:
1.2.1- Área licenciada de 100.930,25m²;
1.2.2- Área da Célula 01, encerrada, de 4.650,00m²;
1.2.3- Área da Célula 02, em operação, de 5.123,74m²;
1.2.4- Área da Central de Triagem de 1.532,95m²;
1.2.5- Área da Lagoa 01 para acúmulo de efluentes de 686,00m²;
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Área da Lagoa 02 para acúmulo de efluentes de 450,00m²;
Área da Lagoa 03 para acúmulo de efluentes de 1472,50m²;
Área de lavagem de veículos de 19,95m²;
Área do prédio administrativo de 184,60m²;
Área de Preservação Permanente de 14.716,90m²;

te

1.2.61.2.71.2.81.2.91.2.10-

1.3- o empreendimento possui autorização, em caráter adicional, para recebimento de 50 ton/dia de resíduos recicláveis, oriundos
exclusivamente da coleta seletiva de resíduos urbanos;

git

sin

ad

o

Di

1.5- a Área de Preservação Permanente está localizada na poligonal:
Ponto Latitude
Longitude
1
-28.7409583 -51.9324111
2
-28.7410361 -51.9325639
3
-28.7411361 -51.9328750
4
-28.7411445 -51.9330389
5
-28.7411250 -51.9331750
6
-28.7410222 -51.9332917
7
-28.7408667 -51.9334028
8
-28.7407917 -51.9334389
9
-28.7405917 -51.9334806
10
-28.7405445 -51.9334695
11
-28.7404833 -51.9334278
12
-28.7404333 -51.9333611
13
-28.7403167 -51.9332445
14
-28.7402361 -51.9331445
15
-28.7401222 -51.9330639
16
-28.7400750 -51.9330445
17
-28.7397611 -51.9331333
18
-28.7408583 -51.9322611
19
-28.7396722 -51.9322945

alm

en

1.4- o empreendimento está localizado na poligonal:
Ponto Latitude
Longitude
1
-28.739722 -51.934963
2
-28.739672 -51.932294
3
-28.740858 -51.932261
4
-28.742222 -51.931972
5
-28.744722 -51.934913
6
-28.743333 -51.935000

As

1.6- está autorizada somente a operação da célula 02, estando a célula 01 encerrada;
1.7- os acessos internos, externos e as áreas de manobra deverão ser mantidos em perfeito estado de conservação, sinalização e
trafegabilidade, permitindo o fluxo normal de veículos e a operação do empreendimento sob qualquer condição climática;

to

1.8- visando à adequada operação do empreendimento, manter profissional habilitado, bem como dispor de maquinário e operadores
capacitados, necessários à realização dos serviços, em conformidade com os requisitos técnicos e normas pertinentes ao tema.
O projeto e a operação do empreendimento é de inteira responsabilidade da empresa/município solicitante e dos técnicos por ela
contratados;

en

1.9- no caso de qualquer alteração a ser realizada no empreendimento (alteração de processo, implantação de novas instalações,
ampliação de área ou de produção, relocalização, etc.) deverá ser previamente providenciado o licenciamento junto à FEPAM;

Do

cu
m

1.10- os poços de monitoramento de águas subterrâneas estão instalados nas seguintes coordenadas:
Identificação
Latitude
Longitude
PM01
-28,73972220
-51,93352780
PM02
-28,73972220
-51,93495280
PM03
-28,74250000
-51,93388890
PM04
-28,74333330
-51,93497500
PM05
-28,74201390
-51,93392220
PM06
-28,74126110
-51,93231950
1.11- o material para cobertura intermediária e final da célula de disposição de resíduos poderá ser retirado da área do
empreendimento, a fim de instalação de futuras células, nos locais delimitados pelas poligonais:
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V1 (-28.740908; -51.934442), V2 (-28.740697; -51.933875), V3 (-28.741478; -51.933694), V4 (-28.741867; -51.933889) e
V5 (-28.741919; -51.934303);
V1 (-28.741314; -51.933339), V2 (-28.741289; -51.932936), V3 (-28.741119; -51.932394), V4 (-28.741567; -51.932372) e
V5 (-28.741944; -51.933475);

te

1.12- o material para cobertura intermediária e final da célula de disposição de resíduos será obtido de jazidas externas ao
empreendimento, as quais deverão ser devidamente licenciadas;

en

1.13- deverá ser mantido no empreendimento e à disposição da fiscalização o registro da origem e a quantidade do material utilizado
para cobertura intermediária e final da célula de disposição de resíduos;
2. Quanto a Triagem:

2.2- a(s) esteira(s) deverá(ão) ser mantida em condições operacionais adequadas;

alm

2.1- os resíduos recebidos na unidade de triagem deverão permanecer em local coberto, protegidos das intempéries, com piso
impermeabilizado e canaletas de contenção de chorume;
2.3- os materiais oriundos do processo de triagem deverão ser mantidos em baias, em local coberto, aguardando expedição;
2.4- os rejeitos da unidade de triagem deverão ser armazenados em local coberto, com piso impermeabilizado e enviados para local
devidamente licenciado para recebê-los;

git

2.5- a unidade de triagem deverá possuir sistema de drenagem pluvial visando escoar a água da chuva e impedir a contaminação da
mesma em contato com o chorume gerado pelos resíduos;

Di

2.6- deverão ser mantidos procedimentos de higienização na unidade de triagem, bem como condições sanitárias e operacionais
adequadas;
2.7- é proibido o armazenamento de resíduos em área externa sem cobertura, mesmo que temporariamente;
3. Quanto à Preservação e Conservação Ambiental:

ad

o

3.1- deverão ser mantidos procedimentos periódicos de inspeção e manutenção às estruturas implantadas de modo a prevenir/corrigir
eventuais ocorrências de danos ou falhas operacionais, objetivando condições adequadas de preservação do ambiente no
entorno do mesmo;
3.2- deverão ser adotadas medidas de controle dos processos erosivos;
4. Quanto ao Cortinamento Vegetal:

sin

4.1- deverá implantar cortinamento vegetal na divisa norte do empreendimento, numa extensão de 150 metros, utilizando ciprestes,
com espaçamento de 1,0 X 1,0 metro, em fileira única, conforme Projeto de Readequação do Cortinamento Vegetal apresentado,
de responsabilidade da Bióloga Fabiana Fávero Loureiro Machado;

As

4.2- deverá ser mantida a Cortina Vegetal, na forma de cortina arbórea no perímetro do empreendimento, visando amenizar
visualmente o local e criar condições para sua proteção e isolamento;
4.3- para fins de garantir o rápido crescimento e bom desenvolvimento do plantio florestal deverá ser feito uso de adubação mineral,
bem como irrigação das mudas se necessário para garantir seu desenvolvimento;

to

4.4- poderá ser executado o manejo da cortina florestal exótica após seu ciclo de desenvolvimento economicamente viável, desde que
sua supressão seja gradual, e desde que ocorra o plantio e adequado desenvolvimento de espécies nativas na barreira vegetal ou
reforma do plantio exótico;

en

4.5- a manutenção da barreira florestal deverá ser acompanhada por responsável técnico habilitado, com objetivo de garantir a correta
execução das atividades de adubação, rega, reposição de mudas, bem como manejo adequado;
5. Quanto aos Efluentes Líquidos:

cu
m

5.1- a estação de tratamento de efluentes é composta por 03 (três) lagoas de acúmulo, com capacidade volumétrica de:
Lagoa 01 - 5.488,00m³;
Lagoa 02 - 585,00m³;
Lagoa 03 - 2.356,00m³
5.2- no prazo máximo de 02 (dois) anos da publicação dessa Licença a FEPAM não admitirá mais a técnica de recirculação devendo
ser adequado ou implementado um sistema de tratamento de efluentes, considerando o destino final proposto. Para tal deverá ser
requerida Licença Prévia e de Instalação para Alteração (LPIA) no prazo máximo de 1 (um) ano;

Do

5.3- o volume máximo de acúmulo de efluente na(s) lagoa(s) não deve ultrapassar o limite de 75% de seu volume útil, de maneira a
reduzir os riscos de transbordamento ou lançamento de efluente fora dos padrões estabelecidos na legislação vigente;
5.4- os efluentes ocasionalmente gerados na unidade de triagem e/ou transbordo deverão ser conduzidos à estação de tratamento de
efluentes;
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5.5- o efluente gerado nas células de disposição de resíduos deverá ser conduzido à estação de tratamento de efluentes, não sendo
permitido o lançamento no meio ambiente;
5.6- Caso o efluente gerado seja enviado para tratamento em unidade externa localizada fora do estado do Rio Grande do Sul deverá
ser solicitada Autorização para Remessa de Resíduos para fora do Estado;

te

6. Quanto às Emissões Atmosféricas:

en

6.1- deverão ser adotados os controles necessários para minimizar a emissão de odores que possam ser percebidos fora dos limites
do empreendimento;
6.2- os gases gerados no interior da massa de resíduos, captados pela rede de drenagem, deverão ser queimados nos queimadores
de gás (flare);
6.3- não poderá haver emissão de material particulado visível para a atmosfera;

alm

7. Quanto aos Resíduos Sólidos:

7.1- o empreendimento admite somente o recebimento de resíduos sólidos urbanos, Classe II, não sendo permitido o recebimento de
resíduos de saúde, de construção civil ou de resíduos industriais. Os resíduos classe I, de acordo com a NBR 10.004:2004,
eventualmente recebidos, deverão ser segregados e encaminhados para locais devidamente licenciados para recebê-los,
devendo ser evitada a sua disposição em aterros sanitários;

Di

git

7.2- deverão ser mantidos registros e controle da entrada eventual de resíduos classe I. A quantidade máxima de resíduos
armazenados temporariamente deve ser compatível com a área disponível, de maneira que todas as embalagens sejam mantidas
íntegras e possam ser inspecionadas visualmente sem a necessidade de manuseio das mesmas. Os resíduos devem ser
destinados para empreendimentos licenciados e os registros comprovando a destinação deverão ser mantidos arquivados no
empreendimento à disposição da fiscalização da FEPAM;
7.3- a frente de trabalho do aterro deverá ser reduzida, sendo os resíduos compactados e cobertos ao fim da jornada diária, não
devendo permanecer a céu aberto;

ad

o

7.4- o responsável ou encarregado da operação deverá inspecionar, periodicamente, as áreas de armazenamento, verificando os
possíveis pontos de deterioração dos recipientes e vazamentos causados por corrosão ou outros fatores, assim também como o
sistema de contenção. Qualquer irregularidade constatada deverá ser registrada e as ações corretivas necessárias devem ser
executadas em tempo, procurando-se evitar contaminações ao ambiente;
7.5- o controle do recebimento dos resíduos no empreendimento é de responsabilidade do empreendedor, devendo ser observados os
critérios de compatibilidade para o qual foi projetado;

sin

7.6- no caso de envio de resíduos para disposição ou tratamento em outros estados, deverá ser solicitada Autorização para Remessa
de Resíduos para fora do Estado do Rio Grande do Sul através do Sistema Online de Licenciamento - SOL, conforme Portaria N°
89/2016;

As

7.7- fica proibida a queima, a céu aberto, de resíduos sólidos de qualquer natureza, ressalvadas as situações de emergência sanitária,
reconhecidas por esta Fundação;
7.8- os resíduos sólidos gerados deverão ser segregados, identificados, classificados e acondicionados para armazenagem
temporária, observando a NBR 12.235 e a NBR 11.174, da ABNT, em conformidade com o tipo de resíduo, até posterior
destinação final dos mesmos;

to

8. Quanto aos Óleos Lubrificantes e Combustíveis
8.1- esta licença não contempla área para tanques de abastecimento com líquidos inflamáveis e combustíveis;

cu
m

en

8.2- caso a atividade utilize óleos lubrificantes em embalagens plásticas, deverá entrar em contato com o(s) fornecedor(es)
atacadista(s) (fabricante ou fornecedor) para que estes realizem a coleta das embalagens plásticas pós-consumo. A coleta é
gratuita e o coletor fornece comprovante de coleta em atendimento a Portaria SEMA/FEPAM n° 001/2003. O telefone para
contato com os distribuidores e fabricantes regularizados constam da Licença Ambiental destes, e estão disponíveis para consulta
no site da FEPAM com o código da atividade 3117.00;
8.3- caso a atividade adquira óleo lubrificante em embalagens plásticas apenas no comércio varejista, deverá fazer a devolução
voluntária no ponto de compra. O comércio varejista de óleos lubrificantes (lojas, supermercados, etc.) não realiza a coleta das
embalagens, mas é ponto de coleta dos fornecedores imediatos;
8.4- todo o óleo lubrificante usado ou contaminado deverá ser coletado e destinado à reciclagem por meio do processo de rerrefino,
em conformidade com a legislação vigente;

Do

8.5- fica proibida a destinação de embalagens plásticas de óleos lubrificantes pós-consumo em aterros urbanos, aterros industriais ou
incineração no Estado do Rio Grande do Sul, devendo as mesmas ser destinadas à reciclagem, a ser realizada pelos fabricantes
e distribuidores (atacadistas), conforme a Portaria SEMA/FEPAM n° 001/2003, publicada no DOE de 13/05/2003;
8.6- as caixas separadoras de água/óleo (CSAO) deverão receber limpeza e manutenção periódica;
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8.7- os óleos não rerrefináveis devem atender o disposto no art. 15 da Resolução CONAMA n°362 de 23 de junho de 2005;
9. Quanto aos Riscos Ambientais e Plano de Emergência:

te

9.1- em qualquer caso de derramamento, vazamento, deposição acidental de resíduos ou outro tipo de acidente, a FEPAM deverá ser
comunicada imediatamente após o ocorrido, devendo ser apresentadas as medidas saneadoras, explicitando as já adotadas, em
cumprimento ao disposto no Art. 10 do Decreto Estadual nº 38.356, de 1º de Abril de 1998, que regulamenta a Lei Estadual nº
9.921/93;

en

9.2- o aterro deve ser operado e mantido de forma a minimizar a possibilidade de fogo, explosão ou derramamento/vazamento de
resíduos que possam ameaçar a saúde humana ou ao meio ambiente;

alm

9.3- o responsável técnico deverá manter disponibilizado no empreendimento, em local de fácil acesso e conhecimento de todos, o
manual de operação do empreendimento contemplando as operações diárias e o plano de atendimento a emergências, indicando
as ações a serem tomadas em caso de acidentes que minimizem os danos a saúde e ao meio ambiente, contemplando no
mínimo: identificação dos riscos e ações a serem tomadas (incêndio, explosão, vazamento de líquidos, entre outros), indicação do
coordenador do plano de emergência com telefone e endereço de contato atualizado, lista de equipamentos de proteção
existentes, estratégia de liberação de recursos financeiros e materiais necessários ao atendimento das emergências, sistema de
comunicação interna e externa (corpo de bombeiros, órgão ambiental, atendimento médico, defesa civil/polícia);

git

9.4- deverá ser mantido atualizado o Alvará do Corpo de Bombeiros Municipal, em conformidade com as Normas em vigor, relativo ao
sistema de combate à incêndio;
10. Quanto ao Monitoramento:

sin

ad

o

Di

10.1- deverá ser enviado à FEPAM, com periodicidade trimestral, até o último dia útil dos meses de Fevereiro, Maio, Agosto e
Novembro, Relatório Técnico e Fotográfico, elaborado e assinado pelo Responsável Técnico, acompanhado da devida ART,
descrevendo as Condições Gerais do empreendimento, contemplando, no mínimo:
10.1.1- identificação, cercamento, acessos externos e vias de circulação internas, melhorias realizadas, roçadas realizadas,
sinalização, condições sanitárias do local, preservação da APP, ocorrências e serviços efetuados no período, bem como
acidentes verificados e os procedimentos adotados;
10.1.2- deverá ser anexada planilha de recebimento de resíduos, onde deve constar, discriminado por município gerador, a
quantidade mensal de resíduos recebida no empreendimento;
10.1.3- deverá ser anexada a planilha de destinação de resíduos, onde deve constar a quantidade de resíduos [triados,
reciclados e/ou compostados] e encaminhados para tratamento ou disposição final, no local ou em empreendimento
externo. No caso de a destinação ser em outro empreendimento, deverá ser anexada a licença de operação do
destinatário e, em caso de encaminhamento de resíduos perigosos, estes deverão ser transportados acompanhados de
Manifesto de Transporte de Resíduos - MTR;

en

to

As

10.2- deverá ser enviado à FEPAM, com periodicidade trimestral, até o último dia útil dos meses de Fevereiro, Maio, Agosto e
Novembro, Relatório Técnico e Fotográfico, elaborado e assinado pelo Responsável Técnico, com ART, descrevendo as
condições de Monitoramento das Águas Subterrâneas do empreendimento, contendo, no mínimo:
10.2.1- laudo de amostragem contemplando: identificação dos pontos de amostragem (foto atualizada, coordenada geográfica e
croqui de localização), equipamentos de amostragem utilizados, operação da renovação da água dos poços de
monitoramento, técnica de coleta, limpeza dos frascos e manuseio e preservação das amostras, preferencialmente
conforme estabelecido na norma ABNT NBR 15847:2010 - Amostragem de água subterrânea em poços de
monitoramento — Métodos de purga;
10.2.2- laudos de análise e laudo de interpretação dos resultados das análises, elaborado por profissional habilitado, com a
respectiva ART, acompanhado da análise crítica da influência do empreendimento sobre a qualidade das águas
subterrâneas, analisando estatisticamente os resultados de campanhas anteriores, os pontos de montante e jusante e a
legislação em vigor acompanhado da respectiva interpretação e conclusão para os seguintes parâmetros de
monitoramento: Alumínio, Cádmio, Chumbo, Cobre, Coliformes Termotolerantes, Coliformes Totais, Condutividade
Elétrica, Cromo, DBO5, DQO, Ferro, Mercúrio, Níquel, Nitrato, pH, Sólidos Totais, Turbidez e Zinco;

Do

cu
m

10.3- deverá ser enviado à FEPAM, com periodicidade anual, até o último dia útil do mês de Maio, Relatório Técnico e Fotográfico,
elaborado e assinado pelo Responsável Técnico, com devida ART, descrevendo as condições de Monitoramento das Águas
Subterrâneas do empreendimento, contendo, no mínimo:
10.3.1- laudo de amostragem contemplando: identificação dos pontos de amostragem (foto atualizada, coordenada geográfica e
croqui de localização), equipamentos de amostragem utilizados, operação da renovação da água dos poços de
monitoramento, técnica de coleta, limpeza dos frascos e manuseio e preservação das amostras, preferencialmente
conforme estabelecido na norma ABNT NBR 15847:2010 - Amostragem de água subterrânea em poços de
monitoramento - Métodos de purga;
10.3.2- laudos de análise e laudo de interpretação dos resultados das análises, elaborado por profissional habilitado, com a
respectiva ART, acompanhado da análise crítica da influência do empreendimento sobre a qualidade das águas
subterrâneas, analisando estatisticamente os resultados de campanhas anteriores, os pontos de montante e jusante e a
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legislação em vigor acompanhado da respectiva interpretação e conclusão para os seguintes parâmetros de
monitoramento: Antimônio, Arsênio, Bário, Boro, Cobalto, Manganês, Molibidênio, Prata, Selênio e Vanádio;

alm

en

te

10.4- deverão ser realizados e apresentados à FEPAM, com periodicidade trimestral até o último dia útil dos meses de Fevereiro, Maio,
Agosto e Novembro, Relatório Técnico de Supervisão Ambiental atinente ao Cortinamento Vegetal assinado por responsável
técnico habilitado, contendo, no mínimo:
10.4.1- descrição qualitativa e quantitativa dos exemplares escolhidos, índice de sobrevivência com a qualificação do
desenvolvimento das mudas (altura média, sanidade, brotamento), sendo que os indivíduos que forem substituídos
(mortalidade) deverão ser identificados;
10.4.2- adequações implantadas no local do plantio visando corrigir as falhas na germinação, e estado nutricional das mudas
(informando as técnicas selecionadas para corrigir o problema);
10.4.3- relatório fotográfico panorâmico e detalhado;
10.4.4- ART do responsável técnico pelas informações;

o

Di

git

10.5- deverá ser enviado à FEPAM, com periodicidade trimestral, até o último dia útil dos meses de Fevereiro, Maio, Agosto e
Novembro, Relatório Técnico e Fotográfico, assinado pelo respectivo Responsável Técnico, acompanhado da devida ART,
descrevendo as condições de operação da Célula do Aterro Sanitário, contendo, no mínimo:
10.5.1- manutenção dos acessos à célula;
10.5.2- volume atual de recebimento, percentuais de ocupação e cálculos de vida útil das células instaladas no empreendimento
e vida útil total do aterro;
10.5.3- emanação de odores incômodos à circunvizinhança, proliferação de vetores (moscas, mosquitos, ratos, barata),
presença de aves, manutenção da frente de trabalho reduzida, cobertura freqüente dos resíduos e equipamentos
disponíveis para a operação;
10.5.4- eficiência e estado dos drenos de lixiviado, de captação/queima de biogás e das drenagens pluviais;
10.5.5- impermeabilização de base, estabilidade e conformação dos taludes, drenagem pluvial, surgência de lixiviado nos
taludes ou na drenagem pluvial;
10.5.6- cotas de topo da célula em operação e das células encerradas, indicando o recalque, quando houver;
10.5.7- fechamento/encerramento das células já esgotadas;

sin

ad

10.6- deverá ser enviado à FEPAM, com periodicidade trimestral, até o último dia útil dos meses de Fevereiro, Maio, Agosto e
Novembro, Relatório Técnico e Fotográfico, assinado pelo Responsável Técnico, acompanhado da devida ART, descrevendo as
condições de operação da Central de Triagem, contendo, no mínimo:
10.6.1- eficiência do sistema de coleta de chorume, destino do chorume gerado, impermeabilização do piso;
10.6.2- manutenção dos resíduos recebidos e dos resíduos triados em área coberta, com piso impermeabilizado e sistema de
contenção, estado dos equipamentos utilizados, odores, condições sanitárias do local;
10.6.3- manutenção e eficiência do sistema de drenagem pluvial;

cu
m

en

to

As

10.7- deverá ser enviado à FEPAM, com periodicidade trimestral, até o último dia útil dos meses de Fevereiro, Maio, Agosto e
Novembro, Relatório Técnico e Fotográfico, assinado pelo respectivo Responsável Técnico, acompanhado da devida ART,
descrevendo as condições de operação da Estação de Tratamento de Efluentes - ETE - do empreendimento, contendo, no
mínimo:
10.7.1- descrição geral do processo de tratamento, incluindo-se a indicação dos volumes das lagoas e percentual de ocupação;
10.7.2- vazão mensal de lixiviados gerado, recirculado ou volume de lixiviado encaminhado para tratamento externo (neste caso
anexar cópia dos MTRs);
10.7.3- laudos de análise do efluente (lixiviado) bruto (entrada da primeira unidade/lagoa da ETE) e na última etapa de
tratamento, determinando os parâmetros: Alcalinidade, Alumínio, Cádmio, Cloretos, Chumbo, Cobre, Coliformes
Termotolerantes, Coliformes Totais, Condutividade Elétrica, Cromo, DBO5, DQO, Ferro dissolvido, Ferro total, Fósforo,
Manganês dissolvido, Manganês total, Mercúrio, Níquel, Nitrogênio Amoniacal, Nitrogênio total, Oxigênio dissolvido, pH,
Sólidos Sedimentáveis, Sólidos Suspensos, Sulfatos, Sulfeto, Temperatura e Zinco;
10.7.4- declaração, assinada pelo técnico habilitado, com a devida ART, referente à execução da amostragem em conformidade
com o estabelecido nas normas NBR 9898 NB 1050 - Preservação e Técnicas de Amostragem de Efluentes Líquidos e
Corpos Receptores;
10.7.5- interpretação dos resultados obtidos, relacionando-os com as campanhas anteriores e com os padrões de emissão;

Do

10.8- deverá ser enviado à FEPAM, com periodicidade anual, até o último dia útil do mês de Maio, Relatório Técnico e Fotográfico,
elaborado e assinado pelo Responsável Técnico, com devida ART, descrevendo as condições de monitoramento da Estação de
Tratamento de Efluentes - ETE - do empreendimento, contendo, no mínimo:
10.8.1- laudos de análise do efluente (lixiviado) bruto (entrada da primeira unidade/lagoa da ETE) e na última etapa de
tratamento, determinando os parâmetros: Arsênio, Bário, Boro, Cianeto total, Cianeto livre, Cobalto, Cobre, Cor, Cromo
hexavalente, Cromo trivalente, Espumas, Estanho, Fenóis, Fluoreto, Lítio, Materiais flutuantes, Molibdênio, Odor, Óleos
minerais, Óleos vegetais e gorduras animais, Prata, Selênio, Substâncias tenso-ativas que reagem ao azul de metileno,
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10.9- todas as análises realizadas deverão ser efetuadas por laboratório cadastrado junto a FEPAM;
11. Quanto à Publicidade da Licença:

te

10.8.3-

en

10.8.2-

Sulfatos, Vanádio, Benzeno, Clorofórmio, Dicloroeteno (somatório de 1,1 + 1,2 cis + 1,2 trans), Estireno, Etilbenzeno,
Tetracloreto de carbono, Tricloroeteno, Tolueno, Xileno, Aldrin, Bifenilas Policloradas (PCBs), Clordano (cis + trans),
DDT (4,4'DDt+4,4'DDE+4,4'DDD), Dieldrin, Endrin, Heptacloro e Heptacloro epóxido, Hexaclorobenzeno, Mirex
(Dodecacloro Pentaciclodecano) e Toxafeno;
declaração, assinada pelo técnico habilitado, com a devida ART, referente à execução da amostragem em conformidade
com o estabelecido nas normas NBR 9898 NB 1050 - Preservação e Técnicas de Amostragem de Efluentes Líquidos e
Corpos Receptores;
interpretação dos resultados obtidos, relacionando-os com as campanhas anteriores e com os padrões de emissão;

alm

11.1- deverá ser fixada cópia desta licença na área do empreendimento, de modo que os empregados tenham conhecimento do
conteúdo do documento licenciatório;
11.2- deverá ser instalada placa de identificação e divulgação da Licença Ambiental, conforme Portaria Nº 17/2009 DPRES, segundo
modelo disponível na home page da FEPAM (www.fepam.rs.gov.br);

git

11.3- deverá ser registrado na matrícula do imóvel junto ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca ao qual pertence, que a área
está sendo utilizada para disposição de resíduos sólidos, indicando a poligonal georreferenciada, a tipologia do resíduo disposto e
o uso restrito da área, devendo ser apresentado a esta Fundação, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, a cópia do documento de
escritura pública do imóvel atualizada;

o

III - Documentos a apresentar para renovação desta Licença:

Di

11.4- deverá ser informado na Declaração para Cadastro de Imóvel Rural junto ao INCRA, no formulário de dados sobre o uso da área
do empreendimento como uma área sem uso para fins agrícolas, com a destinação denominada: Tratamento
Água/Esgoto/Resíduo, devendo ser apresentado a esta Fundação, no prazo de 120 (cento e vinte) dias comprovação de tal
solicitação;

ad

1- planilha de tratamento de dados estatístico dos resultados das análises de efluentes e águas subterrâneas realizadas no decorrer
desta licença e respectiva interpretação alusiva à legislação vigente;
2- laudo técnico acompanhado de registro fotográfico detalhado, firmado pelo responsável técnico, apresentando as reais condições
do empreendimento em cumprimento a presente licença;

sin

3- declaração do empreendedor quanto à responsabilidade técnica pela operação do empreendimento, remetendo cópia da ART do
responsável técnico;
4- planta atualizada da área onde conste todas as unidades existentes em operação e encerradas e pontos de monitoramento com
as respectivas coordenadas em grau decimal sistema SIRGAS2000, quando houver;

As

5- layout geral do empreendimento;

6- imagem de satélite atualizada e colorida, indicando a localização da área e descrição das vias de acesso desde a sede do
município;

en

to

7- acessar o SOL - Sistema On Line de Licenciamento Ambiental, em www.sol.rs.gov.br, e seguir as orientações preenchendo as
informações e apresentando as documentações solicitadas. O Manual de Operação do SOL encontra-se disponível na sua tela de
acesso

Havendo alteração nos atos constitutivos, a empresa deverá apresentar, imediatamente, cópia da mesma à
FEPAM, sob pena do empreendedor acima identificado continuar com a responsabilidade sobre a atividade/empreendimento
licenciada por este documento;

cu
m

Esta licença é válida para as condições acima até 30 de novembro de 2022, caso ocorra o descumprimento das
condições e restrições desta licença, o empreendedor estará sujeito às penalidades previstas em Lei.
Esta licença não dispensa nem substitui quaisquer alvarás ou certidões de qualquer natureza exigidos pela
Legislação Federal, Estadual ou Municipal, nem exclui as demais licenças ambientais;
Esta licença deverá estar disponível no local da atividade licenciada para efeito de fiscalização.

Do

Porto Alegre, 30 de novembro de 2017.
Data de emissão:
Este documento licenciatório é válido para as condições acima no período de 30/11/2017 à 30/11/2022.
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A renovação desta licença deve ser requerida com antecedência mínima de 120 dias da expiração de seu prazo de validade,
fixado na respectiva licença, conforme Art. 14 § 4.º da Lei Complementar nº 140, de 08/12/2011.

te

Este documento licenciatório foi certificado por assinatura digital, processo eletrônico baseado em sistema
criptográfico assimétrico, assinado eletronicamente por chave privada, garantida integridade de seu
conteúdo e está à disposição no site www.fepam.rs.gov.br.

Do

cu
m

en

to

As

sin

ad

o

Di

git

alm

en

fepam®.
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ANEXO E – Anotação de Responsabilidade Técnica
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ART Número

9884545
Tipo:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Convênio: NÃO É CONVÊNIO

Participação Técnica:
Motivo: NORMAL

INDIVIDUAL/PRINCIPAL

Contratado
Carteira: RS215542
Profissional: BIANCA CAROLINA LUDWIG
E-mail: biancaludwig@hotmail.com
RNP: 2215112298
Título: Engenheira Ambiental
Empresa: NENHUMA EMPRESA
Nr.Reg.:
Contratante
Nome: ECOMASTER ENGENHARIA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA
E-mail: atendimento@ecomaster.eng.br
Endereço: RUA MOROM 2124 SALA 401
Telefone: 99117 4993
CPF/CNPJ: 12849236000186
Cidade: PASSO FUNDO
Bairro.: BOQUEIRAO
CEP: 99010035
UF: RS
Identificação da Obra/Serviço
Proprietário: MUNICÍPIO DE SERAFINA CORRÊA - RS
Endereço da Obra/Serviço: AVENIDA 25 DE JULHO 202
Cidade: SERAFINA CORRÊA
Bairro: CENTRO
Finalidade: AMBIENTAL
Vlr Contrato(R$): 7.500,00
Data Início: 16/07/2018
Prev.Fim: 16/10/2018
Atividade Técnica
Descrição da Obra/Serviço
Elaboração de Relatório
REVISÃO DO PLANO DE SANEAMENTO BÁSICO
Elaboração de Relatório
CONTENDO CONTEÚDO PRECONIZADO NA LEI 11.445/2007

CPF/CNPJ: 88597984/0001-80
CEP: 99250000
UF:RS
Honorários(R$):
Ent.Classe:
Quantidade
Unid.
1,00
UN
1,00
UN

ART registrada (paga) no CREA-RS em 16/10/2018

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local e Data

BIANCA CAROLINA LUDWIG

Profissional

De acordo

ECOMASTER ENGENHARIA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA

Contratante

A AUTENTICIDADE DESTA ART PODERÁ SER CONFIRMADA NO SITE DO CREA-RS, LINK CIDADÃO - ART CONSULTA

ART Número

9884545
Contratado
Nr.Carteira: RS215542
Profissional: BIANCA CAROLINA LUDWIG
Nr.RNP: 2215112298
Título: Engenheira Ambiental
Empresa: NENHUMA EMPRESA
Contratante
Nome: ECOMASTER ENGENHARIA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA
Endereço: RUA MOROM 2124 SALA 401
Telefone: 99117 4993
Cidade: PASSO FUNDO
Bairro: BOQUEIRAO

E-mail: biancaludwig@hotmail.com
Nr.Reg.:
E-mail: atendimento@ecomaster.eng.br
CPF/CNPJ: 12849236000186
CEP: 99010035
UF: RS

RESUMO DO(S) CONTRATO(S)
Serviço contratado pelo Município de Serafina Corrêa-RS
Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local e Data

Profissional

De acordo

Contratante

Boletos, ConvÃªnios e outros

16/10/2018
269202692

-

BANCO

DO

BRASIL

-

15:20:29
0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: ECOMASTER - ENG E CONS EM
AGENCIA: 2692-1
CONTA:
127.480-5
================================================
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE
-----------------------------------------------04192100675015117500205290640522176800000008294
BENEFICIARIO:
CONSELHO REGIONAL DE ENG ARQ AGR RS
NOME FANTASIA:
CREA RS
CNPJ: 92.695.790/0001-95
PAGADOR:
ECOMASTER ENGENHARIA E CONSULTORIA
CNPJ: 12.849.236/0001-86
-----------------------------------------------NR. DOCUMENTO
101.602
DATA DE VENCIMENTO
17/10/2018
DATA DO PAGAMENTO
16/10/2018
VALOR DO DOCUMENTO
82,94
VALOR COBRADO
82,94
================================================
NR.AUTENTICACAO
7.495.49A.414.02F.104
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.
Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais: agencia, SAC e demais canais de
atendimento.
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: J6829763 VALTER CAETANO DOS SANTOS.

A33G161516977214017
16/10/2018 15:20:32

ART Número

9884570
Tipo:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Convênio: NÃO É CONVÊNIO

Participação Técnica:
Motivo: NORMAL

CO-RESPONSÁVEL

Contratado
Carteira: RS176580
Profissional: VALTER CAETANO DOS SANTOS
RNP: 2209262399
Título: Engenheiro Ambiental
Empresa: ECOMASTER ENGENHARIA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA ME
Contratante
Nome: MUNICÍPIO DE SERAFINA CORRÊA
Endereço: AVENIDA 25 DE JULHO 202
Telefone:
Cidade: SERAFINA CORRÊA
Bairro.:

ART Vínculo:

E-mail: valtercaetanodossantos@gmail.com
Nr.Reg.:

CPF/CNPJ: 88597984000180
CEP: 99250000
UF: RS

CPF/CNPJ: 88597984000180
CEP: 99250000
UF:RS
Honorários(R$):
Ent.Classe:
Quantidade
Unid.
1,00
UN
1,00
UN

ART registrada (paga) no CREA-RS em 16/10/2018

Local e Data

VALTER CAETANO DOS SANTOS

Profissional

175788

E-mail:

Identificação da Obra/Serviço
Proprietário: MUNICÍPIO DE SERAFINA CORRÊA
Endereço da Obra/Serviço: AVENIDA 25 DE JULHO 202
Cidade: SERAFINA CORRÊA
Bairro: CENTRO
Finalidade: OUTRAS FINALIDADES
Vlr Contrato(R$): 7.500,00
Data Início: 16/07/2018
Prev.Fim: 16/10/2018
Atividade Técnica
Descrição da Obra/Serviço
Elaboração de Relatório
REVISÃO DO PLANO DE SANEAMENTO BÁSICO
Elaboração de Relatório
CONTENDO CONTEÚDO PRECONIZADO NA LEI 11.445/2007

Declaro serem verdadeiras as informações acima

9884545

De acordo

MUNICÍPIO DE SERAFINA CORRÊA

Contratante

A AUTENTICIDADE DESTA ART PODERÁ SER CONFIRMADA NO SITE DO CREA-RS, LINK CIDADÃO - ART CONSULTA

Boletos, ConvÃªnios e outros

16/10/2018
269202692

-

BANCO

DO

BRASIL

-

15:19:41
0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: ECOMASTER - ENG E CONS EM
AGENCIA: 2692-1
CONTA:
127.480-5
================================================
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE
-----------------------------------------------04192100675015117500205289340530476800000008294
BENEFICIARIO:
CONSELHO REGIONAL DE ENG ARQ AGR RS
NOME FANTASIA:
CREA RS
CNPJ: 92.695.790/0001-95
PAGADOR:
BIANCA CAROLINA LUDWIG
CPF: 832.583.530-34
-----------------------------------------------NR. DOCUMENTO
101.601
DATA DE VENCIMENTO
17/10/2018
DATA DO PAGAMENTO
16/10/2018
VALOR DO DOCUMENTO
82,94
VALOR COBRADO
82,94
================================================
NR.AUTENTICACAO
3.AFF.8B3.101.681.D01
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.
Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais: agencia, SAC e demais canais de
atendimento.
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: J6829763 VALTER CAETANO DOS SANTOS.

A33G161516977214013
16/10/2018 15:19:44

