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2 
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE CARLOS BARBOSA 

VERSÃO FINAL – REVISÃO 02 

 

I - 1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

O Plano de Saneamento Básico tem por objetivo diagnosticar os serviços 

atualmente prestados no município para planejar as ações futuras nas áreas de: 

- Abastecimento de água potável: constituída pelas atividades, infraestruturas e 

instalações necessárias ao abastecimento público de água potável; 

- Esgotamento sanitário: constituída pelas atividades, infraestruturas e instalações 

operacionais de coleta, transporte, tratamento e disposição final adequada do esgoto 

sanitário; 

- Limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos: conjunto de atividades, 

infraestruturas e instalações operacionais de coleta, transporte, transbordo, tratamento 

e destino final dos diferentes tipos de resíduos; 

- Drenagem e manejo de águas pluviais urbanas: conjunto de atividades, 

infraestruturas e instalações operacionais de drenagem e manejo das águas pluviais, 

de transporte ou detenção e amortecimento de vazões de cheia, tratamento e disposição 

final das águas pluviais drenadas nas áreas urbanas. 

O planejamento pode ser visto como um dos elementos mais importantes no 

processo de gestão ambiental, visto que propicia trabalhar de forma preventiva acerca 

dos diferentes temas envolvidos. Entretanto, durante muitos anos, o crescimento, o uso 

do solo e dos recursos naturais nos municípios e estados ocorreu, de forma 

desordenada sem o devido planejamento prévio, fazendo com que os gestores públicos 

atuem normalmente, de forma corretiva sobre os problemas decorrentes desse modelo 

incorreto de gestão. 

Essa realidade aos poucos vem mudando, principalmente em função das políticas 

públicas que vem sendo desenvolvidas. Em 2001, a Lei Federal nº 10.257, denominada 

Estatuto das Cidades, veio a preencher uma lacuna nas diretrizes para a gestão 

territorial urbana, visando à garantia dos direitos às cidades sustentáveis, a gestão 

democrática e participativa, a cooperação entre os governos, a oferta de equipamentos 

urbanos e comunitários e o planejamento do desenvolvimento futuro das cidades de 

modo a evitar e corrigir as distorções do crescimento urbano e seus efeitos negativos 

sobre o meio ambiente (BRASIL, 2001). 
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Percebe-se que o plano de saneamento básico engloba áreas amplas e de 

extrema importância na gestão ambiental municipal. Entretanto, a importância da 

elaboração do plano vai além da organização da ocupação e gestão ambiental local. 

A Lei Federal nº 13.312/2016, que estabelece as diretrizes nacionais para o 

saneamento básico, prevê que a validade dos contratos que tenham objetivos de 

prestação de serviços públicos de saneamento básico está vinculada a existência do 

Plano de Saneamento Básico, dentre outras condições. 

No caso dos resíduos sólidos, a Lei Federal nº 12.305/2010, que institui a Política 

Nacional de Resíduos Sólidos, estabelece em seu artigo 18 que a elaboração do plano 

municipal de gestão integrada de resíduos sólidos, nos termos previstos na referida Lei, 

é condição para que os municípios tenham acesso aos recursos da União ou por ela 

controlados, destinados a empreendimentos e serviços relacionados à limpeza urbana 

e ao manejo de resíduos sólidos. 

No município de Carlos Barbosa, Estado do Rio Grande do Sul, o primeiro Plano 

de Saneamento Básico foi elaborado em 2007, a partir de estudos técnicos 

apresentados pela Companhia Riograndense de Saneamento – CORSAN. Após 

audiência pública em 03 de Julho de 2007, o município de Carlos Barbosa editou o 

Decreto nº 2148, de 05 de Outubro de 2007, aprovando o Plano de Saneamento Básico 

em Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário. 

A Primeira Revisão do Plano de Saneamento Básico foi realizada em dois 

momentos. Inicialmente foi elaborado o segmento referente ao Plano de Gestão 

Integrada de Resíduos Sólidos, onde foi disponibilizada a Versão Preliminar 1 para 

primeira Audiência Pública, em 18 de Dezembro de 2012, no Cine Ideale. Após, foi 

entregue o Plano de Saneamento Básico, incluindo os temas água, esgoto e drenagem, 

onde a Versão Preliminar 1, foi disponibilizada no site da Prefeitura para consulta pública 

em outubro de 2013. Em 03 de Dezembro de 2013, realizou-se a segunda Audiência 

Pública, englobando os quatro temas do Plano. Em 1° de Abril de 2014, o Plano foi 

apresentado em reunião do Conselho Municipal de Meio Ambiente. Concluindo a Versão 

Final do Plano de Saneamento Básico do município de Carlos Barbosa, através do 

Decreto Nº 2793, de Maio de 2014. 

A Segunda Revisão do Plano de Saneamento Básico foi concluída em julho de 

2020, onde a Versão Preliminar foi disponibilizada para o Conselho Municipal de Meio 

Ambiente – COMAM para a sua apreciação em reunião realizada em duas audiências 
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consultivas presenciais na data de 30 de julho de 2020, sendo a primeira as 10 h e a 

segunda as 14 h, no Centro de Convivência do Idoso, dividindo o número de 

conselheiros nesses dois horários devido as restrições da Pandemia do Covid -19. Já a 

Consulta e Audiência Pública para a comunidade realizou-se de forma on line, pela 

página https://www.facebook.com/municipiodecarlosbarbosa, onde foi disponibilizado 

um link com acesso ao arquivo completo do PMSB com os seus segmentos: água, 

esgoto, resíduos sólidos e drenagem das águas pluviais, bem como, um vídeo de alguns 

minutos explicando o que é um Plano de Saneamento Básico e sua importância pra 

comunidade.  A Consulta ficou disponível durante 7 (sete) dias após sua publicação, no 

período de 03 a 10 de agosto de 2020, durante 24 horas, onde a comunidade pode 

deixar junto a página do facebook seu like para validar sua participação e nos 

comentários as suas sugestões, opinião e apontamentos. Assim conclui-se o presente 

relatório, que é a Versão Final da Segunda Revisão do Plano de Saneamento Básico 

do município de Carlos Barbosa. 

  

I-1.1. EQUIPE TÉCNICA 

- Empresa responsável pela elaboração deste Plano: 

 

SIMONI BIOECOLOGIEAS EIRELI - ME 

Endereço: Rua Antônio Adriano Guerra, nº 92, sala 06 – Bairro Centro 

Município: Carlos Barbosa/RS 

CEP: 95.185-000 

Telefones: (54) 3461-1121   (54) 98139-3372 

e-mail: sbioecologies@gmail.com 

Cadastro no CREA RS 224111 

Pessoa de Contato: Simoni Baldasso 

 

- Técnicos da Simoni Bioecologieas Eireli - ME envolvidos: 

 

   SIMONI BALDASSO 

    Engenheira Sanitarista e Ambiental  

    CREA SC 648025 – ART 10652577 

 

 

https://www.facebook.com/municipiodecarlosbarbosa
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    LUCIANO BARSÉ  

    Engenheiro de Minas  

    CREA RS 167886 - ART 10636545 

  

     PRISCILA AUDIBERT  

     Bióloga  

     CRBio 110417/03-D - ART 2020/01635 

 

    MAURICIO BONAFÉ  

    Engenheiro Agrônomo  

    CREA RS 182752 – ART 10649752 

 

     ÉLICA REGINA DECONTO 

     Técnica Ambiental  
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I-2. CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARLOS BARBOSA  

I-2.1. ASPECTOS FÍSICOS E AMBIENTAIS 

I-2.1.1. Localização 

O município de Carlos Barbosa situa-se no nordeste do Estado do Rio Grande do 

Sul, na região denominada serra gaúcha, a 105 km da capital Porto Alegre. Os principais 

acessos são pelas rodovias estaduais ERS 446, RSC 470, RSC 453 e ERS 122. Carlos 

Barbosa faz divisa com os municípios de Garibaldi, Farroupilha, São Vendelino, Alto 

Feliz, Barão e Boa Vista do Sul. 

A área superficial é de 229,993 Km² (IBGE, 2018), dividida em cinco distritos: 

Sede, Arcoverde, Santo Antônio de Castro, Santa Luiza e Cinco da Boa Vista. O 

município encontra-se na divisa entre as bacias hidrográficas dos rios Caí e Taquari-

Antas. 

 
Figura 1. Localização do município de Carlos Barbosa. 

 

I-2.1.2. Clima 

O clima do Rio Grande do Sul é temperado do tipo subtropical, classificado como 

mesotérmico úmido. Há influência das massas de ar oriundas da região polar e da área 

tropical continental e Atlântica. As temperaturas apresentam grande variação sazonal, 

com verões quentes e invernos bastante rigorosos, com ocorrência de geada e 

precipitação eventual de neve. 

As temperaturas médias variam entre 15 e 18º C, com mínimas de até -10º C e 

máximas de 40º C (Rio Grande do Sul, 2012). Com relação às precipitações, o Estado 
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apresenta uma distribuição relativamente equilibrada das chuvas ao longo de todo o 

ano, em decorrência das massas de ar oceânicas no Estado. A formação de neblina, 

densa e rasteira, é um fenômeno característico de Carlos Barbosa, formando-se nos 

vales dos arroios. As geadas ocorrem de maio a setembro e esporadicamente pode 

nevar (MAFFASIOLI et al., 1993). 

Não há estações climáticas oficiais no município de Carlos Barbosa, contudo é 

importante ressaltar que, desde 2010 há duas estações meteorológicas instaladas no 

município de Garibaldi, uma localizada no aeroclube do município e a outra na 

Comunidade de São Gotardo. Estas estações fornecem informações referentes as 

variações da temperatura, umidade relativa do ar, pressão atmosférica, ventos e 

precipitação. Estas informações podem ser obtidas em tempo real através do portal do 

clima (www.clima.garibaldi.rs.gov.br). 

Além disso, distando aproximadamente 18 km, há a estação de Bento Gonçalves 

que é operada pela EMBRAPA – Uva e Vinho em parceria com o Instituto Nacional de 

Meteorologia (INMET). Esta estação meteorológica apresenta série histórica de 30 

anos, tendo disponíveis dados de temperatura mínima, máxima, média e precipitação. 

De acordo com dados do Sistema de Monitoramento Agrometeorológico (Embrapa, 

2018) a estação está situada a uma altitude de 623 metros.  

Conforme os dados, em Bento Gonçalves no ano de 2018 a temperatura mínima 

registrada pela estação foi de 0,2º C no mês de junho e a temperatura máxima foi de 

33,5º C em dezembro. O total de chuvas foi de 1813 mm, com média de 151 mm, sendo 

que o mês de maior precipitação registrada foi outubro, com 221 mm, e o de menor 

precipitação foi em abril, com 40 mm registrados. 
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Figura 2. Dados meteorológicos da estação de Bento Gonçalves, no ano de 2018.  

 
 

 
Figura 3. Temperaturas médias mensais registradas entre os anos de 2010 e 2018. 
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Figura 4. Precipitação média mensal registradas durante os anos de 2010 e 2018. 
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2018).   
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cobertura superior da floresta tem correlação, principalmente, com os parâmetros 

climáticos históricos ou atuais, característicos desta região. A queda foliar das espécies 

desta região atinge de 20 a 50% da cobertura vegetal superior da floresta. 

Conforme Teixeira & Coura Neto apud LEITE & KLEIN (1990), no Rio Grande do 

Sul a semidecidualidade ocorre sob clima tipicamente Ombrófilo (sem período seco), 

porém com quatro meses, ao ano, de médias compensadas inferiores a 15º C. Nesta 

área a intensidade do frio é apontada pelos autores como a causa do fenômeno da 

estacionalidade foliar. Para os mesmos autores este tipo fitogeográfico apresenta baixa 

expressividade do epifitismo arborícola, representado principalmente, pelas 

bromeliáceas, aráceas, orquidáceas e piperáceas. As lianas lenhosas, apesar da 

grande densidade de indivíduos, sempre bem desenvolvidos, pertencem a reduzido 

número de espécies. 

A Floresta Estacional Semidecidual, no Rio Grande do Sul, em seus estágios 

iniciais, médios e avançados de sucessão, ocupa uma área de 2.102,75 km² (210.275 

ha), o que corresponde a 0,74% da superfície do Estado do Rio Grande do Sul e 4,26% 

da área total coberta com florestas naturais (Rio Grande do Sul, 2003). Na Floresta 

Estacional Semidecidual, foram identificadas 386 espécies de árvores e palmeiras, 

pertencentes a 84 famílias botânicas, sendo a mais representativa a família Myrtaceae, 

seguida das famílias Lauraceae, Fabaceae, Flacourtiaceae, Rubiaceae e Sapindaceae, 

Asteraceae, Euphorbiaceae, Meliaceae, Moraceae, Myrsinaceae, Rutaceae e 

Sapotaceae (Serviço Florestal Brasileiro, 2018). 

De acordo como Inventário Florestal Contínuo do Rio Grande do Sul (2003), entre 

as espécies características e de alto valor de importância (VI) da Floresta Estacional 

Semidecidual podem ser apontados Podocarpus lambertii (pinheiro-bravo), Lithraea 

brasiliensis (aroeira-braba), Sebastiania commersoniana (branquilho), Blepharocalyx 

salicifolius (murta), Casearia sylvestris (chá-de-bugre), Cabralea canjerana (canjerana),  

Ilex brevicuspis (caúna), Luehea divaricata (açoita-cavalo), Myrsine umbellata 

(capororoca), Matayba elaeagnoides (camboatá-branco), Nectandra megapotamica 

(canela-preta), Cupania vernalis (camboatá-vermelho), Trichilia claussenii (catiguá), 

Allophylus edulis (chal-chal), Sloanea monosperma (sapopema), Chrysophyllum 

marginatum (aguaí), Diospyros inconstans (maria-preta), Casearia decandra 

(carvalinho) e Parapiptadenia rigida (angico-vermelho). 

Cabe destacar que chama a atenção, na Floresta Estacional Semidecidual, a 

baixíssima ocorrência de cipós - 9,1 indivíduos/ha (0,11%), e pequena quantidade de 
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indivíduos mortos - 109,1 indivíduos/ha (1,26%) (Rio Grande do Sul, 2003). Em relação 

à conservação deste tipo de formação vegetal, é sabido que a maior taxa de destruição 

das florestas tropicais ocorre nas florestas estacionais (deciduais e semideciduais), com 

média de 0,96% ao ano (Whitmore, 1997 apud Sevilha e Scariot, 2000). Segundo 

Andrén (1994), o processo de desmatamento resulta na fragmentação dos habitats, que 

acarreta perdas não somente pela redução do tamanho original da paisagem, mas 

também pelo isolamento dos fragmentos. A fragmentação do habitat introduz uma 

quebra na continuidade da distribuição da vegetação original, reduz o habitat disponível 

às plantas e animais silvestres e acrescenta bordas a uma paisagem até então contínua. 

Este processo leva a perdas de biodiversidade e mudanças na distribuição e abundância 

dos organismos. 

A formação vegetal do Município de Carlos Barbosa conta também com a Floresta 

Ombrófila Mista, associada à Floresta Estacional Semidecidual. Principalmente em 

função da alta altitude locacional do município de Carlos Barbosa (em torno de 600 m 

do nível do mar), encontram-se pequenos agrupamentos da Floresta Ombrófila Mista, 

sendo as principais espécies o pinheiro-brasileiro (Araucaria angustifolia), o pinheiro-

bravo (Podocarpus lambertii) e a erva-mate (Ilex paraguariensis). Silva (2002) cita 

também como principais espécies a Ocotea porosa (imbuia), Ocotea pulchella (canela-

do-brejo), Ocotea odorifera (canelasassafraz), Campomanesia xanthocarpa 

(guabiroceira) e Eugenia uniflora (pitangueira). 

Segundo RAMBO (1956), o pinheiro ocorre em toda a borda superior livre do 

planalto, do norte de Santa Maria até o extremo nordeste; nos vales superiores e nas 

cabeceiras dos Rios Caí, Taquari, das Antas, Jacuí e Pelotas; em grupos isolados ou 

densas sociedades, nos capões disseminados por todo o planalto; indivíduos solitários 

em pleno campo como se observa a leste de Cruz Alta; em mistura com a floresta virgem 

do Alto Uruguai, ao norte de Passo Fundo e Lagoa Vermelha. O autor afirma ainda, que 

o pinheiro é exclusivo do planalto ocorrendo em altitudes entre 500 m a Oeste e 1000 

m ao Leste. 

A área mais típica e representativa da Floresta Ombrófila Mista é aquela das 

altitudes superiores aos 800 m, principalmente dos terrenos altomontanos. Seu clima é 

o mais frio da região e com maiores índices de geadas noturnas. Caracteriza-se pela 

ausência de período seco e ocorrência de longo período de frios (Tm = 15º C). O período 

quente anual (Tm = 20º C) é geralmente curto ou ausente. 
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Conforme Leite & Sohn e Teixeira e Coura Neto apud LEITE & KLEIN (1990), está 

hoje reduzida a pouco mais de 10% (20.000 km²) da sua área original, testemunhas 

relictuais antropizadas da magnífica e pujante floresta das araucárias. Os cerca de 90% 

(155.000 km²) integram a área de produção de alimento, principalmente grãos e, 

juntamente com áreas das regiões florestais estacionais e grande parte das áreas de 

Savana Gramíneo-Lenhosa, constituem um dos mais importantes celeiros do País. 

Dentre as espécies mais comuns nos povoamentos secundários destacam-se: a 

bracatinga (Mimosa scabrella), a canela-guaicá (Ocotea puberula), o vassourão-branco 

(Pipthocarpha angustifolia), o angico-branco (Anadenanthera columbrina), o vassourão-

preto (Vernonia discolor), café-do-mato (Casearia sylvestris), vassouras (Baccharis 

spp.) e samambaias-das-taperas (Pteriudium aquilinum). 

De acordo com SUDESUL (1978), as espécies da submata componentes da 

Floresta da Araucária, mais comumente encontradas são: casca-d'anta (Drimys 

brasiliensis), erva-mate (Ilex paraguariensis), caúna (Ilex dumosa), guamirim (Myrcia 

bombycina), aroeiras (Schinus spp.), bugreiro (Lithraea brasiliensis), branquilho 

(Sebastiania commersoniana), fumo-bravo (Solanum erianthum ou Solanum 

mauritianum), mamica-de-cadela (Zanthoxylum rhoifolium), pessegueiro-bravo (Prunus 

sellowii ou Prunus myrtifolia), cambuí (Myrceugenia spp.), carvalho-brasileiro (Roupala 

spp.), canela-lageana (Ocotea pulchella), camboatá (Matayba elaeagnoides), 

guaçatunga (Casearia decandra), guabiroba (Campomanesia xanthocarpa), pitangueira 

(Eugenia uniflora), açoita-cavalo (Luehea divaricata), cambará (Gochnatia polymorpha), 

uvaia (Eugenia pyriformis), cedro (Cedrela fissilis), canelas (Nectandra spp. e Ocotea 

spp.), angico (Parapiptadenia rigida) e batinga (Eugenia rostrifolia). 

Na atualidade, os agrupamentos remanescentes da cobertura florestal original do 

Município de Carlos Barbosa recobrem preferencialmente, locais íngremes e impróprios 

para a atividade agrícola. De acordo com a descrição de Maffasioli, em levantamento 

realizado a partir de fotografias aéreas do ano de 1989, a cobertura florestal do 

município de Carlos Barbosa está distribuída em 4 (quatro) formações vegetais distintas. 

A mata nativa abrange uma área de 5.980,891 hectares, representando 25,97% 

da cobertura vegetal do município. Esta vegetação aparece normalmente ladeando as 

encostas dos morros, nas escarpas, ou seja, locais acidentados, inviáveis para a 

agricultura. A mata arbustiva, vegetação de pequeno porte, representa cerca de 17,45% 

da área do município, correspondendo a 4.017,735 hectares. Dominam as antigas áreas 

de cultivo agrícola, hoje áreas abandonadas pelos produtores. 
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As pastagens representam cerca de 48,18%, ocupando uma área de 11.095,854 

hectares. São áreas hoje utilizadas por pequenos produtores. As áreas de 

reflorestamento representam apenas 6,21% da cobertura vegetal, cobrindo uma área 

de 1.430,163 hectares. O processo de reflorestamento surgiu juntamente com a ferrovia, 

pois o transporte ferroviário necessitava da madeira para combustível. Matas nativas 

foram manejadas, dando lugar ao plantio de espécies exóticas, pois apresentam um 

valor energético alto e seu potencial de crescimento supera os da vegetação nativa. 

Em relação à mata nativa, Maffasioli et al. (1993) relata que as regiões da Linha 

Dezenove, Sete de Castro, São José e São Luiz eram ricas em araucárias. A vegetação 

arbustiva é composta por vassouras, acácia maluca, capororoca, tabaqueiro, rabo de 

burro. O autor ainda descreve que as florestas plantadas surgiram juntamente com a 

ferrovia, pois os trens usavam madeira como combustível. As espécies mais comumente 

hoje cultivadas são acácia-negra, eucalipto, cinamomo argentino, pinus e uva-do-japão. 

Cultivam-se nativas como a araucária, canela preta e loura e o salgueiro. 

I-2.1.4. Fauna 

Os levantamentos de fauna são realizados através de estudos técnicos que visam 

identificar a diversidade de espécies animais ocorrentes em um determinado local ou 

região. Através destes, é possível caracterizar e avaliar o estado de conservação da 

biodiversidade e os graus de antropização. Tais estudos podem ser utilizados para 

verificar a possibilidade de existência de espécies ameaçadas de extinção nos 

fragmentos florestais, dentro das áreas de influência dos empreendimentos. Sem um 

conhecimento mínimo sobre os organismos existentes e/ou de provável ocorrência é 

impossível desenvolver propostas de uso e ocupação do local de forma sustentável e 

em acordo com a legislação brasileira. Aliás, informações sobre a fauna silvestre são 

indispensáveis para conservação, manejo e monitoramento ambiental.  

Para o levantamento de possível ocorrência de vertebrados no município e região, 

foram consultados livros, artigos científicos e outras publicações com foco para espécies 

que ocorrem na região de Carlos Barbosa (Belton 1994; Sick 1997; WikiAves 2008; 

Ribeiro et al., 2009; Kwet et al., 2010; Herpetologia UFGRS 2010; Lema & Martins 2011; 

Webber et al., 2013; Gonçalves et al., 2014). É importante mencionar que considerando 

a dispersão e deslocamento dos vertebrados, muitas das espécies observadas podem 

não residir no local, assim como espécies residentes podem não ter sido levantadas 

durante as amostragens. 
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Ictiofauna 

A ictiofauna constitui um dos grupos mais diversificados entre os Vertebrados 

vivendo em tipos variados de ambientes aquáticos e, possuindo uma ampla variedade 

de estratégias reprodutivas e alimentares. Entre os registros da ictiofauna local citam-

se as seguintes espécies: cará (Gymnogeophagus gymnogenys, Gymnogeophagus 

labiatus, Gymnogeophagus rhabdotus); joaninha (Crenicichla spp.); lambaris (Astyanax 

spp.); traíras (Hoplias malabaricus); jundiá (Rhamdia spp.); cascudos (Hypostomus 

commersoni, Loricariichthys anus), muçum (Synbranchus marmoratus), entre outros. 

Conforme levantamento dos dados para a região de Carlos Barbosa, ganham 

destaque as espécies de ambiente lótico de pouca profundidade e assim, espera-se a 

ocorrência de aproximadamente 25 espécies de peixes registradas por investigação 

bibliográfica, sendo que nenhuma consta nas listas de espécies ameaçadas de extinção, 

conforme Decreto nº 51.797/14 e Portaria nº 444/14.  

Herpetofauna 

O Brasil é o país com a maior riqueza de anfíbios, com 847 espécies conhecidas 

(SBH, 2009), sendo que a riqueza observada no Rio Grande do Sul representa cerca de 

11% das espécies totais registradas para o Brasil. No estado, está registrada a 

ocorrência de 94 espécies de anfíbios, sendo que algumas apresentam distribuição 

restrita à floresta ombrófila mista (matas com araucária). Atualmente, é possível 

encontrar em muitas áreas, especialmente no centro e na metade norte do estado, 

populações da rã-touro, Lithobates catesbeianus (família Ranidae), que é uma espécie 

exótica invasora originária dos Estados Unidos.  

Dentre as espécies conhecidas com ocorrência registrada para o Rio Grande do 

Sul, dez estão listadas como ameaçadas de extinção, sendo elas: Melanophryniscus 

cambaraensis, M. dorsalis e M. macrogranulosus (Família Bufonidae); Vitreorana 

uranoscopa (Família Centrolenidae); Ceratophrys ornata (Família Ceratophryidae); 

Haddadus binotatus (Família Craugastoridae); Cycloramphus valae e Thoropa saxatilis 

(Família Cycloramphidae); Sphaenorhynchus surdus (Família Hylidae) e Elachistocleis 

erythrogaster (Família Microhylidae), estando todas classificadas como vulneráveis (VU) 

(Herpetologia UFRGS, 2010). 

Já para a classe dos répteis o Brasil possui 795 espécies registradas, sendo o 

terceiro país com maior riqueza conhecida (SBH, 2018). São conhecidas atualmente 
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126 espécies de répteis para o estado do RS, que correspondem a 18% do total 

registrado para o Brasil e a pouco mais de 1% do total de espécies conhecidas no 

mundo. O grupo das serpentes é o mais rico, correspondendo a 68% das espécies de 

répteis, enquanto são conhecidos 23 táxons de lagartos que ocorrem no RS. Já as 

cobras-cegas carecem de revisões taxonômicas e por esta razão o número de espécies 

registradas (5 espécies) deve ser alterado nos próximos anos. Há ainda existência de 6 

espécies de tartarugas de águas continentais, 5 marinhas e uma espécie de jacaré 

registrada no RS (Herpetologia UFGRS, 2010). 

De acordo com a bibliografia, na região de Carlos Barbosa é provável a ocorrência 

de 25 espécies de anfíbios e 22 de répteis, sendo que não há registro de ocorrência de 

espécies classificadas como ameaçadas de extinção para a região. Os répteis e anfíbios 

da região, são representados pelas espécies de cágado (Phrynops williamsi), lagartixas 

(Cercosaura schreibersii e Anisolepis grilli), lagarto teiú (Salvator merianae), cobra-

verde (Philodryas aestiva), jararaca (Bothrops jararaca), sapos (Rhinella ictérica, 

Proceratophrys spp.), rã-touro (Lithobates catesbeianus) e pererecas (Physalaemus 

spp., Hypsiboas spp. e Scinax granulatus). 

Avifauna 

As aves são os animais que apresentam maior diversidade e abundância, já que 

estas apresentam uma maior capacidade de adaptação a áreas perturbadas. Além disso 

várias espécies são consideradas generalistas e habituadas ao convívio com o homem 

e a espaços urbanos, podendo utilizar os locais para passagem, busca de alimentos 

e/ou refúgio entre as espécies vegetais. Por meio de levantamento bibliográfico é 

possível a ocorrência de aproximadamente 185 espécies de aves para a região do 

município de Carlos Barbosa, sendo que apenas o papagaio-charão (Amazona petrei) 

encontra-se listado como espécie da fauna silvestre ameaçada de extinção. 

Entre as espécies da avifauna registradas no município de Carlos Barbosa estão 

os inhambus (Cryturellus obsoletus), perdiz (Rhynchotus rufescens), marreca-de-pé-

vermelho (Amazonetta brasiliensis), jacu (Penelope obscura), urubu (Coragyps atratus), 

gavião-miúdo (Accipiter striatus), saracuras (Aramides spp.), quero-quero (Vanellus 

chilensis), pombas (Columbina spp. e Columba livia), além de diversas espécies de 

beija-flores, pica-pau, falcões e passeriformes. 
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Mastofauna 

A fauna mastozoológica do Rio Grande do Sul é expressiva, graças a sua 

privilegiada posição fisiogeográfica, sendo registradas 185 espécies distribuídas em 10 

ordens (Mamíferos do Rio Grande do Sul, 2014).  

A ordem Didelphimorphia no Estado compreende animais de tamanho pequeno a 

médio que possuem hábitos bastante variados, sendo que a maioria das espécies 

apresenta dieta insetívora-onivora, ou seja, alimentam-se tanto de insetos (e outros 

pequenos animais) como de frutos. Em Carlos Barbosa a ordem é representada 

especialmente pelos gambás da família Didelphis.  

A superordem Xenarthra é constituída pelas ordens Cingulata (tatus) e Pilosa 

(tamanduás e preguiças), sendo que estes animais apresentam dentes molares pouco 

desenvolvidos ou mesmo ausentes e, utilizam muito bem o olfato, contrapondo a menor 

eficácia da visão e audição (Mamíferos do Rio Grande do Sul, 2014). No município há 

registros da presença de tatus (Dasypus spp.). É importante mencionar que embora não 

foi verificado nos levantamentos bibliográficos a espécie do tamaduá-mirim (Tamandua 

tetradactyla) na região, salienta-se a possibilidade de ocorrência desta espécie no 

município, sendo que a mesma é considerada como vulnerável de extinção na Lista de 

Espécies da Fauna Ameaçadas de Extinção no RS, segundo a Lei Estadual n° 

51.797/2014 e Portaria MMA n° 444/2014. 

A ordem Primates engloba, no Rio Grande do Sul e consequentemente o 

município, as famílias Alouatta, representada pelas espécies Alouatta guariba clamitans 

(bugio-ruivo) e Alouatta caraya (bugio-preto), bem como a família Sapajus, através da 

espécie S. nigrits (macaco-prego ou mico). São animais que vivem nas copas de árvores 

altas, movimentando-se constantemente. Os machos adultos de ambas espécies da 

família Alouatta emitem ronco característico para comunicação, que pode alcançar 

longas distâncias no interior da mata (Mamíferos do Rio Grande do Sul, 2014). Ambas 

espécies de primatas presentes no Estado, estão classificadas como ameaçadas de 

extinção (Lei Estadual N° 51.797/2014). 

Os roedores compreendem a ordem Rodentia, grupo de mamíferos que apresenta 

o maior número de espécies. Estes mamíferos possuem dois pares de dentes incisivos 

que crescem continuamente durante a vida e, são utilizados para cortar madeira, morder 

frutos e se defender de outros animais (Mamíferos do Rio Grande do Sul, 2014). 
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Segundo os levantamentos bibliográficos há possibilidade de ocorrência de 16 espécies 

de roedores para a região do município de Carlos Barbosa, estando entre elas o preá 

(Cavia aperea), a capivara (Hydrochoerus hydrochaeris), ratos-do-mato (Akodon spp, 

Oligoryzomys spp, Demolys spp), a cutia (Dasyprocta azarae), o ratão-do-banhado 

(Myocastor coypus), o ouriço-caixeiro (Coendus villosus) e o serelepe (Guerlinguetus 

ingrami). Dentre estes, apenas a cutia (Dasyprocta azarae) está classificada como 

ameaçada de extinção. 

Já a ordem Lagomorpha, no Rio Grande do Sul, é representada pela Família 

Leporidae, através do tapiti (Sylvilagus brasiliensis) única espécie nativa do Estado, bem 

como pela espécie exótica da lebre (Lepus europaeus). Segundo a Lei Estadual n° 

51.797/2014, o tapiti está classificado como em perigo de extinção.  

Recentemente, através de análises genéticas e moleculares, descobriu-se que os 

antigos Artiodáctilos (mamíferos ungulados com número par de dedos nas patas) deram 

origem aos Cetáceos, desta forma, atualmente considera-se que ambos devem estar 

juntos dentro da Ordem Cetartiodactyla. Em geral as pessoas são familiarizadas com 

os cetartiodátilos ungulados domesticados, como cabras, ovelhas, bois e porcos, mas 

além destas, existem diversas espécies silvestres, como os porcos-do-mato e os 

cervídeos. Registra-se a presença da família Tayassuidae no município, 

compreendendo as espécies do cateto (Pecari tacaju) e queixada (Tayassu pecari). 

Embora não há registros bibliográficos, a família Cervidae pode ocorrer no município 

caracterizando-se na região especialmente pela presença do veado-bororó (Mazama 

nana) e do veado-virá (Mazama gouazoubira). Dentre as espécies acima listadas, 

apenas o veado-virá (Mazama gouazoubira) não está classificado como espécie 

ameaçadas de extinção (Lei Estadual N° 51.797/2014). 

A ordem Perissodactyla, é constituída de mamíferos conhecidos como ungulados 

terrestres com número ímpar de dedos nas patas, como a anta, o cavalo, a zebra e a 

rinoceronte. A única espécie nativa desta ordem no Brasil é a anta (Tapirus terrestres), 

que possui importância ecológica em sua atuação na dispersão de sementes. No 

passado esteve presente no município pela frequência da espécie, contudo a caça 

criminosa fez com que este animal praticamente desaparecesse da paisagem rio-

grandense, estando hoje classificado como em perigo de extinção na região sul do 

Brasil. 
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A ordem Chiroptera é uma das mais diversas em número de espécies, 

compreendendo os morcegos, mamíferos que adquiriram a capacidade de voar. Estes 

animais possuem adaptações corporais únicas, como os membros anteriores 

modificados em forma de asas, e um sistema de localização semelhante a um sonar, 

chamado ecolocalização. Os morcegos possuem grande importância ecológica 

auxiliando no controle de populações de insetos e, principalmente, através da 

polinização e dispersão de sementes, contribuindo para a regeneração de florestas 

(Mamíferos do Rio Grande do Sul, 2014). No RS são encontradas aproximadamente 40 

espécies de morcegos, sendo que através dos levantamentos bibliográficos 

identificamos o registro de ocorrência para nove espécies no município de Carlos 

Barbosa, entre eles indivíduos das famílias Molossidae, Phyllostomidae e 

Vespertilionidae. 

 A ordem Carnivora compreende espécies caracterizadas especialmente pelas 

adaptações corporais relacionadas ao hábito predador, com dentadura adaptada para 

cortar e dilacerar carne, podendo, entretanto, algumas espécies ingerirem também 

vegetais. Destacamos a presença na região da família Canidae, pela espécie do 

graxaim também conhecido como cachorro-do-mato (Cerdocyon thous) e a possível 

ocorrência eventual dos gatos-do-mato, gato-maracajá ou mesmo a jaguatirica 

(Leopardus spp.), pertencentes a família Felidae. Destacam-se também a presença de 

espécies de maior frequência na região de Carlos Barbosa, como o coati (Nasua nasua), 

o mão-pelada (Procyon cancrivorus), o furão (Galictis cuja), a lontra (Lontra longicaudis) 

e ocasionalmente o zorrilho (Conepatus chinga). Dentre os carnívoros, todas as 

espécies de felinos, assim como o lobo-guará (Chrysocyon brachyurus) e o coati (Nasua 

nasua) são consideradas espécies ameaçadas de extinção, conforme Decreto Estadual 

Nº 51.797/2014 e Portaria MMA nº 444/2014.  

I-2.1.5. Geologia e geomorfologia 

Segundo Maffasioli et al. (1993), o município de Carlos Barbosa localiza-se na 

região denominada Encosta Superior do Nordeste, na borda do Planalto Rio-

Grandense. O município está localizado a 676 m acima do nível do mar, sendo a altitude 

da sede de 618 m. Encontra-se entre as coordenadas geográficas 29º18’ de Latitude 

Sul e 51º 30’ de Longitude Oeste. 

No município, é possível identificar duas unidades litoestratigráficas 

caracterizadas por apresentar basicamente duas litologias distintas, compostas por 
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rochas vulcânicas básicas e intermediárias da Formação Serra Geral e arenitos eólicos 

relacionados à Formação Sanga Botucatu, inseridas na Bacia do Paraná. A Formação 

Botucatu raramente ultrapassa os 100 m de espessura e é composta por arenitos cinza-

avermelhados. A Formação Serra Geral é um conjunto de derrames de lava e é 

constituída basicamente por basaltos, diabásios, andesitos, dacitos, riodacitos, riolitos 

e materiais vitrofíricos, com intercalações arenosas. O vulcanismo foi alimentado por 

extensas fendas de tensão, hoje preenchidas por diques que, em alguns casos, têm 

quilômetros de comprimento e mais de cem metros de espessura. 

Além disso, na região também são encontrados depósitos quaternários 

provenientes da erosão das unidades citadas. Estes depósitos estão associados às 

drenagens e consistem em sedimentos gravitacionais de encosta (eluviões e coluviões) 

com presença de depósitos fluviais subatuais e atuais indiferenciados, com cascalhos e 

areias de canais fluviais e lamas de planície de inundação. 

O município é formado por montanhas e vales onde existem áreas 

geograficamente acidentadas, cujo solo é de constituição rochosa, de origem basáltica, 

com terrenos argilo-arenoso ou areno-argiloso, medianamente fértil, conforme descrito 

por Maffasioli (1993). 

O relevo barbosense faz parte da borda do Planalto Rio-Grandense. Ele é o 

resultado do modelamento do basalto que se transforma na região em forma de serra, 

conhecida como Serra Geral. O desgaste das partes mais fracas permite a formação 

dos vales e das vertentes. Esse desgaste foi ocasionado pelas chuvas e pela 

penetração das águas dos arroios nas fendas (intemperismo físico e químico), 

propiciando com isso o surgimento da forma de relevo conhecida com o nome de 

escarpa (perau), onde se torna possível o reconhecimento dos vários derrames 

basálticos ocorridos em diferentes épocas. Junto destes aparecem, também, a erosão 

das partes altas, os depósitos de tálus, ocorrendo nestes locais a concentração de solo, 

fragmentos de rochas e matéria orgânica (húmus), propício para o surgimento de 

cinturões de matas nativas, muito comum nas encostas dos vales. Os vales que 

exemplificam este relevo são: Vale do Forromeco, Vale do Arroio Santa Clara, Vale do 

Arroio Boa Vista, Vale do Torino Baixo (Maffasioli et al., 2003). 

Na parte Oriental do Município, o relevo apresenta-se com um conjunto de morros 

atípico do restante do relevo. Esses morros apresentam picos em forma de pequenas 

chapadas. Dentre os principais morros estão: Morro Macaco (669 m), Morro Sauthier 
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(541 m), Morro do Diabo (665 m), Morro Montenegrino (679 m), Morro Francisca (682 

m), Morro do Hospital (700 m), Morro Bassan (676 m), Morro Calvário (700 m). Na parte 

Ocidental, o relevo apresenta-se igualmente acidentado, porém, em alguns locais é 

relativamente mais uniforme, não apresentando os morros característicos da parte 

oriental. Alguns picos: Morro Pagliari (659 m), Morro Spader (660 m), Morro do Sete 

(650 m), Morro da Sobra (706 m), Morro Castro (554 m), Morro da Alpinada (703 m), 

Morro Arcoverde (570 m) e Morro São Sebastião (703 m). 

A parte Central possui um relevo não tão retalhado, com terras mais planas, 

levemente onduladas, com formas abauladas, com alguns morros testemunho como: 

Morro Calvário e Morro Torino (Santa Bárbara). Possui uma característica especial, que 

reside numa área ou superfície topográfica que serve de divisor d’água das duas 

microbacias existentes no Município, a do Arroio Boa Vista e a do Arroio Santa Clara. 

A maior altitude do município de Carlos Barbosa é de 749 metros; encontra-se 

localizada no Bairro Triângulo, próxima à Olaria Grasselli. Já as menores altitudes 

localizam-se nas proximidades do Paraguaçu e do Forromeco Baixo, no encontro do 

Arroio Santa Clara e do Forromeco, junto à divisa do município vizinho de São 

Vendelino. Essas altitudes são de 130 m, apresentando uma variação orográfica de 619 

m. 

O relevo é distinto nos diferentes distritos, de acordo com as considerações 

abaixo: 

1º Distrito – Sede - As terras são mais planas nas comunidades de Santa Clara, 

Linha Doze, Linha Dezenove, Torino, Desvio Machado e no Centro da cidade. São áreas 

predominantemente agrícolas. Em Torino Baixo, Santa Clara Baixa, Paraguaçu, Linha 

Brasília e 1ª Seção de Castro as terras tornam-se mais acidentadas, aparecendo ali os 

Morros Dalmás, Vaca Mora, Zaro e Macaco, entre outros. A rodovia São Vendelino (ERS 

446) proporciona uma visão do contraste do relevo: vales, morros, escarpas e cascatas, 

com vegetação exuberante. 

2º Distrito – Arcoverde - As terras tornam-se mais acidentadas, aparecendo o Vale 

do Arroio Boa Vista. Apresenta também em menor escala: Alpinada num plano mais 

elevado e a Sede da Vila, num plano mais baixo. 

3º Distrito – Santo Antônio de Castro – Região com pequenas ondulações, sendo 

que a parte Sul deste distrito é mais acidentada devido às vertentes dos tributários do 

Arroio Boa Vista. 
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Em São Sebastião, o relevo apresenta-se mais plano em relação às outras 

localidades do distrito. 

4º Distrito – Santa Luiza - São as terras mais acidentadas do Município, vales 

profundos. Possui o maior número de morros, tais como: Sauthier, do Diabo, Weber, 

Cascata Véu de Noiva, em Santa Luiza; Somacal, Chapéu de Açúcar, Montenegrino, na 

região do Forromeco. Este relevo constitui-se numa das mais belas paisagens do 

município. 

5º Distrito – Cinco da Boa Vista - Terras também elevadas e acidentadas, com 

escarpas retalhadas pelo desgaste. Nelas aparecem vales por onde correm os Arroios 

Castro, Benelli, São Rafael e Boa Vista. 

I-2.1.6. Pedologia 

Solo é uma camada de material não consolidada, assentada sobre a rocha. Este 

material é constituído de minerais, matéria orgânica, água e ar. A parte mineral é 

formada por argila, limno, areias, pedras e seixo, e pode ter origem na rocha de camadas 

inferiores ou então ter origem em outra rocha e ter sido transportada. A parte orgânica 

é formada por organismos vivos ou mortos e seus restos ou excreções (Galeti, 1973). 

O solo barbosense está classificado em termos de granulometria, como argilo-

arenosos (Maffasioli et al., 1993). Trata-se de um solo medianamente fértil, 

apresentando acidez (pH 5), o que pode configurar-se problema para solos cultiváveis. 

É pouco rico em matéria orgânica e fósforo, possuindo boa quantidade de potássio. 

Em função da geomorfologia do município, faz-se necessário o correto uso do solo 

visando evitar a erosão. A erosão é o processo de desprendimento e arraste acelerado 

das partículas do solo causado pela água e pelo vento, cuja origem está ligada 

principalmente à ocupação das terras pelo homem (ação antrópica). A erosão do solo 

constitui a principal causa do empobrecimento precoce das terras produtivas. 

As enxurradas, provenientes das águas que não foram retidas ou infiltradas no 

solo, transportam partículas de solo em suspensão e nutrientes necessários às plantas. 

Desta forma, nos terrenos mais acidentados, como encostas de morros, a ausência de 

vegetação, decorrente em especial das más práticas agropecuárias, gera o transporte 

do solo fértil para região dos vales, provocando o assoreamento dos rios. 
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I-2.1.7. Hidrografia 

O município não possui grandes rios, apenas arroios que vão desaguar em duas 

grandes bacias, a do rio Taquari e a do Caí, que por sua vez deságuam na grande Bacia 

do Jacuí, no Guaíba em Porto Alegre. A sede da cidade situa-se no divisor de águas 

das bacias hidrográficas, sendo que 46% da área total do município está na Bacia do 

Caí e o restante na Bacia do Taquari. 

A figura a seguir ilustra a localização da cidade em relação às Bacias 

Hidrográficas. 

 
Figura 5. Localização de Carlos Barbosa em relação às Bacias Hidrográficas. 

 

Os arroios estão fortemente ligados à história e à infraestrutura econômica da 

região. Foi ao longo deles que os imigrantes e seus filhos instalaram moinhos, 

engenhos, serrarias, serrafitas, piladores de arroz, marcenarias, ferrarias, açudes e 

pequenas usinas de energia elétrica (Migot, 2008). Atualmente, as águas superficiais 
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são importantes principalmente para a agricultura, na irrigação de lavouras e 

dessentação animal, e para o abastecimento industrial, além do valor paisagístico e de 

recreação. 

Bacia do Rio Caí – G030 

Em Carlos Barbosa, as microbacias do Arroio Forromeco e do Arroio Santa Clara 

fazem parte da Bacia do Rio Caí.  

O Arroio Forromeco nasce em Farroupilha e seus principais afluentes são: 

1. Arroio das Pedras, que nasce em Nova Milano, Farroupilha e junta-se ao Arroio 

Forromeco na localidade de Santo Antônio do Forromeco. 

2. Arroio Ventoso, que tem uma de suas nascentes em Carlos Barbosa no Desvio 

Machado, percorre a região leste de Santa Luiza e junta-se ao Arroio Forromeco 

também em Santo Antônio do Forromeco. No seu percurso, possui uma belíssima 

cascata, o Salto Ventoso. 

3. Arroio Ouro Verde, também nasce em Farroupilha e deságua no Arroio 

Forromeco na localidade do Baixo Forromeco. 

Após encontrar o Arroio Ouro Verde, o Arroio Forromeco segue em direção ao 

município de São Vendelino, juntando-se com o Arroio Santa Clara, e segue em direção 

ao Rio Caí.  

 

O Arroio Santa Clara possui nascentes no Bairro Ponte Seca, na Linha Dezenove, 

no Bairro Triângulo (como o Arroio São José). As nascentes do bairro Ponte Seca e 

Linha Dezenove encontram-se com o Arroio São José em Santa Clara Baixa (Zona 

Bassan). Deste ponto o Arroio Santa Clara segue margeando a Rodovia São Vendelino 

até desaguar do Arroio Forromeco. Neste percurso, recebe as águas de três afluentes: 

1. Arroio Machado, que nasce na localidade de Desvio Machado e Bairro Triângulo 

e junta-se ao Santo Clara logo após o Morro Macaco. 

2. Arroio Cascata, que nasce perto de Santa Luiza e ao longo de seu percurso 

possui inúmeras cascatas. Deságua no Santa Clara próximo a localidade de Paraguaçu. 

3. Arroio Torino Baixo, que tem suas nascentes próximas à antiga Ferrovia e à 

Estrada Buarque de Macedo, na Linha Doze. Junta-se ao Santa Clara na localidade de 

Paraguaçu. 

O Plano da Bacia do Rio Caí foi desenvolvido em duas etapas, a primeira entre 

2006 a 2008 (Fases A e B) e a segunda foi desenvolvida de 2014 a 2015 (Fase C). Já 

tendo definido pela Resolução Nº 50/2008 o enquadramento da classe das águas da 
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bacia do Rio Caí. Para a região dos afluentes do Arroio Forromeco, onde se situa Carlos 

Barbosa, estabeleceu-se a meta de atingir até o ano de 2022 o padrão de qualidade de 

Classe 2. Esta classe prevê os seguintes usos: consumo humano após tratamento 

convencional; proteção das comunidades aquáticas; recreação de contato primário, 

como natação, esquiaquático e mergulho; irrigação de hortaliças, frutíferas, jardins, 

parques e outros espaços públicos de contato direto pelos frequentadores; e aquicultura 

e pesca. 

No diagnóstico levantado para o Plano da Bacia do Caí, verifica-se que a sub-

bacia do Arroio Forromeco tem apenas uma pequena fração da disponibilidade hídrica 

comprometida com usos consultivos atuais, que são a dessentação animal e 

olericultura. A vazão demandada seria de 0,0481 m³/s, sendo a vazão média de longo 

período (Qlp) de 8,5 m³/s (DRH, 2008). 

No Estudo de Impacto Ambiental para o licenciamento ambiental de uma central 

de resíduos sólidos situada em Carlos Barbosa, em área pertencente à bacia do Caí, 

sub-bacia do Arroio Ventoso, através de análises laboratoriais de cinco pontos de águas 

subterrâneas e três pontos de águas superficiais, verificou-se que o índice de qualidade 

de água (IQA), numa escala de 0 a 100, foi de 54,98 (qualidade boa) para as águas 

subterrâneas e de 46,63 (qualidade regular) para as águas superficiais (PJS, 2005). 

Bacia do Rio Taquari – G040 

Segundo descrição de Maffasioli et al. (1993), em Carlos Barbosa, ocorre o Arroio 

Boa Vista e alguns de seus afluentes que contribuem na formação da bacia hidrográfica 

do Rio Taquari. Esse arroio nasce na sede do município, precisamente no centro da 

cidade e no banhado Grasselli, no Bairro Triângulo. Corta a região dos Navegantes, 

Linha Vitória, 1ª Seção de Castro, seguindo rumo a Arcoverde em direção à divisa do 

município de Barão. 

Possui um total de nove importantes afluentes, dentro do território barbosense, 

com drenagem na forma dendrítica (ramificada), distribuídos da seguinte maneira: 

1) O afluente (tributário) Vitória nasce no Bairro Alfândega, ao norte da Rodovia 

Rota do Sol (RSC 453) deságua no Arroio Boa Vista, na localidade de Linha Vitória. 

2) O afluente Aparecida nasce no Bairro Ponte Seca e Bairro São Paulo, passa 

pelo Bairro Aparecida, desaguando no Arroio Boa Vista, na Linha Vitória. 

3) O Arroio Dezenove nasce na localidade da Linha Dezenove, percorre um 

pequeno vale, juntando-se ao Boa Vista entre a Primeira Seção e o Sete de Castro. 
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4) O tributário Sete de Castro nasce na Linha Brasília, junto da divisa norte do 

município com Garibaldi, possui um percurso com uma belíssima cascata, próxima à 

Igreja da localidade do mesmo nome, indo desaguar no Boa Vista. 

5) O afluente Doze nasce na localidade da Linha Doze, percorre um vale profundo, 

que separa as partes altas da Sobra da Linha Doze com a região da Alpinada e 

Arcoverde, desaguando próximo ao morro Carniel no Arroio Boa Vista. 

6) O afluente Castro nasce na localidade de Santo Antônio de Castro, na divisa 

norte do município com Garibaldi; na parte próxima do Boa Vista serve também como 

divisa distrital entre o 5º Distrito Cinco da Boa Vista com o 2º Distrito Arcoverde. Passa 

pelo vale que separa o morro Carniel com o morro Gian. 

7) O Arroio Vila Rica nasce na localidade da Vila Rica, no município de Barão, 

passa na parte sul da vila de Arcoverde indo desaguar próximo da ponte da estrada 

vicinal que vai a São Rafael sobre o Arroio Boa Vista. Também seu percurso faz divisa 

com o município de Barão. 

8) Arroio São Rafael nasce na localidade de São Sebastião de Castro, passa por 

São Rafael desaguando no Boa Vista. Seu leito está inserido num vale configurado 

pelos morros Gian, a encosta da localidade São Rafael e o morro Paiudo, no Cinco 

Baixo (Nossa Senhora do Caravaggio). 

9) Arroio Benelli nasce na região de São João da Cruz (Cinco Alto), passa por 

Cinco Baixo, percorrendo várias cascatas até chegar ao Boa Vista. 

O Plano da Bacia Taquari-Antas, definiu na Resolução Nº 121/2012 o 

enquadramento da classe das águas da bacia do Taquari-Antas. Para a região dos 

afluentes do Arroio Boa Vista, onde se situa Carlos Barbosa, estabeleceu-se a meta de 

atingir até o ano de 2022 o padrão de qualidade de Classe 2, sendo que os parâmetros 

fósforo e coliformes termotolerantes comprometem a qualidade. 

Dentro da Bacia do Taquari, Carlos Barbosa possui uma unidade de conservação 

(UC), a Área de Proteção Ambiental dos Arroios Doze e Dezenove, com 22 km², que foi 

criada através do Decreto Municipal nº 1.261, de 18 de janeiro de 2000 com o intuito de 

preservar a microbacia destes arroios, promovendo mecanismos de proteção aos 

recursos hídricos de importância estratégica ao abastecimento futuro da população. A 

Prefeitura, através da Secretaria de Projetos Públicos e Meio Ambiente, é responsável 

pela administração da unidade de conservação. Para a adequada gestão da APA, ainda 

se faz necessária a implementação de regramentos quanto ao uso de solo no local, de 

modo que as atividades desenvolvidas causem o menor impacto possível aos recursos 
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hídricos. Em 2010, foi realizado um diagnóstico e um plano de manejo preliminar, que 

ainda não foi implementado pela municipalidade. 

A figura a seguir mostra a hidrografia de Carlos Barbosa e a demarcação da Área 

de Proteção Ambiental dos Arroios Doze e Dezenove, com base da Carta do Exército. 
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Figura 6. Hidrografia de Carlos Barbosa e localização da APA. 
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I-2.1.8. Hidrogeologia 

A região onde se localiza o município é constituída por um sistema aquífero restrito 

a zonas fraturadas, livres ou confinados, compostos por rochas efusivas básicas e 

intrínsecas associadas eventualmente com a presença de sílica. 

Este aquífero recebe o nome de Sistema Aquífero Serra Geral e apresenta-se sob 

a forma de derrames sucessivos de lavas, superpostos, onde os sistemas de 

fraturamento (zonas aquíferas) estão relacionados tanto a esforços tectônicos que 

geraram fraturas subverticais, como a processos de resfriamento que originam 

descontinuidades sub-horizontais. Nas porções mais profundas este aquífero é 

caracterizado por apresentar uma condutividade hidráulica praticamente nula, uma vez 

que o maciço rochoso encontra-se são, compacto e com descontinuidades fechadas. 

Conforme dados do SIAGAS (CPRM, 2019), existem cadastrados 131 poços de 

água subterrânea perfurados em Carlos Barbosa, destes, 83 poços em operação. A 

maioria com profundidade de 100 a 150 m, com vazões variando de (10 a 66 m3/h), 

sendo que os poços situados junto a lineamentos estruturais ou fraturas apresentam as 

maiores vazões. 

Com base em informações do SIAGAS e de relatórios da PJS Geologia sobre 

análises físico-químicas de poços de monitoramento de águas subterrâneas em alguns 

empreendimentos, têm-se as seguintes concentrações médias em Carlos Barbosa: 

Tabela 1. Concentrações típicas nas águas subterrâneas de Carlos Barbosa. 

 

Os valores da tabela anterior são de caráter ilustrativo e se restringem a amostras 

pontuais. De forma geral, tem se observado que as águas da região têm alta 

concentração de ferro, alumínio e manganês, e apresentam pH baixo, em comparação 
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com o padrão de potabilidade da Portaria de Consolidação Nº 05/2017, sendo estas 

características relacionadas ao tipo de substrato da região. 

I-2.2. ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS 

I-2.2.1. População 

O Censo Demográfico do IBGE estimou uma população de 29.409 habitantes no 

município de Carlos Barbosa para o ano de 2018, com a densidade demográfica (2010) 

de aproximadamente 110,17 habitantes/km². Porém, até a revisão deste Plano, o IBGE 

somente oficializou os dados do ano de 2010, que já haviam sido citados na revisão 

anterior, a partir da população total de 25.192. Deste total, 12.662 são homens e 12.530 

são mulheres. Sendo assim, mantemos essas informações declaradas na revisão 

anterior, onde na área urbana, vivem 19.992 pessoas (79,4%) e 5.200 pessoas (20,6%) 

vivem na zona rural, apresentando 8.388 endereços urbanos e 2.474 endereços rurais, 

conforme dados oficiais do ano de 2010. 

Segundo acompanhamento da Prefeitura Municipal de Carlos Barbosa, durante 

décadas o município foi predominantemente agrícola (até meados de 1980), e a 

população concentrava-se em maior número na área rural. Com o crescimento 

industrial, a população rural migrou para a zona urbana, em busca de melhores 

condições financeiras e de vantagens como educação, comércio, lazer e conforto. Isso 

originou uma inversão na distribuição da população, aumentando extraordinariamente 

a zona urbana. 

Conforme pesquisa da Fundação Getúlio Vargas – (2011), o município de Carlos 

Barbosa está na 2ª colocação no ranking de Distribuição de Renda no Brasil, onde 

93,69% das famílias nas classes A, B e C possuem (rendimentos acima de R$ 1,2 mil 

mensais). O PIB (Produto Interno Bruto) de 2016 foi de R$ 72.125,21 por habitante. 

No Índice de Desenvolvimento Humano dos Municípios do Brasil (IDHM), com 

base no Censo de 2015, Carlos Barbosa encontra-se em 1º lugar no Estado e 53º lugar 

no país, com a pontuação de 0,879.  

A Fundação de Economia e Estatística divulga o Índice de Desenvolvimento 

Socioeconômico (IDESE), que, inspirado no IDH, abrange um conjunto amplo de 

indicadores sociais e econômicos, classificados nos blocos temáticos: educação; renda 

e saúde. O IDESE varia de zero a um e tem por objetivo mensurar e acompanhar o nível 



                                                                                              
 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE CARLOS BARBOSA 
VERSÃO FINAL – REVISÃO 02 

30 

de desenvolvimento do Estado, de seus municípios e dos Coredes, informando a 

sociedade e orientando os governos (municipais e estadual) nas suas políticas 

socioeconômicas (FEE, 2015). 

Os índices de Carlos Barbosa no IDESE e a colocação em comparação aos 

demais municípios do Estado são apresentados na tabela a seguir (Tab. 2). Verifica-se 

que a cidade tem ficado pelo menos entre os 10 melhores índices do Estado. Carlos 

Barbosa continua sendo o município de maior destaque, com índice de 0,879 em 2015, 

mantendo-se na primeira colocação. Apesar da queda no Bloco Renda (0,956 em 2014 

para 0,925 em 2015), Carlos Barbosa continuou com o segundo maior índice do Estado 

neste Bloco. Destacou-se também o desempenho do Município no Bloco Educação, 

apresentando o oitavo maior índice no estado (0,816), conforme dados da FEE – IDESE 

(2015). 

Tabela 2. IDESE de Carlos Barbosa – 2010 a 2015. 

 

O coeficiente de mortalidade infantil em Carlos Barbosa (2014) é de 6,27 por mil 

nascidos vivos e a expectativa de vida ao nascer é de 78,84 anos. Foi apresentado na 

última revisão deste Plano que segundo o IBGE, nas últimas duas décadas, a população 

cresceu 58,23%, em média 2,44% ao ano e neste mesmo período, o número de 

habitantes do Rio Grande do Sul teve aumento de cerca de 17% e o Brasil, de cerca de 

30%, conforme a Tabela 3 e o gráfico da Figura 7. 

 

 

 

ANO 
Educação Renda Saúde IDESE 

Índice Ordem Índice Ordem Índice Ordem Índice Ordem 

2010 0,756 28° 0,840 2° 0,908 6° 0,857 1° 

2011 0,780 16° 0,906 1° 0,899 15° 0,855 2° 

2012 0,815 4° 0,922 1° 0,894 35° 0,877 1° 

2013 0,834 3° 0,935 2° 0,876 73° 0,882 1° 

2014 0,836 5° 0,956 1° 0,885 49° 0,892 1° 

2015 0,816 8° 0,925 2° 0,894 36° 0,879 1° 
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Tabela 3. População Barbosense - 1991 a 2010. 

ANO HABITANTES ¹ 

TAXA DE CRESCIMENTO 

Aritmético 
(hab/ano) 

Geométrico (% a.a.) 

1991 15921 - - 

1996 18882 592,20 3,47% 

2000 20519 409,25 2,10% 

2007 23960 491,57 2,24% 

2010 25192 410,67 1,69% 

Média 1991 - 2000 487,95 hab/ano 2,44% a.a. 

 

 
Figura 7. População Barbosense – 1991 a 2010. 

 

Nesta revisão manteremos os dados anteriores, porém acrescentamos a 

estimativa da população para o ano de 2018 apresentada pelo IBGE. 

Tabela 4. População Barbosense - 1991 a 2018. 

 

Ano 

 

Habitantes 

Taxa de Crescimento 

  Aritmético (hab/ano) Geométrico(%a.a.) 

     1991      15.921         - - 

     1996      18.882 592,20 3,41% 

     2000      20.519 409,25 2,08% 

     2007      23.960 491,57 2,21% 

     2010      25.192 410,67 1,67% 

     2018      29.409 527,13 1,93% 

Média 1991 - 2018 499,56 2,27% 
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Figura 8. População Barbosense – 1991 a 2018. 

Manteve-se a mesma metodologia apresentada na última revisão do plano para a 

estimativa de crescimento populacional, onde havia sido apresentada a estimativa da 

população de Carlos Barbosa no horizonte de 20 anos. Nesta revisão, apresentamos a 

estimativa de 2019 até 2040, para o planejamento da gestão do saneamento básico a 

longo prazo. Na época, tabularam-se os valores da Projeção da População do Brasil 

calculada pelo IBGE, revisada em 2008, para o Brasil e o Rio Grande do Sul, que utiliza 

métodos estatísticos considerando que o crescimento varia de acordo com equação 

polinomial de 3º grau. Manteve-se a comparação dos três métodos utilizados para a 

projeção da população de Carlos Barbosa, porém atualizou-se os índices do 

crescimento populacional com a estimativa definida pelo IBGE da população para o ano 

de 2018. Os três métodos utilizados foram: 

1) Crescimento aritmético: considerando uma tendência linear de crescimento da 

população, com o aumento constante de 499 habitantes/ano. A equação de ajuste dos 

resultados é descrita por Pt = P1+ Ka*(At-A1; 

2) Crescimento geométrico: assumiu-se tendência de crescimento exponencial, 

com taxa geométrica Kg de 2,27% ao ano, conforme a equação Pt=P1.(1+Kg/100)(At-

A1); 

3) Crescimento conforme equação polinomial do tipo Pt=a.x³+b.x²+c.x+d, onde os 

parâmetros a, b, c e d são constantes estimadas por mínimos quadrados. 

Os resultados são apresentados na tabela 5 e no gráfico a seguir. 
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Tabela 5. Projeção da População – 2018 a 2040. 

ANO BRASIL ¹ 
RIO 

GRANDE 
DO SUL 

 CARLOS BARBOSA 

IBGE  
Carlos 

Barbosa  

Método 
Aritmético 

Método 
Geométrico 

Método 
Polinomial 

1991   15.921 - - - 

1996   18.882 - - - 

2000   20.519 - - - 

2007   23.960 - - - 

2010 195.488.138 11.019.851 25.192 25.192 25.192 25.234 

2013 201.041.158 11.170.919 - 26.656 27.085 26.690 

2014 201.918.856 11.214.769 - 27.144 27.747 27.200 

2015 203.633.197 11.255.510 - 27.632 28.425 27.725 

2016 205.292.738 11.293.231 - 28.120 29.120 28.268 

2017 206.897.409 11.328.018 - 28.608 29.832 28.829 

2018 208.447.141 11.359.958 29.409 29.096 30.562 29.410 

2019 209.941.862 11.389.137 - 29.584 31.309 30.014 

2020 211.381.503 11.415.644 - 30.071 32.074 30.641 

2021 212.765.992 11.439.565 - 30.559 32.858 31.293 

2022 214.095.260 11.460.987 - 31.047 33.661 31.973 

2023 215.369.235 11.479.997 - 31.535 34.484 32.681 

2024 216.587.849 11.496.682 - 32.023 35.327 33.419 

2025 217.751.029 11.511.129 - 32.511 36.191 34.189 

2026 218.858.707 11.523.426 - 32.999 37.076 34.994 

2027 219.910.811 11.533.659 - 33.487 37.982 35.833 

2028 220.907.271 11.541.915 - 33.975 38.910 36.709 

2029 221.848.017 11.548.281 - 34.463 39.862 37.625 

2030 222.732.978 11.552.845 - 34.951 40.836 38.580 

2031 223.562.084 11.555.693 - 35.439 41.834 39.578 

2032 224.335.264 11.556.912 - 35.927 42.857 40.619 

2033 225.052.449 11.556.590 - 36.415 43.905 41.706 

2034 225.713.567 11.554.813 - 36.903 44.978 42.840 

2035 226.318.549 11.551.668 - 37.391 46.078 44.022 

2036 226.867.323 11.547.243 - 37.879 47.204 45.255 

2037 227.359.821 11.541.625 - 38.367 48.358 46.540 

2038 227.795.970 11.534.900 - 38.855 49.540 47.879 

2039 228.175.701 11.527.155 - 39.342 50.751 49.273 

2040 228.498.943 11.518.478 - 39.830 51.992 50.724 
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Figura 9. Projeção da População Barbosense – 2010 a 2040 

O tamanho da população é influenciado por diversos fatores, como a taxa de 

mortalidade, taxa de fecundidade e migrações, sendo difícil obter uma previsão precisa. 

De qualquer modo, os resultados da estimativa são suficientes para o planejamento das 

políticas socioambientais. Para este Plano de Saneamento Básico de Gestão, 

considerou-se que são mais adequados os resultados da estimativa com base em 

equação polinomial. Assim, a população barbosense estimada para o ano de 2040 é de 

50.724 habitantes. 

I-2.2.2. Histórico 

A região onde hoje se encontra o município de Carlos Barbosa foi habitada 

anteriormente pelos índios Tupi-Guaranis que teriam feito uma trilha de passagem do 

litoral para a região do planalto, supostamente guiados pelo divisor de águas existente 

no município. 

Como povos colonizadores deste município, temos os Portugueses, vindos com a 

finalidade de administrar a colônia; os alemães que migraram em meados de 1855; os 

suíços, que chegaram durante os anos de 1874 e 1876; e os italianos, que se constituem 

o grupo mais numeroso e chegaram por volta da década de 1870. Outros grupos como 

franceses e poloneses tiveram sua parte de contribuição no município estabelecendo 

alguns núcleos importantes. 

Os primeiros nomes dados à localidade foram “Linha Estrada Geral” ou “Primeira 

Secção do Caminho Geral”, “Trinta e Cinco” (1883) e “Santa Luiza” (1909). “Carlos 

Barbosa” foi o quarto nome que o local recebeu. Em 25 de janeiro de 1910, o intendente 



                                                                                              
 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE CARLOS BARBOSA 
VERSÃO FINAL – REVISÃO 02 

35 

de Garibaldi, Júlio Azambuja, deu-lhe a denominação oficial e definitiva de Carlos 

Barbosa, em homenagem ao Governador do Estado, em cujo governo (1908 a 1913) foi 

construída a ferrovia Montenegro-Caxias do Sul, que foi significativa para impulsionar a 

economia industrial da região. Em 25 de setembro de 1959, após a aprovação da 

consulta plebiscitária, foi assinado pelo Governador do Estado Leonel de Moura Brizola 

o Decreto de criação do novo município de Carlos Barbosa, ocorrendo em 20 de 

dezembro daquele ano a eleição para prefeito. 

I-2.2.3. Economia 

A indústria representa a maior parcela da economia de Carlos Barbosa. Conforme 

o IBGE, com dados de 2016, o valor da agropecuária foi de R$ 45.771,82 

(representando 2,96%); o de serviços foi de R$ 554.041,39 (35,88%), o de serviços de 

administração, defesa, educação e saúde públicas e seguridade social foi de R$ 

128.356,33 (8,31%), enquanto o da indústria foi de R$ 816.095,15 (52,85%). No Rio 

Grande do Sul, a agropecuária representa 9,08% do Valor Adicionado; os serviços, 

68,21%; e a indústria, 22%. 

 

 
Figura 10. Gráficos PIB do município e do Estado por setor. 

Há diversas indústrias na cidade, de diferentes portes, especialmente no ramo 

metal mecânico, com fabricação de ferramentas e utensílios domésticos, e de alimentos, 

como laticínios, embutidos cárneos e conservas. Dentre as indústrias, destacam-se a 

Tramontina, Irwin, Galvanotek e Cooperativa Santa Clara. 
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Paralelamente ao polo industrial, a economia agrícola rural constitui-se como outra 

grande fonte de renda econômica. A região agrícola caracteriza-se por propriedades de 

minifúndio, com um sistema policultor de trabalhar a terra e com a mão-de-obra familiar. 

A economia agrícola baseia-se no rebanho bovino e produção em grande escala de leite 

e na diversificação no plantio tendo como principais produtos: a batata inglesa, milho, 

feijão, hortifrutigranjeiros, aves e suínos. 

No setor comercial, o município conta com estabelecimentos particulares 

diversificados e, também conta com serviços de infraestrutura básica (energia elétrica, 

telefonia, bancos, rede de abastecimento de água, rede da atenção à saúde). 

I-2.2.4. Saúde e educação 

Carlos Barbosa possui uma boa rede de atendimento à saúde. Há um hospital 

particular com 72 leitos (sendo destes 38 destinados ao SUS) oferecendo os serviços 

de pronto socorro, centro cirúrgico, maternidade, internações, centro de diagnóstico de 

imagem e clínica de psiquiátrica e a Casa de Repouso Elisa Tramontina. A prefeitura 

municipal oferece à população um pronto atendimento de 24 horas, denominado Centro 

de Saúde, localizado no centro do perímetro urbano, onde executa programas de 

atenção à saúde curativa e preventiva. Os serviços oferecidos aos munícipes através 

de atendimentos eletivos e de urgência são: atendimento em clínica geral, pediatria, 

ginecologia, odontologia, nutrição, serviços de atenção especializada, vigilância em 

saúde e imunizações. Possui farmácia municipal, centro radiológico com exames de RX 

e mamografia, centro municipal de fisioterapia e tratamento da dor, clínica do homem, 

clínica da visão, sala das vacinas, centro de atendimento psicossocial (CEMAPS).  No 

distrito de Arcoverde possui uma unidade básica de estratégia de saúde familiar, com 

equipe técnica básica: médico, enfermeira e técnico em enfermagem. Possui também 

consultórios avançados de saúde nas localidades de Santo Antônio de Castro, Cinco da 

Boa Vista, Santa Luiza e Santo Antônio do Forromeco, onde possui técnico em 

enfermagem para atendimento e marcação de consultas para clinico geral e dentista. 

Os casos de alta complexidade que envolvem principalmente cardiologia e outras 

especialidades mais complexas são encaminhados a outros municípios, principalmente 

a Caxias do Sul e Porto Alegre. 
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Desde 2011, a cidade conta com Serviço de Atendimento Móvel de Urgência 

(SAMU), que atende 24 horas por dia urgências e emergências de natureza traumática, 

pediátrica, ginecológica, obstetrícia e de saúde mental. 

Hoje o município possui 9 (nove) escolas municipais de educação infantil com 

atendimento até 5 anos de idade, sendo elas: EMEI Aquarela; EMEI Arco-íris; EMEI 

Aurora; EMEI Criança Feliz; EMEI Gotinhas de Amor; EMEI Toquinho de Gente; EMEI 

Vitória; EMEI Carinha de Anjo (Arcoverde); EMEI São Sebastião (São Sebastião de 

Castro) e 5 (cinco) escolas particulares de educação infantil, sendo: EEI Tempo de 

Brincar; EEI Mundo Fantástico; EEI Clarabela; EEI Pequeno Anjo; EEI Carrossel 

Mágico. 

Para o ensino fundamental o município possui 5 (cinco) escolas municipais: EMEF 

Nossa Senhora Aparecida; EMEF Padre Pedro Piccoli; EMEF Prefeito José Chies; 

EMEF Salvador Bordini (5 da Boa Vista); EMEFTI Santa Luiza (Santa Luiza) e 4 (quatro) 

estaduais como: EEEF Carlos Barbosa; EEEF Dom Vital (Torino); EEEF Cardeal 

Arcoverde (Arcoverde); EEEF Antônio Adriano Guerra (Santo Antônio de Castro). Em 

relação ao ensino médio, hoje o município possui 2 (duas) escolas estaduais: EEEM 

Elisa Tramontina e EEEM São Roque, e uma escola particular o Colégio Santa Rosa.  

Para escolas especializadas e universidades, o município possui Escola São 

Pelegrino (Escola Técnica) e o Núcleo EAD da UNIVATES. E oferece a população das 

6:30 h às 18:00 h atendimento de 9 creches municipais para as crianças. 

A taxa de analfabetismo em pessoas com 15 anos ou mais, conforme dados de 

2010 da FEE, é de 2,53%, bastante baixa.  

Os dados que seguem demostram que o município vem apresentando um 

crescente resultado em educação. Em 2010, 92,70% da população de 6 a 17 anos do 

município estavam cursando o ensino básico regular com até dois anos de defasagem 

idade-série. Em 2000 eram 91,66% e, em 1991, 89,42%, conforme dados do site Atlas 

do Desenvolvimento Humano do Brasil. E apresenta que a proporção de crianças de 5 

a 6 anos na escola é de 91,86%, em 2010 e que no mesmo ano, a proporção de crianças 

de 11 a 13 anos frequentando os anos finais do ensino fundamental é de 92,63%; e a 

proporção de jovens de 15 a 17 anos com ensino fundamental completo é de 77,72%; 

e a proporção de jovens de 18 a 20 anos com ensino médio completo é de 58,90%. 

Entre 1991 e 2010, essas proporções aumentaram, respectivamente, em 50,01 pontos 
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percentuais, 23,01 pontos percentuais, 44,20 pontos percentuais e 46,00 pontos 

percentuais. Dos jovens adultos de 18 a 24 anos, 29,17% estavam cursando o ensino 

superior em 2010. Em 2000 eram 14,56% e, em 1991, 5,37%.  

O indicador Expectativa de Anos de Estudo também sintetiza a frequência escolar 

da população em idade escolar. Mais precisamente, indica o número de anos de estudo 

que uma criança que inicia a vida escolar no ano de referência deverá completar ao 

atingir a idade de 18 anos. Entre 2000 e 2010, ela passou de 11,58 anos para 10,97 

anos, no município, enquanto na UF passou de 10,25 anos para 10,00 anos. Em 1991, 

a expectativa de anos de estudo era de 11,65 anos, no município, e de 10,25 anos, na 

UF, conforme dados do site Atlas do Desenvolvimento Humano do Brasil. 

O sistema educacional vincula-se à Secretaria Municipal da Educação e à 16ª 

Coordenadoria Regional de Educação. Há escolas de educação infantil, ensino 

fundamental e ensino médio. Para o ensino superior, há opções de cursos em outras 

cidades, como Caxias do Sul, Garibaldi, Bento Gonçalves e São Leopoldo, ou através 

de educação à distância. 

A raça branca é predominante, formada por descendentes de imigrantes 

europeus: italianos, alemães, suíços, franceses, poloneses, holandeses e portugueses. 

Em menor número, há a presença de negros, de origem africana. A religião com maior 

representação é a católica, seguida da protestante. 

Há pouca desigualdade social, sendo que a proporção de pessoas pobres, ou 

seja, com renda domiciliar per capita inferior a R$ 140,00 (a preços de agosto de 2010), 

passou de 5,18%, em 1991, para 2,71%, em 2000, e para 0,19%, em 2010, conforme 

dados do site Atlas do Desenvolvimento Humano do Brasil. 

I-2.2.5. Infraestrutura viária 

O acesso ao município é feito pelas seguintes estradas: Rodovia ERS 446 (São 

Vendelino), Rodovia RSC 470 (Buarque de Macedo), Rodovia RSC 453 (Rota do Sol), 

Rodovia ERS 122 e Estrada VRS 813. A figura a seguir mostra a localização do 

município de Carlos Barbosa, com as principais vias de acesso. 



                                                                                              
 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE CARLOS BARBOSA 
VERSÃO FINAL – REVISÃO 02 

39 

 
Figura 11. Acessos rodoviários a Carlos Barbosa. 

O acesso por via aérea é feito principalmente pelo Aeroporto Salgado Filho, de 

Porto Alegre, a cerca de 100 km, seguido pelo Aeroporto Hugo Cantergiani de Caxias 

do Sul, a cerca de 50 km. Em Garibaldi, há um aeroporto para aeronaves de pequeno 

porte, a 5 km de Carlos Barbosa. 

Há estação rodoviária, com linhas regulares de ônibus para diversas cidades. 

Existe linha ferroviária em operação entre Carlos Barbosa, Garibaldi e Bento Gonçalves, 

com percurso turístico de Maria-Fumaça. Em Carlos Barbosa, não há rios navegáveis 

para fins de transporte de cargas ou passageiros. O ponto mais próximo é o Porto Fluvial 

de Estrela, no Rio Taquari. 

Conforme dados da Prefeitura Municipal, Carlos Barbosa possui 110 km de vias 

pavimentadas, incluindo arruamentos na área urbana e estradas rurais. Na área central 

urbana e estradas, a pavimentação é de camada asfáltica, enquanto a maioria das ruas 

dos bairros é de pedras irregulares. Os passeios públicos, ou calçadas, são revestidos 

com pedras basálticas, lajotas de concreto ou cerâmica, e meio-fio de concreto. Na zona 

rural, são pavimentadas as estradas principais de acesso e as vias nas sedes dos 

núcleos populacionais. 
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Segundo dados de 2018 do IBGE, a frota de veículos em Carlos Barbosa é 

composta por 20.574 unidades, conforme segue: 

Automóveis = 12.389 

Caminhões = 911 

Caminhões-trator = 196 

Caminhonetes = 1.913 

Camionetas = 925 

Ciclomotor = 27 

Micro-ônibus = 52 

Motocicletas = 2.215 

Motonetas = 784 

Ônibus = 148 

Reboques = 445 

Semi-reboques = 220 

Tratores = 39 

Triciclo = 1 

Utilitários = 289 

Outros = 20 

Desde março de 2011, a cidade conta com transporte coletivo urbano, utilizando 

dois ônibus, que percorrem dois trajetos (leste e oeste) em sentido horário e anti-horário, 

ligando o centro e os bairros, com 88 paradas. 
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PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE 

RESÍDUOS SÓLIDOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                              
 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE CARLOS BARBOSA 
VERSÃO FINAL – REVISÃO 02 

42 

II-1. INTRODUÇÃO 

Este capítulo apresenta a revisão do Plano Municipal de Gestão Integrada de 

Resíduos Sólidos de Carlos Barbosa - RS, em consonância com a Política Nacional de 

Resíduos Sólidos (Lei Federal n° 12.305/2010), a Lei do Saneamento Básico (Lei 

Federal n° 11.445/2007) e o Plano Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos 

Sólidos – PIGIRS (Resolução CISGA – Assembleia Geral Nº 02/18), do Consócio 

Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável da Serra Gaúcha.  

O Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PGIRS) tem por finalidade 

orientar a correta gestão de todos os tipos de resíduos sólidos gerados no município.  O 

PGIRS consiste em um diagnóstico da detalhado administração atual dos resíduos, 

desde sua geração até sua disposição final, visando com isso identificar as deficiências 

do processo e propor melhorias de forma planejada considerando aspectos de geração, 

segregação, acondicionamento, coleta, armazenamento, transbordo, transporte e 

disposição final, de forma a minimizar a geração de resíduos, atender requisitos 

ambientais e de saúde pública, bem como as legislações pertinentes. 

De acordo com o Manual de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos 

elaborado pelo Instituto Brasileiro de Administração Municipal (ZVEIBIL, 2001), o 

gerenciamento integrado de resíduos sólidos deve envolver os diferentes órgãos da 

administração pública bem como a sociedade civil, com o propósito de melhorar a 

qualidade de vida da população. Neste sentido, para a correta gestão dos resíduos 

sólidos, além de se considerar aspectos de geração e destinação dos resíduos, devem 

ser consideradas as características sociais, culturais, econômicas, peculiaridades 

demográficas, geográficas, climáticas e urbanísticas do município. 

No PGIRS apresentam-se as diretrizes técnicas, operacionais e financeiras para 

a correta gestão dos resíduos no município pelo poder público e pelos geradores 

privados, bem como são definidos os deveres e as responsabilidades de todos os entes 

envolvidos no processo. Segundo Nakamura (2008), gerenciar os resíduos sólidos de 

forma adequada significa:  

–   manter o município limpo através de um sistema de coleta seletiva e transporte 

adequado, tratando o resíduo sólido com tecnologias compatíveis com a realidade local; 

–   interligação de todas as ações e operação do gerenciamento dos resíduos de 

forma planejada com minimização dos custos e atendimento satisfatório à população; 
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– tratamento e destinação final ambientalmente adequado para cada tipo de 

resíduo; 

–   conceber um modelo de gerenciamento no município, levando em conta que a 

quantidade e a qualidade do resíduo gerada em uma dada localidade decorrem do 

tamanho da população e de suas características socioeconômicas e culturais, do grau 

de urbanização e dos hábitos de consumo vigentes; 

–   manter a conscientização da população para separar materiais recicláveis; 

– catadores de materiais recicláveis organizados em cooperativas e/ou 

associações, atendendo à coleta do material oferecido pela população e 

comercializando-os junto às Fontes de beneficiamento. 

II-1.1. DEFINIÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

No Brasil, existem várias definições de resíduos sólidos, tanto na literatura quanto 

na legislação relacionada ao assunto. Uma das definições mais utilizada e aceita 

tecnicamente é a definição constante na Norma Brasileira (NBR) da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) nº 10.004:2004, a qual estabelece os critérios 

de classificação dos resíduos sólidos quanto aos seus riscos potenciais ao meio 

ambiente e à saúde pública. A norma define resíduos sólidos como: 

“Resíduos nos estados sólidos e semissólidos, que resultem de 
atividades de origem industrial, doméstica, hospitalar, comercial, 
agrícola, de serviço e de varrição. Ficam incluídos nesta definição os 
lodos provenientes de sistemas de tratamento de água, aqueles 
gerados em equipamentos e instalações de controle de poluição, bem 
como determinados líquidos cujas particularidades tornem inviável o 
seu lançamento na rede pública de esgotos ou de corpos de água, ou 
exijam para isso, soluções técnica e economicamente inviáveis em 
face à melhor tecnologia disponível. NBR 10.004 (ABNT, 2004).” 

 

Mais recentemente, a Lei Federal nº 12.305/2010, denominada Política Nacional 

de Resíduos Sólidos apresenta em suas definições, um conceito de resíduos sólidos 

muito similar ao citado anteriormente. Em seu artigo 3º, inciso XVI a Lei define: 

“Resíduos sólidos: material, substância, objeto ou bem descartado 
resultante de atividades humanas em sociedade, 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 técnica ou economicamente inviáveis em face da 
melhor tecnologia disponível”. 
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Nos conceitos apresentados, os quais podem ser considerados de grande 

abrangência, percebe-se que há uma variedade significativa de resíduos. Nesse 

sentido, existem várias classificações que definem agrupamentos de resíduos conforme 

suas características, origem e riscos à saúde pública e ao meio ambiente. A Lei Federal 

nº 12.305 /2010, em seu artigo 13º, inciso I, classifica os resíduos sólidos de acordo 

com sua origem em: 

– Resíduos sólidos urbanos, subdivididos em domiciliares e de limpeza urbana; 

– Resíduos de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços; 

– Resíduos de serviços públicos de saneamento básico; 

– Resíduos industriais; 

– Resíduos de serviços de saúde; 

– Resíduos da construção civil; 

– Resíduos agrossilvopastoris; 

– Resíduos de serviços de transporte; 

– Resíduos de mineração. 

Quanto aos riscos que os resíduos oferecem à saúde pública e ao meio ambiente, 

a NBR 10.004 (ABNT, 2004) classifica os resíduos como: 

– Resíduos Classe I – Perigosos: são resíduos que apresentam periculosidade ao 

meio ambiente e a saúde pública e que possuem uma ou mais das características a 

seguir: inflamabilidade; corrosividade; reatividade; toxicidade e patogenicidade. 

– Resíduos Classe II A – Não inertes: são aqueles que não se enquadram como 

classe I perigosos ou classe II B. Podem ter propriedades como biodegradabilidade, 

combustibilidade ou solubilidade em água. 

– Resíduos Classe II B – Inertes: Quaisquer resíduos que quando submetidos a 

um contato dinâmico com água deionizada ou destilada, à temperatura ambiente, não 

tiverem nenhum de seus constituintes solubilizados a concentrações superiores aos 

padrões de potabilidade de água, excetuando-se aspecto, cor, turbidez, dureza e sabor. 

A seguir será realizada uma breve descrição de cada um dos tipos de resíduos 

conforme classificação quanto à sua origem de acordo com a Lei Federal nº 
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12.305/2010, a qual consiste na classificação adotada neste plano para o 

gerenciamento integrado dos resíduos no município. 

Para os resíduos que possuem características peculiares, periculosidade 

associada, ou os que são passiveis e logística reversa, estes serão tratados como 

resíduos especiais dentro do PGIRS. 

a) Resíduos domiciliares. São aqueles originários nas atividades domésticas em 

residências, sendo que os mesmos podem ser classificados quanto a sua natureza física 

em secos e molhados (popularmente denominados de secos e orgânicos, 

respectivamente). Os secos fazem parte da coleta seletiva em municípios que possuem 

este tipo de serviço, destacando-se os resíduos recicláveis como papéis, plásticos, 

vidros e metais. Já os orgânicos são compostos basicamente por restos de comida e 

outros materiais facilmente putrescíveis. 

b) Resíduos de limpeza urbana. São os resíduos originários da varrição e 

limpeza dos logradouros e vias públicas, como folhas e solos, além dos resíduos 

advindos de outros serviços públicos de limpeza urbana prestados pelo município, como 

galhos e folhas provenientes das podas vegetais. Nesse contexto, enquadram-se ainda 

como resíduos de limpeza urbana os móveis usados que normalmente são descartados 

pela população junto a logradouros públicos. 

c) Resíduos de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços. São 

os resíduos gerados nesses estabelecimentos, exceto os de serviços de saúde, 

transportes, saneamento, limpeza urbana e construção civil. Em termos de composição, 

os resíduos comerciais e de prestadores de serviços basicamente são similares aos 

resíduos domiciliares, sendo que muitas vezes os mesmos acabam sendo dispostos 

junto aos resíduos domiciliares e coletados pelo poder público, principalmente quando 

as quantidades geradas são pequenas. 

d) Resíduos de serviços públicos de saneamento básico. São os resíduos 

gerados nessas atividades, exceto os resíduos sólidos urbanos. Destacam-se os lodos 

de estação de tratamento de água e de efluentes. 

e) Resíduos industriais. São os resíduos gerados nos processos produtivos em 

instalações industriais. Tais resíduos possuem grande diversidade de composição e 

suas características variam em decorrência do tipo de processo utilizado, ramo da 
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atividade, matérias primas e insumos. A gestão desses resíduos é de responsabilidade 

da empresa geradora sendo que para cada resíduo deve ser realizada a caracterização 

e classificação quanto a sua periculosidade. Com base em sua classificação, as 

empresas devem utilizar diferentes técnicas para a minimização, reutilização, 

reciclagem ou destinação final de todos os resíduos advindos de seu 

processo industrial, incluindo-se aqueles gerados nos processos de tratamento de seus 

efluentes. 

f) Resíduos de serviços de saúde. Conforme Resolução CONAMA nº 358/2005 

e Resolução ANVISA nº 222/2018, considera-se resíduos de serviços de saúde (RSS) 

aqueles gerados em instituições de atendimento à saúde humana e animal, inclusive os 

serviços de assistência domiciliar e de trabalhos de campo; laboratórios analíticos de 

produtos para a saúde; necrotérios, funerárias e serviços onde se realizam atividades 

de embalsamamento; serviços de medicina legal; drogarias e farmácias inclusive as de 

manipulação; estabelecimentos de ensino e pesquisa na área de saúde; centros de 

controle de zoonoses; distribuidores de produtos farmacêuticos; importadores, 

distribuidores e produtores de materiais e controles para diagnóstico in vitro; unidades  

móveis de atendimento à saúde; serviços de acupuntura; serviços de tatuagem e outros 

similares.  

A classificação dos resíduos de serviços de saúde pode ser visualizada na Tabela 

1 a qual está baseada na Resolução CONAMA nº 358/2005 e Resolução ANVISA nº 

222/2018. 

Tabela 6. Classificação dos Resíduos de Serviços de Saúde. 

GRUPO EXEMPLOS 
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A1 

Culturas e estoques de microrganismos; resíduos de fabricação de 

produtos biológicos, exceto os medicamentos hemoderivados; 

descarte de vacinas de microrganismos vivos, atenuados ou 

inativos, meios de cultura e instrumentais utilizados para 

transferência, inoculação ou mistura de culturas; resíduos de 

laboratórios de manipulação genética. Resíduos resultados da 

atividade de ensino e pesquisa ou atenção à saúde de indivíduos 

ou animais, com suspeita ou certeza de contaminação biológica por 

agentes classe de risco 4, microrganismos com relevância 

epidemiológica e risco de disseminação ou causados de doença 

emergente que se torne epidemiologicamente importante ou cujo 

mecanismo de transmissão seja desconhecido. Bolsas 

transfusionais, materiais e amostras de laboratórios contendo 

sangue ou líquidos corpóreos, recipientes e materiais resultantes 
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do processo de assistência à saúde, contendo sangue ou líquidos 

corpóreos na forma livre. 

A2 

Carcaças, peças anatômicas, vísceras e outros resíduos 

provenientes de animais submetidos a processos de 

experimentação com inoculação de microrganismos, bem como 

suas forrações, e os cadáveres de animais suspeitos de serem 

portadores de microrganismos de relevância epidemiológica e com 

risco de disseminação, que forma submetidos ou não a estudo 

anatomopatológico ou confirmação diagnóstica. 

A3 

Peças anatômicas (membros) do ser humano; produto de 

fecundação sem sinais vitais, com peso menor que 500 gramas ou 

estatura menor que 25 centímetros ou idade gestacional menor que 

20 semanas, que não tenham valor científico ou legal e não tenha 

havido requisição pelo paciente ou seus familiares. 

A4 

Kits de linhas arteriais, endovenosas e dialisadores, quando 

descartados. Filtros de ar e gases aspiradores de área contaminada; 

membrana filtrante de equipamento médico-hospitalar e de 

pesquisa, entre outros similares. Sobras de amostras de laboratório 

e seus recipientes contendo fezes, urina e secreções, provenientes 

de pacientes que não contenham e nem sejam suspeitos de conter 

agentes classe de risco 4, e nem apresentem relevância 

epidemiológica e risco de disseminação, ou microrganismo causador 

de doença emergente que se torne epidemiologicamente importante 

ou cujo mecanismo de transmissão seja desconhecido ou com 

suspeita de contaminação com príons. Resíduos de tecido adiposo 

proveniente de lipoaspiração, lipoescultura ou outro procedimento 

de cirurgia plástica que gere este tipo de resíduo. Recipientes e 

materiais resultantes do processo de assistência à saúde, que não 

contenha sangue ou líquidos corpóreos na forma livre. Peças 

anatômicas (órgãos e tecidos), incluindo a placenta, e outros 

resíduos provenientes de procedimentos cirúrgicos ou de estudos 

anatomopatológicos ou de confirmação diagnóstica. Cadáveres, 

carcaças, peças anatômicas, vísceras e outros resíduos 

provenientes de animais não submetidos a processos de 

experimentação com inoculação de microrganismos. Bolsas 

transfusionais vazias ou com volume residual pós-transfusão.  

A5 

Órgãos, tecidos e fluidos orgânicos de alta infectividade para príons, 

de casos suspeitos ou confirmados, bem como quaisquer materiais 

resultantes da atenção à saúde de indivíduos ou animais, suspeitos 

ou confirmados, e que tiveram contato com órgãos, tecidos e fluidos 

de alta infectividade para príons. Tecidos de alta infectividade para 

príons são aqueles são aqueles assim definidos em documentos 

oficiais pelos órgãos sanitários competentes. 

GRUPO B 

(químicos) 

Produtos farmacêuticos. Resíduos de saneantes, desinfetantes; resíduos 

contendo metais pesados; reagentes para laboratório, inclusive os recipientes 

contaminados por estes. Efluentes de processadores de imagem (reveladores 

e fixadores). Efluentes dos equipamentos automatizados utilizados em 

análises clínicas. Demais produtos considerados perigosos: tóxicos, 

corrosivos, inflamáveis e reativos. 



                                                                                              
 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE CARLOS BARBOSA 
VERSÃO FINAL – REVISÃO 02 

48 

GRUPO C 

(radioativos) 

Rejeito radioativo, proveniente de laboratório de pesquisa e ensino na área da 

saúde, laboratório de análise clínica, serviço de medicina nuclear e 

radioterapia, segundo Resolução da CNEN e Plano de Proteção Radiológica 

aprovado para a instalação radiativa. 

GRUPO D 

(comuns) 

Papel de uso sanitário e fralda, absorventes higiênicos, peças descartáveis de 

vestuário, gorros e máscaras descartáveis, resto alimentar de paciente, 

material utilizado em antissepsia e hemostasia de venóclises, luvas de 

procedimentos que não entraram em contato com sangue ou líquidos 

corpóreos, equipo de soro, abaixadores de língua e outros similares não 

classificados como A1. Sobras de alimentos e do preparo de alimentos. Resto 

alimentar de refeitório. Resíduos provenientes das áreas administrativas, 

varrição, flores, podas e jardins. Gesso provenientes de assistência à saúde. 

Forrações de animais de biotérios sem risco biológico associado. Resíduos 

recicláveis sem contaminação biológica, química e radiológica associada. 

Pelos de animais. 

GRUPO E 

(perfuro-

cortantes) 

Lâminas de barbear, agulhas, escalpes, ampolas de vidro, brocas, limas 

endodônticas, pontas diamantadas, lâminas de bisturi, lancetas; tubos 

capilares; ponteiras de micropipetas; lâminas e lamínulas; espátulas; e todos 

os utensílios de vidro quebrados no laboratório (pipetas, tubos de coleta 

sanguínea e placas de Petri) e outros similares. 

 

g) Resíduos da Construção Civil. Conforme Resolução CONAMA 307/2002, os 

resíduos de construção civil (RCC) são aqueles resultantes de construções, reformas, 

reparos e demolições de obras de construção civil, além dos resíduos resultantes da 

preparação e escavação de terrenos e pavimentos asfálticos. Observa-se que há uma 

grande variabilidade de resíduos envolvidos, visto que são empregados inúmeros tipos 

de materiais e insumos na indústria da construção civil. Sua classificação ocorre da 

seguinte forma, considerando as Resoluções CONAMA nos 307/2002, 348/2004 e 

431/2011: 

Classe A - são os resíduos reutilizáveis ou recicláveis como agregados, tais como: 

– de construção, demolição, reformas e reparos de pavimentação e de outras 

obras de infraestrutura, inclusive solos provenientes de terraplanagem;  

– de construção, demolição, reformas e reparos de edificações tais como 

componentes cerâmicos (tijolos, blocos, telhas, placas de revestimento etc.), argamassa 

e concreto;  

– de processo de fabricação e/ou demolição de peças pré-moldadas em concreto 

(blocos, tubos, meios-fios, etc.), produzidas nos canteiros de obras; 

Classe B – são os resíduos recicláveis para outras destinações, tais como 

plásticos, papel, papelão, metais, vidros, madeiras e gesso; 
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Classe C – são os resíduos para os quais não foram desenvolvidas tecnologias 

ou aplicações economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação; 

Classe D – são os resíduos perigosos oriundos do processo de construção, tais 

como tintas, solventes, óleos, amianto e outros, ou aqueles contaminados oriundos de 

demolições, reformas e reparos de clínicas radiológicas, instalações industriais e outros. 

h) Resíduos Agrossilvopastoris. São os resíduos gerados nas atividades 

agropecuárias e silviculturais, tais como embalagens de insumos, resteva da colheita de 

matas plantadas e dejetos animais. Neste plano, as embalagens de agrotóxicos serão 

tratadas como resíduos especiais, visto que os mesmos, além de apresentar 

periculosidade, são passíveis de logística reversa.  

i) Resíduos de serviços de transporte. São os originados em portos, aeroportos, 

terminais alfandegários, rodoviários, ferroviário e nas passagens de fronteira. São 

constituídos de resto de comida, material de higiene pessoal e de asseio pessoal, 

podem conter resíduos sépticos. Esse tipo de resíduo pode importar ou exportar 

patogênicos, já que os resíduos podem ultrapassar fronteiras. Também, há riscos de 

ocorrerem transmissão de doenças por cargas contaminadas como de animais, carnes 

e plantas (ZVEIBIL, 2001). A Resolução RDC 56/08 da ANVISA exigem que as 

empresas administradoras de portos e aeroportos criarem técnicas e normas para boas 

práticas sanitárias no gerenciamento de resíduos sólidos. 

j) Resíduos de mineração. Os resíduos de mineração são aqueles gerados nas 

atividades de pesquisa, extração ou beneficiamento de minérios. Nesta classe 

enquadram-se dentre outros, materiais denominados estéreis oriundos de lavras de 

minérios e insumos utilizados na extração ou na indústria de transformação dos 

minérios. 

k) Resíduos especiais. Consideram-se resíduos especiais aqueles que, em 

função de suas características peculiares, merecem cuidados especiais em seu 

manuseio, acondicionamento, estocagem, transporte e disposição final. Dentre os 

resíduos especiais pode-se destacar:  

– Lâmpadas fluorescentes: a luminosidade gerada pela lâmpada fluorescente está 

diretamente associada ao pó de mercúrio contido em seu interior, tanto nas lâmpadas 

tubulares comuns quanto nas fluorescentes compactas. Quando quebradas liberam o 



                                                                                              
 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE CARLOS BARBOSA 
VERSÃO FINAL – REVISÃO 02 

50 

mercúrio que continham, o qual é um metal pesado extremamente tóxico. No ser 

humano, esse elemento causa danos ao sistema nervoso podendo causar uma 

variedade de problemas fisiológicos. No meio ambiente, o mercúrio possui propriedade 

de se bioacumular à medida que passa pelos níveis tróficos da cadeia alimentar, 

tornando assim os alimentos menos saudáveis. Neste sentido, as lâmpadas 

fluorescentes queimadas são classificadas como resíduos perigosos segundo NBR 

10.004 (ABNT, 2004). 

– Pilhas e baterias: são equipamentos que convertem energia química em elétrica 

utilizando algum metal como combustível. Dentre os metais existentes nas pilhas e 

baterias destacam-se o chumbo (Pb), cádmio (Cd), mercúrio (Hg), níquel (Ni), prata 

(Ag), lítio (Li), zinco (Zn), manganês (Mn) e seus compostos. Por possuírem 

características de corrosividade, reatividade e toxicidade são classificadas com resíduos 

perigosos – Classe I. Esses metais apresentam propriedades de bioacumulação e por 

isso podem chegar aos alimentos ou mesmo à água consumida pelos seres humanos e 

animais. Quando ingeridos podem causar graves problemas de saúde, tais como dores 

abdominais, anemias, câncer, convulsões, problemas renais, pulmonares e cardíacos 

(ZVEIBIL, 2001).  

– Eletrônicos: nessa classe enquadram-se os equipamentos eletrônicos em 

desuso como computadores e seus componentes, televisores, celulares e outros. A 

periculosidade desses materiais está associada às pilhas e baterias, aos tubos de 

imagem que contém metais pesados como chumbo e as placas e componentes 

eletrônicos interiores que possuem grande quantidade de metais ou outros 

componentes tóxicos.  

– Pneus: os pneus usados são considerados resíduos especiais em função de sua 

difícil degradabilidade, além de causarem diversos problemas ambientais e de saúde 

pública quando descartados no meio ambiente de forma inadequada. Quando dispostos 

em aterros ocupam grande volume de massa oca que pode ocasionar problemas de 

desestabilização; em terrenos baldios, além da poluição visual, são locais para abrigo 

de vetores transmissores de doenças, como ratos e mosquitos; se queimados, liberam 

grande quantidade de gases tóxicos ao meio ambiente e ao ser humano. Nesse sentido, 

merecem cuidados especiais para sua destinação.  
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– Óleo lubrificante: os óleos lubrificantes usados podem conter produtos 

resultantes de sua deterioração, tais como compostos oxigenados, aromáticos, 

viscosidade elevada, resina e metais provenientes do desgaste dos motores. Também, 

contêm produtos de sua composição inicial como anticorrosivos e dispersantes 

(GOMES et. al., 2008). Sua composição lhe confere características como 

inflamabilidade, corrosividade e toxicidade, sendo, portanto classificados como resíduos 

perigosos – Classe I pela NBR 10.004 (ABNT, 2004).  

– Óleo de cozinha usado: o óleo usado de cozinha ou de fritura quando descartado 

de forma inadequada ao meio ambiente pode contaminar grande quantidade de água e 

solo. O óleo pode alterar as características da água afetando a vida aquática, além de 

proporcionar problemas de entupimento em canalizações e encarecer os processos de 

tratamento de água e esgoto. Por ser de fácil reciclagem, seu descarte pode ser 

considerado um grande desperdício, devendo assim ser tratado de forma especifica.  

– Embalagens de agrotóxicos: pela definição esses resíduos poderiam ser 

enquadrados como agrossilvopastoris. Entretanto, os mesmos merecem atenção 

especial em função de sua periculosidade associada. Os agrotóxicos são insumos 

utilizados em lavouras e na pecuária tais como inseticidas, fungicidas, acaricidas, 

nematicidas, herbicidas e vermífugos. Suas embalagens vazias podem conter vestígios 

desses produtos podendo apresentar riscos à saúde pública e ao meio ambiente quando 

descartados de forma inadequada, visto que em sua composição, há uma grande 

diversidade de compostos químicos e metais pesados. 

II-1.2. LEGISLAÇÃO DE REFERÊNCIA 

O Rio Grande do Sul foi um dos pioneiros na política de gestão dos resíduos 

sólidos dentre todos os estados do país. Isso porque em julho de 1993, com a 

promulgação da Lei Estadual nº 9.921 (RIO GRANDE DO SUL, 1993), a qual dispõe 

sobre a gestão dos resíduos sólidos no Estado, veio a preencher uma lacuna existente 

em âmbito federal. A mesma é regulamentada pelo Decreto Estadual nº 38.356 (RIO 

GRANDE DO SUL, Abril de 1998), alterado pelo Decreto N° 48.129 (RIO GRANDE DO 

SUL, Junho de 2011), os quais responsabilizam toda a sociedade pela gestão dos 

resíduos sólidos do Estado, possuindo como meta prioritária, a não geração. Caso haja 

a impossibilidade de se aplicar esta meta, devem ser consideradas as demais 

alternativas, tais como a minimização, reutilização, reciclagem, tratamento e/ou 

destinação adequada, nesta ordem de importância.  
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Em 1998 com a promulgação da Lei Federal nº 9.605/1998, conhecida por lei dos 

crimes ambientais, é que se intensificaram as punições ao descumprimento das 

legislações ambientais e, portanto, as legislações criadas anteriormente passaram a ser 

cobradas de forma mais efetiva. A Lei n° 9.605/1998, passou a penalizar o lançamento 

de resíduos sólidos, líquidos ou gasosos, detritos ou substâncias oleosas em desacordo 

com as exigências estabelecidas em leis e regulamentos existentes. 

Em âmbito público, as ações para a gestão dos resíduos sólidos ganharam 

relevância a partir de 2007 quando da publicação da Lei Federal nº 11.445/2007, que 

estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico, envolvendo água potável, 

esgotamento sanitário, drenagem, limpeza urbana e resíduos sólidos. 

Entretanto, o passo mais importante para a gestão integrada dos resíduos sólidos 

no país deu-se com a publicação da Lei Federal nº 12.305/2010 denominada Política 

Nacional de Resíduos Sólidos, advinda após anos de discussão. A lei traz aspectos 

importantes ao começar por suas diretrizes que a caracteriza como uma lei de grande 

abrangência, além de conceitos modernos como a logística reversa. Também, há uma 

interface com outras políticas importantes como a Lei do Saneamento Básico. A mesma 

vincula a elaboração dos planos de gestão integrada de resíduos sólidos pelos 

municípios à obtenção de recursos financeiros da União, o que de certa forma auxilia 

em sua aplicabilidade. 

Especificamente sobre cada resíduo, existem várias leis e normativas técnicas, os 

quais serão abordadas nos capítulos relacionados a cada um dos resíduos. 

II-2. GERENCIAMENTO ATUAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO 

Nesse capítulo será realizada uma abordagem geral de como está ocorrendo o 

gerenciamento dos resíduos sólidos no município de Carlos Barbosa - RS. No 

diagnóstico, levantaram-se informações que abrangem desde a geração, coleta, 

transporte e destinação final de cada tipo de resíduo, bem como aspectos legais, 

contratuais, estrutura operacional e fiscalizatória dentre outros fatores relevantes de 

interesse da comunidade. Os resultados obtidos nesse diagnóstico serviram para a 

identificação dos problemas e deficiências relacionadas ao tema e embasaram as 

propostas de melhorias e metas a serem implantadas no município. 

O diagnóstico da geração, coleta, transporte e destinação final dos resíduos foi 

elaborado de forma separada para cada tipo de resíduo, conforme classificação por 

origem mostrada no item II-1.1 deste Plano. 
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II-2.1. RESÍDUOS DOMICILIARES 

II-2.1.1. Levantamento quali-quantitativo 

São resíduos domiciliares aqueles gerados pela população nas atividades diárias 

em suas residências. Conforme será descrito nos próximos itens, em Carlos Barbosa 

há coleta seletiva de resíduos domiciliares, separados em lixo orgânico e lixo seco 

(recicláveis e rejeitos). Como exemplos de lixo seco (recicláveis), cita-se: papel (caixas, 

cadernos, jornais, revistas, papelão, embalagens diversas); plástico (saquinhos de leite, 

sacolas, potes, garrafas, frascos, brinquedos, embalagens diversas); metal (latas de 

refrigerante e cerveja, latas de conserva, tampas, alumínio); e vidro (garrafas, copos, 

vasos) e lixo seco (rejeitos) é o material que após esgotados todas as possibilidades de 

reaproveitamento, tratamento e recuperação não apresenta outra possibilidade que não 

a disposição no aterro, por exemplo: papeis de bala, embalagens dubladas, embalagens 

com alimentos, embalagens com grande concentração de sangue, etc.. São lixo 

orgânico os restos de cozinha e jardim, guardanapos, absorventes, cascas de frutas, 

legumes e ovos, erva-mate, papel higiênico, fraldas descartáveis, pontas de cigarro e 

demais resíduos domiciliares não passíveis de reciclagem.  

A coleta e a destinação dos resíduos domiciliares são feitas em conjunto com os 

resíduos públicos. As Tabelas 7 e 8 apresentam os dados de geração de resíduos 

urbanos (domiciliares e públicos) em Carlos Barbosa, de acordo com dados de relatórios 

de operação da Central de Triagem de Resíduos Sólidos Urbanos, junto ao Aterro 

Sanitário Municipal (LO FEPAM Nº 564/2018), que são também ilustrados nas Figuras 

12 e 13. 

Tabela 7. Quantidade de resíduos urbanos entre 2003 e 2011. 

Ano 
 

Lixo Orgânico 
(t/ano) 

Lixo Seco 
(t/ano) 

Total (t/ano) 
Per capita 

(kg/hab.dia) 

2003 2.501,30 1.059,8 3.561,1 0,48 

2004 2.692 1.140 3.833 0,46 

2005 2.827 1.197 4.024 0,48 

2006 2.968 1.257 4.225 0,50 

2007 2.707,2 1.159,2 3.866,4 0,45 

2008 2.177,165 970,523 3.147,69 0,36 

2009 2.746,848 1.121,952 3.868,8 0,44 

2010 2.994,66 1.012 4.006,66 0,44 

2011 4.096,83 1.140 5.236,83 0,57 

Média 2.856,78 1.117,50 3.974,39 0,46 

Fonte: PJS, 2014. 
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Figura 12. Geração de resíduos urbanos em Carlos Barbosa, entre 2003 e 2011. 

Fonte: PJS, 2014 

A partir do ano de 2014 iniciou-se a mensuração do rejeito através da 

quantificação dos fardos que são destinados ao aterro municipal, ano da elaboração 

deste Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos Urbanos, conforme apresentamos 

na Tabela 8. Rejeito é considerado como a parcela do lixo seco que não pode ser 

reciclada. 

Tabela 8. Quantidade de resíduos entre os anos de 2014 e 2018. 

Ano 
Lixo 

Orgânico 
(t/ano) 

Lixo Seco 
(t/ano) 

 
Rejeito (t/ano) 

Total (t/ano) 
Per capita 

(kg/hab.dia) 

2014 4.328,43 589,40 82,52 5.000,34 0,50 

2015 3.661,91 550,20 77,03 4.289,13 0,43 

2016 2.506,50 662,20 92,71 3.261,40 0,32 

2017 4.234,00 638,40 89,376 4.961,77 0,47 

2018 4.838,77 765,80 125,93 5.730,50 0,54 

Média 3.913,92 641,20 93,51 4.648,63 0,45 

Fonte: Bioecologieas,2020 
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Figura 13. Geração de resíduos urbanos em Carlos Barbosa, entre 2014 e 2018. 

Fonte: Bioecologieas,2020 

Na Figura 13, com dados da Tabela 8, verifica-se que, da quantidade total de 

resíduos gerados em Carlos Barbosa no ano de 2018, cerca de 84,2% é de lixo orgânico, 

13,79% é lixo seco e, 2,01% resíduos de rejeitos. 

 Nos últimos dois anos, no entanto, houve aumento significativo na geração de lixo 

orgânico, na média de 59,0 % do ano de 2016 pra 2017. Já do ano de 2017 para o ano 

de 2018, a média de aumento de geração ficou em torno de 12,49%, sendo 604,77 

toneladas geradas a mais do que o ano anterior. Já referente ao lixo seco identificou-se 

que no ano de 2018 houve o aumento de 16,63%, e do rejeito o aumento foi de 29,00%, 

comparado com o ano de 2017. 

 
 Figura 14. Proporção entre lixo orgânico, seco e rejeitos gerados em Carlos  

Barbosa no ano de 2018. 

 Fonte: Bioecologieas,2020 
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A densidade estimada dos resíduos orgânicos é de 0,5 a 1 tonelada por metro 

cúbico, dependendo do grau de compactação. Para o lixo seco, a densidade estimada 

é de 0,14 t/m³. No entanto, não há estudos periódicos de caracterização dos resíduos 

gerados, com dados de peso e volume de cada tipo de material. Todas as cargas do 

lixo orgânico passam por pesagem na unidade de transbordo, já o lixo seco é 

mensurado com base no número de cargas recolhidas. A partir de 2014 iniciou-se a 

mensuração do rejeito que está sendo depositado no aterro municipal, subtraindo assim 

esse valor da quantidade dos resíduos secos, conforme foi apresentado na tabela 8. 

II-2.1.2. Acondicionamento 

Para melhorar a coleta seletiva, está em processo de implantação gradual novo 

sistema de coleta, trocando a coleta dos pontos domiciliares para coletores pontuais, 

através de um contêiner para lixo seco (amarelo) e um para lixo orgânico (verde). Estão 

instalados conjuntos de contêineres na região central da cidade, sendo os demais 

bairros do município contemplados gradualmente.  

Através deste sistema de coleta, cada morador deve dirigir-se até o ponto de 

coleta mais próximo e depositar seu resíduo conforme a classificação. O uso de 

coletores (containers) separados e identificados por cores, facilita o trabalho da equipe 

da coleta seletiva, garantindo maior qualidade da mesma, pois cada morador irá 

depositar o resíduo no seu respectivo coletor (container) separando os resíduos 

orgânicos dos secos (recicláveis). 

Com a implantação deste sistema de coleta, o tempo utilizado no recolhimento 

dos resíduos foi reduzido, uma vez que diminuiu o número de paradas do caminhão. 

Outro ponto positivo, refere-se à melhoria do aspecto visual nas ruas da cidade, 

especialmente no centro. Neste sistema, o resíduo passa a ser acondicionado em 

coletores comunitários em pontos estratégicos, ao invés de ficar exposto nos coletores 

individuais, que não têm padronização e estão sujeitas as ações de animais.  

Fez-se um mapeamento da área central da cidade para escolha dos locais de 

implantação dos novos coletores, onde foram analisados diversos pontos em cada rua. 

Tomou-se cuidado para que todos os coletores atendam a mesma quantidade de 

moradores e que a distância percorrida pelos moradores seja menor que 100 metros. 

Assim, a Prefeitura Municipal, através do Setor de Meio Ambiente implantou a 

partir de 2014 a coleta mecanizada com a instalação de 60 (sessenta) ecopontos, já no 
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ano de 2015 foram instalados mais 50 (cinquenta) ecopontos e até final do ano de 2019 

outros 50 (cinquenta) ecopontos, totalizando 160 (cento e sessenta) ecopontos que 

estão distribuídos pelas ruas do centro da cidade e em alguns pontos estratégicos dos 

bairros lindeiros, onde a coleta seletiva acontece somente nestes pontos. Cada 

ecoponto é constituído por dois coletores de lixo (container com capacidade de 1 m³ 

cada), sendo um para os resíduos recicláveis e outro para os resíduos orgânicos. Os 

containers são locados, sua manutenção e limpeza são realizadas por empresa 

terceirizada, ocorrendo sua lavagem a cada quinze dias. 

  
Figuras 15 e 16. Containers dispostos nas ruas para a coleta seletiva. 

Fonte: Bioecologieas,2020 

 

Nas ruas dos bairros que não possuem a disposição dos containers, os moradores 

continuam sendo responsáveis pela fixação de lixeiras no passeio público e o resíduo 

sólido produzido nas residências é coletado porta a porta. Os resíduos são dispostos 

nas lixeiras em sacos plásticos para lixo ou em sacolas de mercado, devendo-se separar 

o lixo seco (reciclável) do orgânico (não reciclável). A Prefeitura orienta para que os 

resíduos orgânicos sejam removidos das embalagens antes de serem colocadas no lixo. 

        Nestes bairros que a coleta acontece ainda de porta a porta, os garis 

eventualmente conseguem verificar se os resíduos depositados são diferentes do que 

está defino naquela rota e poderá não recolher no momento, de modo a não misturar 

com o material que está no caminhão. Este resíduo que não é recolhido, muitas vezes 

é alvo de animais e vândalos, e podem causar a proliferação de vetores.  

Em pontos estratégicos no centro da cidade, continuam instaladas lixeiras 

orientando a separação correta dos resíduos (lixo orgânico e lixo seco), onde são 

recolhidos pela empresa terceirizada contratada pela prefeitura municipal. 
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Figuras 17 e 18. Lixeiras dispostas no Parque da Estação, Centro de Carlos Barbosa. 

Fonte: Bioecologieas,2020 

II-2.1.3. Coleta  

A coleta de resíduos urbanos é terceirizada e está sendo efetuada pela empresa 

Biasotto & Cia Ltda. O lixo orgânico é coletado diariamente na área central, e nos bairros 

da área urbana e em determinadas localidades da área rural a coleta segue o itinerário 

apresentado na Tabela 9. 

O lixo reciclável é coletado na área urbana conforme o itinerário da Tabela 9, e 

uma vez por mês em cada localidade do interior, abrangendo 100% dos domicílios. Em 

feriados, a coleta no interior é feita no dia seguinte. Na região central da cidade, a coleta 

é realizada de segunda a sexta no período diurno evitando os horários de pico e sábado 

na parte da manhã, evitando prejudicar o tráfego de veículos em horário comercial. 

O roteiro de coleta é divulgado à população através de folhetos e no site da 

Prefeitura. A tabela a seguir mostra a programação da coleta em cada bairro ou 

localidade do município. Na área rural, não há coleta de resíduos orgânicos, sendo os 

moradores responsáveis pela destinação. As principais formas de destino destes 

resíduos são a compostagem, aplicação em solo agrícola e alimentação animal. 

A empresa responsável pela coleta disponibiliza dois caminhões compactadores 

fixos e um reserva, e um poliguindaste para os resíduos orgânicos. Para os recicláveis, 

são utilizados dois caminhões com coletores fixos e um reserva, não podendo haver 

compactação ou trituração do lixo. Conforme o contrato com a empresa de coleta, o 

caminhão deve conter letreiros na parte externa exemplificando o tipo de lixo que está 

sendo coletado. 
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Tabela 9. Itinerário de Coleta de Resíduos Sólidos Urbanos em Carlos Barbosa. 

Dia Lixo Seco Lixo Orgânico 

Segunda 
Aparecida, Aurora, Fátima, Ponte Seca, São Paulo 

e Centro 

Aparecida, Dei Fiori, 
Fátima, Planalto, Ponte 

Seca e Vitória, Aurora, Bela 
Vista, Triângulo, Vila Nova 

e Centro 

Terça 
Colina do Sol, Navegantes, Vila Nova, Vitória, Bela 

Vista, Planalto, Triângulo e Centro 
Colina do Sol, Navegantes, 

São Paulo e Centro 

Quarta 

ZONA RURAL 
- Todas as quartas: Linha Dezenove, Linha 

Doze, Alpinada, Arcoverde, Santa Clara, Torino 
e Desvio Machado 

- Primeira quarta do mês: São Luiz, Santa 
Luiza, Cascata, Montenegrino, Santo Antônio 

do Forromeco, Morro Macaco, São José, Santa 
Clara Baixa, Paraguaçu, Santo Antônio de 

Santa Clara e Torino Baixo 
- Última quarta do mês: Linha Sobra, Três 

Porteiras, Linha Pinheira, Coblens, Canoinhas, 
São Rafael, Cinco Baixo, Cinco da Boa Vista, 
São Sebastião de Castro, Santo Antônio de 
Castro, Linha Brasília, Linha Vitória, Monte 

Bérico, Sete de Castro e 1ª Seção de Castro. 
 Centro 

Aparecida, Dei Fiori, Fátima, 
Planalto, Ponte Seca, 

Vitória, Aurora, Bela Vista, 
Triângulo, Vila Nova e 

Centro 

Quinta 
Colina do Sol, Dei Fiori, Navegantes Planalto, Vila 

Nova, Vitória, Bela Vista, Triângulo e Centro 

Colina do Sol, Navegantes, 
São Paulo, Torino, 
Arcoverde e Centro 

Sexta 
Aparecida Aurora, Fátima, Ponte Seca, São Paulo 

e Centro 

Aparecida, Dei Fiori, 
Fátima, Planalto, Ponte 

Seca, Vitória, Aurora, Bela 
Vista, Triângulo, Vila Nova 

e Centro 

Sábado Centro Centro 

Fonte: Prefeitura de Carlos Barbosa. 

 

Um dos problemas levantados pela empresa que realiza a coleta seletiva no 

município é a mistura dos resíduos dentro dos contêineres, muitos resíduos recicláveis 

estão sendo colocados nos contêineres dos resíduos orgânicos. 

Um ponto positivo que foi levantado pela empresa terceirizada responsável pela 

coleta seletiva do município, é referente a coleta seletiva no interior do município, a 

grande maioria das famílias respeitam o dia que foi estabelecido para a coleta seletiva 

dos resíduos secos e levam os resíduos aos pontos de coleta somente nos dias 

definidos, evitando assim acumulo de lixo nesses pontos.  
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As fotos a seguir mostram os veículos utilizados para coleta de resíduos urbanos 

em Carlos Barbosa. 

  
Figuras 19 e 20. Caminhão de coleta para o lixo orgânico. 

Fonte: Prefeitura de Carlos Barbosa. 

 

  
Figuras 21 e 22. Caminhões da coleta para o lixo seco. 

Fonte: Prefeitura de Carlos Barbosa. 

 
 

 
Figura 23. Caminhão poliguindaste. 

Fonte: Prefeitura de Carlos Barbosa 
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II-2.1.4. Destinação final  

Os resíduos orgânicos são encaminhados para a unidade de transbordo da 

Biasotto & Cia Ltda, localizada em Barão-RS, licenciada pela Fepam através da LO nº 

4034/2017, que recebe também resíduos de outros municípios da região. Em seguida, 

são destinados ao aterro sanitário da Central de Tratamento de Resíduos de São 

Leopoldo, da empresa CRVR – Companhia Riograndense de Valorização de Resíduos, 

localizado na Rua Dilceu Elias de Moura, Bairro Arroio da Manteiga, São Leopoldo – 

RS, sob as coordenadas -29,74609400 e -51,19574100. Este aterro é licenciado pela 

Fepam através da LO nº 558/2018 e para o tratamento do lixiviado utiliza-se lagoas 

devidamente impermeabilizadas para acumulação de líquidos, onde após o lixiviado é 

encaminhado para outras unidades licenciadas para realizar o seu tratamento. A 

capacidade do aterro é para 5 milhões de toneladas e estimativa de vida útil é pra cerca 

de 20 anos. 

As fotos a seguir demostram o galpão da unidade de transbordo dos resíduos 

orgânicos localizada em Barão – RS e o modelo do caminhão utilizado para realizar o 

transporte do resíduo que será transbordado até o aterro sanitário da Central de 

Tratamento de Resíduos de São Leopoldo 

 
Figura 24. Unidade de transbordo de resíduos urbanos em Barão-RS. 

Fonte: Bioecologieas,2020 
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Figura 25. Caminhão para transporte de resíduos orgânicos do transbordo até a 

destinação final. 
Fonte: Bioecologieas,2020 

 

Os resíduos secos da coleta seletiva são encaminhados à Central de Triagem e 

Aterro Sanitário de Resíduos Urbanos de Carlos Barbosa, denominada de “Usina” de 

propriedade do município. Hoje é operada por empresa terceirizada que disponibiliza 

todo o maquinário necessário para o desenvolvimento da atividade. Em operação desde 

dezembro de 1999, o empreendimento é licenciado pela Fepam através da (LO FEPAM 

Nº 564/2018), e localiza-se na Estrada Carlos Barbosa-Linha Müller, na localidade de 

São José, sob as coordenadas -29,26694° e -51,46861°. O resíduo recebido na Central 

é descarregado no pavilhão de triagem e deve ser processado no máximo até 24 horas 

após o recolhimento. O material é separado por tipo em esteira e enfardado com auxílio 

de prensa hidráulica no pavilhão de triagem, que tem 600 m². Os fardos são estocados 

para posterior venda para empresas recicladoras. Esta comercialização dos materiais 

recicláveis é realizada pela Biasotto, que fica com os recursos obtidos. 

Os rejeitos da triagem dos resíduos secos são colocados no aterro da Central, em 

fardos, de modo a diminuir o volume, evitar que haja o carregamento de resíduos leves 

pelo vento e evitar a ação de vetores de doenças. Na Central de Triagem e Aterro 

Sanitário de Carlos Barbosa, a empresa contratada para a operação dispõe de 5 

prensas, 1 pá carreteira para o seu uso. 
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Figura 26. Vista interna da Central de Triagem de sucatas de Carlos Barbosa. 
Figura 27. Vista da lateral externa da Central de Triagem e dos Tanques de Tratamento do 
Efluente gerado no Aterro             Fonte: Bioecologieas,2020 

 

O aterro é dividido em 3 células e sua base é composta por camada de 20 cm de 

argila, manta de PEAD 1,5 mm e 30 cm de argila-siltosa. O meio drenante para o 

percolado consiste em 20 cm de brita e tubos de concreto de 20 cm, com caixa de 

transferência, sendo o líquido encaminhado para tratamento por processos biológicos 

em dois tanques. Os resíduos são dispostos no aterro em camadas contínuas 

homogêneas de 2 metros de espessura, intercaladas com solo e brita. No início da 

operação da Central em 1998, todo o resíduo orgânico de Carlos Barbosa foi disposto 

no aterro sanitário municipal. A partir de dezembro de 2008, o lixo orgânico passou a 

ser enviado para o aterro da CRVR de São Leopoldo, e apenas os rejeitos da triagem 

do lixo seco são colocados no aterro próprio.  

No organograma a seguir (Fig. 28), é apresentado um esquema da gestão atual 

dos resíduos domiciliares de Carlos Barbosa. 
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Figura 28. Esquema de destinação atual dos resíduos domiciliares de Carlos Barbosa. 

Fonte: Bioecologieas,2020 

 

Após o encerramento da disposição de resíduos, as valas recebem camada 

impermeabilizante com, no mínimo, 50 cm de argila, e 10 cm de solo orgânico, para 

plantio de gramíneas. A porção das Células 1 e 2 que já está finalizada foi coberta com 

saibro e recebeu drenos de gases, com 6 tubos verticais distribuídos uniformemente na 

superfície, permitindo o escoamento de eventuais gases gerados. A forma de disposição 

dos resíduos e o arranjo das camadas intermediárias de meio drenante propiciam 

condições aeróbicas no aterro, de forma a evitar a formação de gases e odores 

provenientes da ação de microrganismos anaeróbicos. Em processos aeróbicos, os 

produtos finais são principalmente água e gás carbônico, cujo impacto à atmosfera é 

menor. Em 2011, foi realizado estudo dos gases gerados no aterro, e constatou-se que 

não há emissão de gases tóxicos, e não há viabilidade de queima nem de 

aproveitamento energético.  

O líquido percolado gerado no aterro é tratado em um sistema biológico, com um 

tanque de aeração e um de decantação do lodo biológico, e em seguida parte desse 

volume é recirculado para o aterro. E parte do efluente é retirada mensalmente e 

enviada para tratamento externo, em empresa devidamente licenciada. Deste modo, 
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não está havendo lançamento de efluente no meio ambiente. A área da Central de 

Resíduos Urbanos de Carlos Barbosa é monitorada através de análises trimestrais onde 

são coletadas amostras de águas subterrâneas nos 4 (quatro) piezômetros e em águas 

superficiais, coletadas na nascente e em 3 (três) pontos do Arroio Machado, sendo eles 

montante, intermediário e a jusante, bem como, são realizadas semestralmente as 

análises do efluente bruto e efluente final. 

São elaborados relatórios periódicos da operação da Central de Resíduos 

Urbanos, com avaliação da operação e análise dos resultados do monitoramento das 

águas. Durante o período de operação do Aterro, não foi detectada contaminação 

ambiental significativa oriunda dos resíduos dispostos.  

A tabela a seguir apresenta as quantidades de resíduos dispostos no aterro 

sanitário de Carlos Barbosa apresentados na elaboração deste plano. Os dados foram 

obtidos nos relatórios anuais de operação, a partir de dados fornecidos pela Secretaria 

de Projetos Públicos e Meio Ambiente. Ressalta-se que na época não havia pesagem 

dos resíduos antes da disposição no aterro e os valores foram calculados com base no 

volume disposto por dia. Para os anos iniciais, as quantidades foram estimadas.  

Tabela 10. Resíduos dispostos no Aterro Sanitário de Carlos Barbosa até 2011. 

Período Quantidade de Resíduos (t) 

1999-2000 2.400* 

2001 2.450* 

2002 2.500* 

2003 2.501,30 

2004 2.692 

2005 2.827 

2006 2.968 

2007 2.707,20 

2008 2.177,165 

2009 2,746,848 

2010 324 

2011 500 

Total 26.794 

*Valores estimados 

Fonte: Prefeitura de Carlos Barbosa 

 

A partir do ano de 2015 não foram mais depositados móveis usados no aterro, 

sendo depositados somente os rejeitos que chegam misturados junto aos resíduos 

secos que são triados e enfardados na Central de Triagem. Os rejeitos a partir de 2014 
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começam a ser mensurados antes de sua deposição no aterro municipal, conforme as 

quantidades apresentadas na tabela 11. 

Tabela 11. Resíduos dos rejeitos dispostos no Aterro Sanitário de Carlos Barbosa entre 
2014 e 2018. 

Período Quantidade de Resíduos (t) 

2014 82,516 

2015 77,028 

2016 92,708 

2017 89,376 

2018 125,930 

Total 467,56 

Fonte: Prefeitura de Carlos Barbosa 

 
Figura 29. Célula 3 do aterro sanitário de Carlos Barbosa em operação. 

Fonte: Bioecologieas,2020 

 

 
Figura 30. Células encerradas do aterro sanitário de Carlos Barbosa. 

Fonte: Bioecologieas,2020 
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Conforme relatório técnico da operação do Aterro Sanitário Municipal apresentado 

em julho de 2019 pela empresa PJS Geologia, a média de volume de resíduos 

depositados no aterro é de 68,0 m³ neste primeiro semestre do ano e vida útil estimada 

para a Célula 3 que está em operação é de 9 anos.  

 
Figura 31. Vida útil estimada do Aterro Sanitário Municipal. 

Fonte: Bioecologieas,2020 

 

É importante observar que a quantidade de rejeitos separados durante a triagem 

do lixo seco no ano de 2018 apresentou-se na média de 16%, uma melhora considerável 

comparada ao que foi apresentado na elaboração desse plano em 2014, onde informou-

se que 30% do lixo recebido na Usina de Triagem estava sendo depositado no aterro.  

II-2.1.5. Custos  

A gestão de resíduos domiciliares é executada pela Prefeitura, por meio de 

empresas contratadas para os serviços de manejo. Não há cobrança de taxas à 

população referentes especificamente aos serviços de gestão dos resíduos públicos. Os 

pagamentos são feitos com recursos do caixa geral da Prefeitura, cuja receita advém 

de impostos e taxas diversos.  

O Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS) divulga 

Diagnósticos Anuais sobre o Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos, com dados 

fornecidos pelos municípios. Conforme os dados referentes ao ano de 2017 (mais 

recente), as despesas de Carlos Barbosa com serviços de limpeza urbana foram de R$ 

3.336.864,70. Contudo, ressalta-se que não foi declarado no SNIS os gastos públicos 

referentes a coleta, manejo e destinação final dos resíduos da construção civil, que 

totalizaram R$ 273.774,48 em 2017. 

Desta forma, as despesas totais do município com serviços de manejo dos 

resíduos sólidos urbanos foram de R$ 3.610.639,18, representando 3,72% da despesa 

corrente da Prefeitura, que foi de R$ 97.160.680,25. Considerando a população de 

28.091 habitantes (no ano de 2017), as despesas com manejo de resíduos equivalem 

aproximadamente R$ 128,54 por habitante ao ano (Tab. 12). 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Dispondo apenas rejeitos da triagem

Ano - Final da Vida Útil

Vida útil estimada do Aterro Municipal
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Tabela 12. Despesas de Carlos Barbosa com manejo de resíduos urbanos. 

 

Descrição Despesas (2017) 

Coleta de Resíduos domiciliares e públicos 
R$ 2.887.378,56/ano 

Transporte, Transbordo e Destinação Final  

Serviços vinculados a usina R$ 148.621,44/ano 

Despesa total com coleta de RSS R$ 21.119,02/ano 

Varrição de logradouros públicos  R$ 279.745,68/ano 

Despesa com os resíduos da construção civil R$ 273.774,48/ano 

Despesas totais RSU R$ 3.610.639,18/ano 

Fonte: Prefeitura Municipal de Carlos Barbosa 

A empresa Biasotto & Cia Ltda, através do Contrato nº 32/2020, presta os 

serviços de coleta, transporte, transbordo e destinação final dos resíduos urbanos e 

também a operação da Central de Triagem e Aterro Sanitário municipal. O contrato 

prevê as regras de coleta, especificações mínimas dos veículos e demais 

equipamentos, exigências para os funcionários envolvidos, entre outros aspectos, 

considerando-se que está bastante adequado como instrumento para garantir a 

qualidade dos serviços prestados. As despesas correm por conta de dotação 

orçamentária da Secretaria Municipal de Projetos Públicos e Meio Ambiente.  

Nos custos operacionais do Aterro Sanitário também consta o serviço de coleta, 

transporte e tratamento de efluentes líquidos, conforme o Contrato nº 178/2015. A 

quantidade média mensal é de 30 m³/mês, a R$ 296,45 por metro cúbico. A operação 

do aterro envolve também os custos das análises laboratoriais trimestrais dos poços de 

monitoramento de água subterrânea, água superficial e efluente, conforme exigência da 

FEPAM através da licença de operação. A empresa PJS Geologia Ltda presta serviços 

de supervisão técnica na operação da Central de Triagem e Aterro Sanitário, conforme 

Contrato nº 208/2014. São feitas, através de profissional habilitado, a orientação para a 

correta operação da Usina, monitoramento ambiental da área e elaboração de 

documentos técnicos para apresentação à FEPAM.  

O número de trabalhadores remunerados envolvidos no manejo de resíduos 

sólidos urbanos é de 45 ao todo, sendo destes, 08 são servidores públicos operacionais. 

Os demais 37 são funcionários das empresas privadas contratadas, sendo 23 

envolvidos no serviço de coleta e triagem de resíduos, 03 no serviço de varrição, 08 no 

serviço de capina e roçada e 03 em serviços administrativos. 
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II-2.2. RESÍDUOS DE LIMPEZA URBANA 

II-2.2.1. Levantamento quali-quantitativo 

São resíduos de limpeza urbana ou resíduos públicos aqueles da varrição de 

logradouros públicos, resíduos de podas de árvores e limpeza urbana em geral. 

Segundo dados disponibilizados pela Secretaria de Projetos Públicos e Meio Ambiente, 

foram coletados 13.756 m³ de resíduos de podas entre o período de abril de 2015 e 

maio de 2019 em Carlos Barbosa, com média anual de 3.439 m³. 

Para manutenção das áreas de canteiros nos logradouros públicos, são feitas 

roçadas manuais ou mecânicas. Não pode ser utilizada capina com produtos químicos 

ou com processos de queima da vegetação.  

Na sede do município, há o cemitério principal de Carlos Barbosa, existente há 

cerca de 100 anos. Em cemitérios, é comum a geração de resíduos como flores naturais 

e plásticas, vasos, areia, terra, velas, embalagens em geral e restos de materiais da 

construção das sepulturas. Para a coleta dos resíduos gerados, a Prefeitura, através da 

empresa responsável pela coleta de resíduos urbanos, disponibiliza uma caçamba de 

tele entulho junto à entrada do cemitério. Segundo informações da empresa Biasotto & 

Cia Ltda, são coletadas, em média, 3 toneladas a cada 7 dias. São dispostos, além dos 

resíduos esperados para o tipo de atividade, lixo similar ao doméstico (papel, plástico, 

restos de comida, galhos de poda) e eventualmente lixo especial (lâmpadas e pneus 

usados). 

II-2.2.2. Acondicionamento 

Na área central do município, a Prefeitura mantém lixeiras de alumínio, com 

capacidade de aproximadamente 50 litros.  

Em datas de eventos comunitários, também é instalado um coletor de entulhos 

próximo ao local. 
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Figura 32. Coletores de lixo em logradouros públicos de Carlos Barbosa. 

Fonte: Bioecologieas,2020 

A limpeza das vias públicas é feita através da varrição, coleta de lixo jogado nas 

áreas públicas (exceto o lixo devidamente acondicionado nos containers públicos e 

lixeiras particulares), limpeza de bocas-de-lobo, lavagem das lixeiras e containers, 

assim como dos bancos das praças. A varrição é feita por garis de empresa terceirizada, 

com uso de vassouras e carrinhos, de segunda a domingo, com cinco dias e meio por 

semana, conforme necessidade e considerando a realização de eventos. O material 

resultante da varredura e da coleta do lixo deverá ser recolhido, acondicionado em 

sacos plásticos, posteriormente fechados e colocados em local apropriado, junto aos 

locais de coleta seletiva do lixo, que serão retirados pela empresa de recolhimento.  

A área central de Carlos Barbosa, que é uma cidade turística, tem grande 

circulação de pessoas nos finais de semana. Tem-se identificado que, em fins de 

semana e em dias de eventos públicos, muitos resíduos ficam espalhados no chão. 

Aponta-se que isto pode ocorrer por subdimensionamento da quantidade de lixeiras 

públicas disponíveis, por falta de fiscalização e por deficiência nas campanhas de 

educação ambiental, especialmente para pessoas que vêm de outras cidades. 

II-2.2.3. Coleta 

A coleta dos resíduos de varrição é realizada pela empresa Biasotto & Cia Ltda, 

em conjunto com a coleta de resíduos domiciliares. A coleta de resíduos de festas e 

eventos com reunião de público é feita horas após a finalização dos eventos. 
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 A empresa responsável pelas capinas deve fazer a varrição e a coleta dos 

resíduos oriundos da roçada.  

Os galhos provenientes de podas de árvores e os móveis usados são coletados 

pela Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Planejamento, Serviços e Vias 

Urbanas. Os munícipes são orientados a deixar os galhos junto à calçada no dia do 

recolhimento, que tem o seguinte cronograma: 

Tabela 13. Itinerário de coleta de galhos. 

 

Dia Bairros 

Segunda-feira Triângulo, Navegantes, Vila Nova e Vitória 

Terça-feira São Paulo, Fátima, Ponte Seca e Aparecida 

Quarta-feira Centro, Aurora, Bela Vista e Planalto 

Fonte: Prefeitura Municipal de Carlos Barbosa 

Às quintas e sextas-feiras, é feito o recolhimento de móveis velhos, em todos os 

bairros, mediante agendamento prévio com a Secretaria Municipal de Planejamento, 

Serviços e Vias Urbanas. Em casos de haver animais mortos em vias públicas, a 

empresa responsável pela coleta de resíduos urbanos deve recolher e encaminhar para 

o aterro sanitário. 

II-2.2.4. Destinação final 

Os resíduos de varrição são encaminhados, juntamente com os resíduos 

domiciliares, para a unidade de transbordo da empresa coletora, no município de Barão, 

e posteriormente, para o aterro sanitário em São Leopoldo - RS.  

Os resíduos classificados como mobiliários volumosos em geral, são recebidos, 

armazenados, triados, desmontados e destinados sob a responsabilidade da empresa 

Navegantes – Limpeza Urbana Ltda ME, sob o Contrato Municipal N° 173/2015, com 

média mensal de 174 m³. 

Os resíduos de podas de árvores são destinados a uma área da Prefeitura, com 

4.760 m², administrada pela Secretaria Municipal de Planejamento, Serviços e Vias 

Urbanas, licenciada pelo órgão ambiental municipal através da LO nº 43/2019. São 

recebidos na área apenas resíduos vegetais como galhos, folhas e grama. Os galhos 

são dispostos em pilhas e devem passar por uma redução de volume, deixando-se 

ocorrer a compostagem do material orgânico. O composto resultante poderá ser 
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utilizado como adubo nos canteiros públicos. É previsto também o uso de um triturador, 

para diminuir os galhos mais espessos e facilitar a compostagem, mas ainda não foi 

adquirido.  

II-2.2.5. Custos 

Os serviços de varrição e limpeza das vias públicas são realizados pela empresa 

Servy’s Serviços de Limpeza Ltda, através do Contrato nº 117/2017. A empresa deve 

fornecer os materiais necessários (sacos de lixo, carrinhos, vassouras, baldes, 

mangueiras, panos, etc).  

Conforme Contrato Municipal nº 165/2017, a empresa Servy’s Serviços de 

Limpeza Ltda é responsável pelos serviços de roçada mecânica em vias públicas, 

devendo fazer a varrição e recolhimento dos materiais oriundos da roçada e 

manutenção de bocas de lobo na área objeto da roçada. O contrato prevê a área a ser 

roçada de 372.075 m² por mês, e um total de até 4.464.900 m² por ano, com custo de 

R$ 0,09 por m².  

Os custos gerais dos serviços de limpeza urbana estão contabilizados com os 

resíduos domiciliares, conforme Tabela 12, no item II-2.1.5.  

II-2.3. RESÍDUOS DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS  

II-2.3.1. Levantamento quali-quantitativo 

Os resíduos gerados em estabelecimentos comerciais, como lojas e escritórios, 

são geralmente similares aos resíduos domésticos. Constituem-se de embalagens em 

geral, especialmente papelão e plástico, lixo orgânico (restos de comida), papel 

higiênico, etc. 

Conforme a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, Art. 13° Parágrafo único, os 

resíduos comerciais e de prestação de serviços não perigosos podem, em razão de sua 

natureza, composição ou volume, ser equiparados aos resíduos domiciliares pelo poder 

público municipal. Assim, o sistema público de limpeza urbana e manejo de resíduos 

urbanos pode contemplar a coleta e destinação dos resíduos comerciais. 

Não há estimativa da quantidade deste tipo de resíduos produzida em Carlos 

Barbosa, uma vez que o manejo é feito juntamente com os resíduos urbanos, e também 

não há exigência para que as empresas informem as quantidades produzidas. 
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II-2.3.2. Acondicionamento 

Utilizam-se contêineres ou lixeiras similares às de residências. Muitas vezes os 

comércios fazem a deposição dos seus resíduos em volumes maiores da capacidade 

dos contêineres e/ou das lixeiras, depositando diretamente na calçada, causando 

impacto visual negativo.  

Não há atualmente em Carlos Barbosa alguma limitação legal quanto à 

quantidade de lixo comercial a ser coletada pela municipalidade. Se estiver nas lixeiras 

nas vias públicas, a empresa faz o recolhimento, a não ser que sejam tipos de resíduos 

não similares aos domésticos.  

II-2.3.3. Coleta e destinação final 

A coleta e destinação dos resíduos similares aos domésticos que são gerados por 

comércios e prestadores de serviços são realizados juntamente com os resíduos 

domiciliares. Algumas empresas, que possuem um volume maior de resíduos 

recicláveis, fazem a venda ou doação a terceiros para reciclagem. 

II-2.3.4. Custos 

Os custos do Poder Público com a coleta e destinação dos resíduos de atividades 

comerciais são contemplados nos custos totais do manejo de resíduos urbanos. Não se 

tem estimativa do volume que isto representa nos gastos públicos.  

II-2.4. RESÍDUOS INDUSTRIAIS 

II-2.4.1. Levantamento quali-quantitativo 

A indústria é o principal setor da economia de Carlos Barbosa e, em função da 

grande produção, ocorre também uma geração significativa de resíduos. Os resíduos 

de atividades industriais são de responsabilidade do gerador, que deve dar a destinação 

adequada de modo a não contaminar o meio ambiente. Os resíduos de escritório, 

similares aos domésticos, quando gerados em pouca quantidade, podem ser destinados 

à coleta de resíduos urbanos.  

Os resíduos sólidos industriais são divididos em duas classes quanto à 

periculosidade, conforme norma NBR 10.004 da ABNT: Classe I são os resíduos 

perigosos, com características de toxicidade, inflamabilidade, corrosividade, reatividade 
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ou patogenicidade; Classe II são os resíduos não perigosos, sendo Classe IIA os não 

inertes, que são biodegradáveis, e Classe IIB os inertes. 

O órgão ambiental municipal licencia as indústrias de impacto local, enquanto as 

empresas de maior porte são licenciadas pela FEPAM. No licenciamento ambiental, as 

empresas devem informar as quantidades e tipos de resíduos gerados, assim como a 

destinação dada. A Lei Federal n° 12.305/2010 regulamentado pelo Decreto Federal 

7404/2010, exigem que os geradores de resíduos industriais elaborem e implementem 

Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos próprios, designando um responsável 

técnico habilitado. Estes Planos devem ser aprovados pelo órgão ambiental durante o 

processo de licenciamento. 

Não se tem até o momento, controle da totalidade dos resíduos industriais gerados 

no munícipio. Nas empresas licenciadas pelo município, conforme está acontecendo a 

solicitação de renovação das licenças de operação, está sendo solicitado a elaboração 

do Plano de Gerenciamento de Resíduos, como documentação complementar ao 

processo, desde meados do segundo semestre de 2018. 

Em Carlos Barbosa, em meados de 2014, estava em funcionamento a Funresíduo 

– Fundação de Resíduos Sólidos Industriais, vinculada à associação Comercial e 

Industrial - ACI, que fazia a destinação de resíduos industriais classe I e classe II para 

as empresas associadas. Atualmente a Funresíduo possui a Licença Única (LU) da 

Fepam N° 248/2017, Processo N° 125-05.67/17.1, que refere-se ao monitoramento da 

área anteriormente utilizada como Central de Recebimento e Destinação de Resíduos 

Industriais, composta por um Aterro de Resíduos Industriais Perigosos (ARIP) com 3 

(três) valas encerradas e um Aterro de Resíduos Classe II com 5 (cinco) módulos 

encerrados. O que faz com que as empresas Barbosenses destinem seus resíduos 

classe I e classe II para outros aterros licenciados fora do município, ou mesmo para o 

coprocessamento nos casos de resíduos que possuem caracterização de 

inflamabilidade no solo. 

As empresas do Grupo Tramontina de Carlos Barbosa, Garibaldi e Farroupilha 

destinam seus resíduos à Central de Resíduos, localizada na comunidade de Desvio 

Machado, em Carlos Barbosa. O aterro de resíduos Classe I e Classe II funciona junto 

a uma área de extração de basalto, que continua em atividade. Para isso, foram feitos 

estudos sísmicos apropriados. Este modelo de aterro, além de servir para a destinação 

adequada dos resíduos, também faz a recuperação da área degradada pela mineração, 

através da restauração da paisagem. 
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Sobre os materiais recicláveis (lixo seco) das indústrias de pequeno e médio porte, 

são recolhidos juntamente com o lixo domiciliar. E não se tem a mensuração do que 

estes resíduos representam na quantidade total de lixo urbano coletado. Apenas as 

indústrias com maior geração fazem a destinação dos recicláveis por conta própria para 

empresas terceirizadas licenciadas para a coleta e destinação desses resíduos. 

II-2.4.2. Acondicionamento 

Os resíduos industriais devem ser separados na origem, ou seja, junto à linha de 

produção, e devem ser acondicionados em coletores distintos para cada tipo de resíduo. 

É importante que haja separação, no mínimo, entre resíduos perigosos, não perigosos 

e recicláveis, de modo a não gerar contaminação desnecessária dos resíduos. 

II-2.4.3. Coleta 

A coleta dos resíduos industriais é de responsabilidade dos geradores. Algumas 

indústrias de Carlos Barbosa fazem o transporte com veículos próprios. As demais, 

contratam empresas especializadas da região. O transporte de resíduos perigosos deve 

ter licença ambiental da FEPAM e ser acompanhado do Manifesto de Transporte de 

Resíduos (MTR).  

II-2.4.4. Destinação final 

Os geradores de resíduos industriais classe I e classe II são responsáveis pela 

destinação final, sendo a opção mais utilizada o envio para aterros industriais, e 

coprocessamento caso de resíduos classe I com caracterização de inflamabilidade no 

solo. No Rio Grande do Sul, há algumas empresas especializadas na destinação de 

resíduos industriais, com cobrança de valor por metro cúbico ou tonelada de resíduo 

enviado, sendo as mais próximas a Proamb de Bento Gonçalves e Renova em 

Farroupilha. Alguns resíduos específicos podem ter outras destinações, como 

reciclagem, aproveitamento energético ou coprocessamento para fabricação de 

cimento. 

A FEPAM determinou, através da Portaria n° 016/2010, que, no Rio Grande do 

Sul, a partir de julho de 2012, não podem ser dispostos em aterros os resíduos Classe 

I com características de inflamabilidade, como lodos e borras oleosas e aqueles 

contaminados com óleos, graxas, tintas e solventes. Estes materiais devem ser 

destinados à reciclagem, coprocessamento em fornos de clínquer, incineração ou outros 
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tratamentos devidamente licenciados. Tanto a Proamb quanto a Renova já estão 

licenciadas para receber esse tipo de resíduos.  

Outro tipo de resíduo industrial com norma específica de destinação são os 

derivados de madeira. A FEPAM emitiu a Portaria n° 009/2012, considerando a 

necessidade de redução de emissões atmosféricas oriundos do processo de queima de 

MDF e MDP, bem como a redução de substâncias perigosas persistentes em processos 

de combustão. Ficou vetado o uso como combustível de derivados de madeira que 

tenham sido tratados com produtos halogenados, antifúngicos, tintas, vernizes, 

adesivos ou revestidos de plásticos ou PVC. Resíduos de MDF e MDP só podem ser 

utilizados como combustível em processo de geração de calor por combustão externa, 

caldeiras e fornos nos quais a temperatura mínima seja superior a 750° C, com rígido 

sistema de controle de emissões atmosféricas e licença ambiental.  

Para a destinação de materiais recicláveis, há em Carlos Barbosa algumas 

empresas que fazem o beneficiamento de sucatas para posterior venda a indústrias 

recicladoras. Conforme dados da Setor do Meio Ambiente, há 2 (duas) empresas que 

fazem o recolhimento e venda de sucatas metálicas; 3 (três) empresas que fazem o 

beneficiamento de plásticos, através de pelletização; e 1 uma empresa que recebe e 

beneficia diversos tipos de sucatas de plásticos e papéis. 

II-2.5. RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE 

Conforme informações da Secretaria Municipal da Saúde, o município de Carlos 

Barbosa - RS possui um pronto atendimento 24 horas, denominado Centro de Saúde, e 

um hospital particular com 72 leitos (sendo 38 destinados ao SUS), ambos localizados 

em zona urbana. Na zona rural do município existem cinco postos de saúde, sendo eles: 

- Posto de Saúde do Distrito de Arcoverde; 

- Posto de Saúde da Comunidade de Santo Antônio de Castro; 

- Posto de Saúde da Comunidade do Cinco da Boa Vista; 

- Posto de Saúde da Comunidade de Santa Luiza; 

- Posto de Saúde da Comunidade do Forromeco. 

Com exceção do Posto de Saúde de Arcoverde, que possui atendimento nas 

áreas odontológicas, médica e de enfermagem, os demais postos do interior possuem 

apenas serviços odontológicos e de enfermagem, em horários limitados. 
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Na elaboração desse Plano em meados de 2014, foi informado o número total de 

empreendimentos públicos, privados, pessoas físicas e jurídicas que possuíam serviços 

relacionados com a saúde e que são potencialmente geradoras de RSS e 

consequentemente, estão sujeitas a elaboração do Plano de Gerenciamento de 

Resíduos de Serviços de Saúde, e que possuíam alvará de funcionamento. Foi 

solicitado junto a Secretária da Fazenda essas informações atualizadas, mas devido a 

problemas técnicos do sistema de informação da prefeitura não conseguimos obter a 

atualização desses dados. Desta forma manteremos na tabela 14, somente a 

atualização da descrição das principais atividades e profissionais de saúde que atuam 

no município de Carlos Barbosa. 

Tabela 14. Descrição das principais atividades de saúde exercidas no município 
 

PROFISSIONAL/ESTABELECIMENTO DE SAÚDE 

Médicos 

Clínicas médicas 

Comércio de artefatos médicos 

Dentistas 

Clínicas odontológicas  

Farmácias de manipulação 

Farmácias/ drogarias 

Laboratórios de análises clínicas 

Clínicas veterinárias 

Médicos veterinários 

Comércio de produtos veterinários 

Hospitais 

Unidades de saúde 

Tatuadores  

*tabela atualizada apenas as atividades 

Fonte: Adaptado PJS,2014 

II-2.5.1. Levantamento quali-quantitativo 

O município segue o que foi estabelecido pela CONSEMA 372/2018 e suas 

alterações para licenciamento ambiental, porém não há controle sobre a geração de 

resíduos dos empreendimentos de saúde. Com isso, quase a totalidade dos 

empreendimentos de saúde não possui dados de geração, composição, 

armazenamento, coleta, transporte e destinação final dos resíduos. Dentre os 
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empreendimentos particulares de saúde, verificou-se que o hospital possui informações 

de geração e destinação final de seus resíduos, uma vez que possui Plano de 

Gerenciamento de Resíduos de Serviço de Saúde, bem como, empresa licenciada que 

realiza a coleta e a destinação final dos resíduos. O volume de RSS dos Grupos A 

(biológicos) e B (químicos) gerados em 2018 no hospital pode ser visualizado abaixo, 

na tabela 15. 

Tabela 15. Volume de RSS dos grupos A e B gerados no Hospital São Roque. 

 

MÊS 
Volume de RRS – 

Grupos A e B (litros) 

Janeiro 5.696 

Fevereiro 6.398 

Março 9.303 

Abril 7.442 

Maio 6.662 

Junho 7.160 

Julho 4.652 

Agosto 5.475 

Setembro 7.425 

Outubro 6.900 

Novembro 5.800 

Dezembro 9.303 

TOTAL 82.216 

Fonte: Hospital São Roque. Ano Base: 2018 

Os postos municipais de saúde, conforme informações da Secretaria Municipal da 

Saúde, não possuem Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviço de Saúde 

(PGRSS). Porém, os resíduos do Grupo A (biológicos), Grupo B (químicos) e Grupo E 

(perfuro-cortantes) gerados no Centro de Saúde e Posto de Saúde do Distrito de 

Arcoverde são encaminhados a empresa Seresa Serviços de Resíduos da Saúde Ltda 

localizada em Caxias do Sul. 

Em consulta à Secretaria da Saúde, o volume total de RSS recolhido no município 

de Carlos Barbosa no ano de 2018 foi de 16.550 litros, destinados a empresa Seresa 

Serviços de Resíduos da Saúde Ltda, conforme tabela abaixo. 

Tabela 16. Volume de RSS recolhidos pela empresa Seresa no município. 
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Ano Grupo A  Grupo B Grupo E 

2018 11.150 litros 1.650 litros 3.750 litros 

Fonte: Secretaria da Saúde, referente ao ano de 2018. 

II-2.5.2. Coleta e destinação final 

Conforme PGRSS do Hospital São Roque, de Carlos Barbosa - RS, os RSS são 

coletados pela empresa Seresa Serviços de Resíduos da Saúde Ltda, localizada no 

município de Caxias do Sul - RS, distante cerca de 40 km de Carlos Barbosa. A empresa 

Seresa – Serviços de Serviço de Saúde Ltda, que possui licença ambiental através da 

Autorização Geral Nº 89/2019, para o recebimento e destinação final de RSS, realiza a 

incineração dos resíduos. 

O mesmo acontece com os resíduos gerados no Centro Municipal de Saúde e no 

Posto de Saúde de Arcoverde. Os RSS dos Grupos A, B e E são destinados à empresa 

Seresa Serviços de Resíduos da Saúde Ltda, conforme Contrato nº 118/2017 celebrado 

entre o Município de Carlos Barbosa e a empresa receptora dos resíduos. 

No contrato de prestação de serviços está prevista a coleta semanal no Centro 

Municipal de Saúde de 1.100 litros de resíduos do Grupo A, 450 litros de resíduos do 

Grupo B e 351 litros de Resíduos do Grupo E.  

A empresa Seresa atualmente realiza a coleta em torno de 90 clientes no 

município de Carlos Barbosa que prestam serviços de saúde no município. 

Salienta-se que alguns empreendimentos de saúde podem ter encaminhado ou 

encaminham seus resíduos para a destinação final em outras empresas especializadas. 

II-2.5.3. Custos e contratos  

A prestação dos serviços pela empresa Seresa Serviços de Resíduos da Saúde 

Ltda está formalizada através de contrato com o município de prestação de serviços nº 

118/2017. No contrato, está estipulada a frequência de coleta, quantidades, custos e 

obrigações da empresa contratada. Os serviços contratados são:  

- Coleta semanal no Centro Municipal de Saúde de resíduos dos Grupos A, B e E; 

- Coleta mensal na Unidade Básica de Saúde de Arcoverde de resíduos dos 

Grupos A e E; 

- Destinação final. 
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O custo mensal dos trabalhos, conforme contrato N° 118/2017 até setembro de 

2019, é de R$ 1.853,80. O contrato, porém, não prevê que a empresa contratada possua 

e mantenha em vigor a licença ambiental de operação para a coleta, transporte e 

destinação final dos RSS. Mas, prevê que os serviços devem ser prestados conforme 

Lei Estadual nº 10.099 de 07 de fevereiro de 1994 e Normas da ABNT e demais normas 

e/ou imposições legais que se referem ao objeto. Ressalta que as referências legais que 

norteiam a gestão dos RSS são, desde 2004, Resolução ANVISA nº RDC  222/2018 e 

a Resolução CONAMA nº 358/05. 

No contrato não está prevista a coleta e destinação dos RSS gerados nos Postos 

de Saúde do interior do município, exceto para o Posto de Saúde do Distrito de 

Arcoverde. No entanto, estes postos de saúde do interior encaminham os seus resíduos 

ao Centro Municipal de Saúde para posterior destinação para a empresa Seresa.  

II-2.5.4. Legislação pertinente 

Os principais marcos regulatórios atuais da gestão dos RSS no país são a 

Resolução ANVISA RDC nº 222/2018 e a Resolução CONAMA nº 358/05. Ambas, além 

de especificarem a definição e classificação dos resíduos de serviço de saúde, 

determinam que todos os estabelecimentos geradores de RSS devem elaborar seu 

Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviço de Saúde (PGRSS).  

A Resolução CONAMA n° 358/2005 em suas definições, conceitua PGRSS como: 

“Documento integrante do processo de licenciamento ambiental, baseado nos princípios 

da não geração de resíduos e na minimização da geração de resíduos, que aponta e 

descreve as ações relativas ao seu manejo, no âmbito dos serviços mencionados no 

art. 1º desta Resolução, contemplando os aspectos referentes à geração, segregação, 

acondicionamento, coleta, armazenamento, transporte, reciclagem, tratamento e 

disposição final, bem como a proteção à saúde pública e ao meio ambiente.” 

Dentre os tipos de serviços e empreendimentos que estão sujeitos a elaboração 

do PGRSS, podem ser citados: serviços de atendimento à saúde humana ou animal, 

inclusive os serviços de assistência domiciliar e de trabalhos de campo; laboratórios 

analíticos de produtos para saúde; necrotérios, funerárias e serviços onde se realizem 

atividades de embalsamamento (tanatopraxia e somatoconservação); serviços de 

medicina legal; drogarias e farmácias inclusive as de manipulação; estabelecimentos de 

ensino e pesquisa na área de saúde; centros de controle de zoonoses; distribuidores de 

produtos farmacêuticos; importadores, distribuidores e produtores de materiais e 
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controles para diagnóstico in vitro; unidades móveis de atendimento à saúde; serviços 

de acupuntura; serviços de tatuagem, entre outros similares.  

A Lei Estadual nº 13.905/2012, prevê que as farmácias e drogarias do Estado do 

Rio Grande do Sul ficam obrigadas a manterem recipientes para a coleta de 

medicamentos, cosméticos, insumos farmacêuticos e correlatos, deteriorados ou com 

prazo de validade expirado. Os recipientes devem ficar em local visível ao público, com 

cartazes informativos sobre a importância do correto destino desses materiais.  

A Resolução ANVISA RDC nº 222/2018 regulamenta as boas práticas de 

gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde e dá outras providências. Ao abordar 

as boas práticas de gerenciamento de resíduos de serviços de saúde, a norma pretende 

minimizar os riscos inerentes ao gerenciamento de resíduos no País no que diz respeito 

à saúde humana e animal, bem como na proteção ao meio ambiente e aos recursos 

naturais renováveis. Abrangendo todos os geradores de resíduos de serviços de saúde 

– RSS cujas atividades envolvam qualquer etapa do gerenciamento dos RSS, sejam 

eles públicos e privados, filantrópicos, civis ou militares, incluindo aqueles que exercem 

ações de ensino e pesquisa. 

II-2.6. RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL  

Da mesma forma foi solicitado junto a Secretária da Fazenda, informações 

atualizadas sobre o setor da construção civil, mas devido a problemas técnicos do 

sistema de informação da prefeitura não conseguimos obter a atualização dos dados. 

Desta forma, manteremos na tabela 17, somente a atualização da descrição das 

principais atividades e profissionais relacionados a construção civil que atuam no 

município de Carlos Barbosa. 

Tabela 17. Descrição dos profissionais e estabelecimentos do ramo de Construção Civil. 
 

PROFISSIONAL/ESTABELECIMENTO DE CONTRUÇÃO CIVIL 

Serviços de pintura 

Pintores 

Comércios de materiais de construção 

Pedreiros 

Serventes de pedreiros 

Indústrias de artefatos de cimento 

Construtoras e empreiteiras imobiliárias 

Empresas de Terraplanagem 

Fonte: Adaptado PJS,2014 
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A construção civil gera resíduos desde a produção de materiais e componentes 

até a demolição de obras, passando pelas fases de construção, manutenção e 

modernização do empreendimento, sendo que para a quantificação de resíduos 

gerados, devem ser consideradas todas essas etapas. 

II-2.6.1. Levantamento quali-quantitativo  

O município de Carlos Barbosa não possui registros quantitativos da geração dos 

resíduos da construção civil que são gerados e destinos para aterros da construção civil 

ou bota-foras pelas empresas ou residências/comércios estabelecidas no município. A 

sua coleta é realizada por empresa terceirizada. 

A partir de 2016, o município de Carlos Barbosa realiza o levantamento dos 

resíduos da construção civil que são recolhidos pela prefeitura nas ruas da cidade, 

através do Contrato N° 173/2015, onde no ano de 2018 realizou a coleta e destinou 

cerca de 694 m³.   

A composição desse resíduo é muito variável, sendo que há vários trabalhos de 

caracterização destes resíduos com diferentes agrupamentos dos tipos de materiais. 

Isso é plenamente justificável se considerada a grande variabilidade de materiais 

empregados na construção civil.  

Em geral são encontrados materiais como: concreto, areia, solo, pedra, 

argamassa, gesso, madeira, ferro, vidro, cerâmica, asfalto, plástico, papel, papelão, 

tubos e mangueiras, tecidos, isopor, amianto, têxteis, latas com tintas e solventes, onde 

muitos desses resíduos são de outras classes que não podem ser destinados aos 

aterros de construção civil e bota-foras, o que faz com que as empresas licenciadas 

façam uma triagem ao receberem os resíduos e depositarem nos seus aterros. 

Muitas vezes nas caçambas de tele entulho estacionadas nas ruas observa-se 

que ainda outros tipos de resíduos são depositados juntamente com os RCC, tais como 

galhos, móveis antigos e lixo domiciliar.  
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Figura 33. Resíduos da Construção Civil – RCC recolhidos no município entre 2016 e 2018. 

Fonte: Bioecologieas,2020 

II-2.6.2. Coleta   

A coleta dos resíduos da construção civil gerados por empresas ou grandes 

reformas de residências e/ou comércios são coletas por empresas terceirizadas.  

O município, através da Secretaria de Planejamento, Serviços e Vias Urbanas, 

realiza a coleta de pequenas quantidades de RCC depositadas junto às ruas e passeios 

públicos. 

É importante mencionar que grandes quantidades de solo e rocha provenientes 

das fases de terraplanagem dos terrenos são retiradas de uma obra e muitas vezes já 

depositas em outra pelas próprias empresas de terraplanagem, em caminhões com 

caçamba basculante.  

II-2.6.3. Destinação final   

Parte dos RCC gerados no município é utilizado para nivelamento de terrenos 

urbanos, entretanto percebeu-se que ainda ocorre mistura de resíduos de outras classes 

que não podem ser utilizados como aterro, pois as empresas responsáveis pela 

terraplanagem não realizam o processo de triagem dos resíduos que se encontram 

jogados nos terrenos.  
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Verificou-se que ainda é recorrente encontrar resíduos jogados em terrenos 

baldios e/ou mesmo nos acostamentos de estradas do município, apesar de todas as 

campanhas de conscientização realizadas no município. 

Através do contrato municipal N° 173/2015, a empresa Navegantes – Limpeza 

Urbana Ltda ME (LO n° 311/2018), recebe os resíduos da construção civil recolhidos no 

município pela prefeitura. Conforme contrato, a empresa é responsável pelo 

recebimento, armazenamento, triagem, desmonte e destinação final de resíduos da 

construção civil, disponibilizando atendimento de segunda a sexta-feira, 08 (oito) horas 

por dia e em sábados, domingos e feriados mediante prévio agendamento da Secretaria 

Municipal de Planejamento, Serviços e Vias Urbanas. 

II-2.6.4. Legislação pertinente    

O marco legal na gestão dos RCC é a Resolução CONAMA nº 307/2002, alterada 

pela CONAMA n° 348/2004, as quais estabelecem as diretrizes, os critérios e 

procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil. A resolução torna 

obrigatória a implantação do Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil 

em todos os municípios brasileiros. Esse documento deve fornecer as diretrizes para a 

elaboração do Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil 

voltado aos pequenos geradores e para os Projetos de Gerenciamento de Resíduos da 

Construção Civil, direcionado aos grandes geradores. 

Em âmbito estadual, tem-se a Resolução do Conselho Estadual de Meio Ambiente 

(CONSEMA) nº 109/2005, que está baseada na Resolução CONAMA 307/02. Em seu 

artigo sexto, a resolução prevê a apresentação dos projetos de gerenciamento de 

resíduos da construção civil para empreendimentos sujeitos ou não ao licenciamento 

ambiental em fase prévia à construção, entrelaçando assim o licenciamento ambiental 

e outras licenças, como a carta de habite-se, aos projetos de gerenciamento. 

No município, as Leis nº 2.221/2009 e 2.302/2009 referem-se à utilização de 

caçambas estáticas coletoras de entulhos. Seu principal ponto é a exigência de licença 

ambiental das empresas coletoras para a destinação dos resíduos recolhidos. O prazo 

para o cumprimento das referidas Leis foi alterado pela Lei Municipal nº 2.873/2012, a 

qual prevê a exigência de licença ambiental para a destinação dos resíduos recolhidos 

somente após a aprovação do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos 

Sólidos. 
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II-2.7. RESÍDUOS AGROSSILVOPASTORIS 

II-2.7.1. Levantamento quali-quantitativo 

A área rural ocupa cerca de 92,78% da área total do município (CARLOS 

BARBOSA, 2017), sendo que, conforme descrito anteriormente, o setor agropecuário 

foi responsável por 2,96% do PIB (Produto Interno Bruto) total do município no ano de 

2016 (IBGE, 2016).  

Dentre as atividades agropecuárias desenvolvidas, destacam-se a criação de 

animais confinados e semi- confinados, especialmente bovinos de leite, aves e suínos. 

Relacionado a esse tipo de criação, tem-se a produção de grãos e forragens para 

alimentação animal, como milho e pastagens. Em áreas menos nobres em relação à 

mecanização agrícola ocorre o desenvolvimento da silvicultura com espécies 

madeireiras exóticas de eucalipto (Eucalyptus sp.), acácia (Acacia sp.) e pinus (Pinus 

sp.). 

No município, os principais resíduos de atividades agrossilvopastoris são os 

dejetos animais, animais mortos e resteva da colheita de matas plantadas. As 

embalagens de agrotóxicos, neste plano, serão tratadas como resíduos especiais. 

Conforme dados da Inspetoria Veterinária do município, atualmente existem 1.209 

cadastros, que se refere a uma inscrição, não sendo necessariamente uma propriedade, 

cadastrados como criadores de gado de leite ou de corte, sendo que a produção diária 

de dejetos pode ser visualizada na Tabela 18. Na elaboração do plano em 2014, foi 

apresentado que havia um movimento onde os criadores estavam buscando sua 

regularização em relação ao licenciamento ambiental, porém, após a promulgação da 

Resolução do CONSEMA 372/2018, onde definiu que até 200 cabeças, os criadores de 

bovinos semi-confinado não precisam mais ter licença ambiental, a maioria dos 

criadores do município não precisam mais ter licença ambiental para essa atividade. 

Verifica-se que o número médio de cabeças bovinas por criador é de 9,59, 

conforme dados da Inspetoria Veterinária do município. Cabe salientar que no número 

total de criadores, está contabilizada qualquer propriedade rural que possua pelo menos 

uma cabeça de gado. Nesse sentido, criadores não comerciais, de subsistência ou até 

sítios de lazer estão contabilizados no número total de criadores. 
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Tabela 18. Estimativa da produção diária de dejetos bovinos. 

 

N° de 
criadores 

N° de animais 
(cab.) 

Produção de dejetos 
(m³/cab.dia) 

Produção total de 
dejetos (m³/dia) 

1.209 
 

11.605 
 

 
*0,055 

 
638,27 

       Fonte: Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente e Inspetoria Veterinária. Data base: 
setembro/2019. 

* Valores estimados (média para animais adultos (0,069) e média para demais categorias (0,040), sendo assim definimos 

a média entre a faixa de idade dos animais de 0,055 m³/cab.dia) 

Já o número de criadores de suínos no município comparados como os dados de 

2014 decaíram em torno de 50%. O levantamento entregue pelo Setor do Meio 

Ambiente apresentou que no período de 2015 a 2019 o município licenciou duas granjas 

de creche de suínos e cinco de terminação, conforme apresentado na Tabela 19, 

salienta-se que todas as granjas possuem esterqueira para o tratamento dos dejetos. 

No total de criadores, estão contabilizados somente os criadores comerciais 

(particulares e integrados), não estando incluídos criadores de subsistência, sítios e 

empreendimentos licenciados pela Fepam. 

Tabela 19. Estimativa da produção diária de dejetos suínos. 

 

N° criadores 
N° criadores 
com licença 
ambiental 

Categoria/ N° de 
cabeças 

Produção dejetos 
(L/cab.dia) 

Produção 
total 

dejetos 
(L/dia) 

7 7 

Leitões em 
creche 

195 1,4 273,00 

Terminação 3.030 7 21.210,00 

Total 3.225 - 21.480,00 

Fonte: Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Data base: Setembro 2019 

Tabela 20. Estimativa da produção de dejetos suínos: Cooperativa Santa Clara e Integrados 

 

N° criadores 
Categoria/ N° de 

cabeças 
Produção dejetos 

(L/cab.dia) 
Produção total dejetos 

(L/dia) 

15 

Leitões em 
creche 

1.960 1,4 2.744 

Terminação 4.610 7 32.270 

Matrizes 
(maternidade) 

850 6,5 5.525 

Integrados 6.780 De 1,4 a 7 De 9.492 a 47.460 

Total 14.200 - De 50.031 a 87.999 

Fonte: Cooperativa Santa Clara. Data base: Setembro/ 2019 
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A criação de aves no município está direcionada à produção de carne, sendo que 

existem somente 3 criadores de aves que produzem ovos e uma de produção de 

matrizes. Dentre os tipos de aves criadas destacam-se a produção de frangos e perus.  

 Na Tabela 21 podemos verificar o número de aves criadas por granja, bem como 

a estimativa de volume anual de esterco gerado no município. Estão contabilizados 

apenas criadores comerciais, sendo a que a maioria é de criadores integrados de 

frigoríficos do Estado. 

Tabela 21. Estimativa da produção anual de dejetos de aves. 

 

Tipos de 
aves 

Nº criadores 
com licença 
ambiental 

Capacidade/ 
Unidades/ Lote 

Área construída 
dos galpões (m²) 

Produção 
anual de 

dejetos (m³) 

Frangos 60 2.293.180,00 156.505,00 31.301,00 

Perus 13 143.980,00 22.698,00 4.539,60 

Aves postura 3 116.520,00 15.220,00 3.044,00 

Matrizes 1 11.000,00 1.200,00 240,00 

Total 77 2.564.680 195.623 39.124,60 

Fonte: Secretaria Municipal de Agricultura, Data Base: setembro/2019. 

Observando a Tabela 21, verifica-se que o volume anual de dejetos gerados em 

criações de aves no município é cerca de 39.124,60 m³. Para a estimativa de volume de 

dejetos considerou-se que as criações são desenvolvidas sobre camas compostas de 

maravalha ou casca de arroz, com espessura média de 20 centímetros e remoção anual. 

Tais considerações estão baseadas nos dados fornecidos pelos criadores nos 

processos de licenciamento ambiental.  

A composição dos dejetos animais varia conforme a espécie animal, manejo da 

criação, regime alimentar dentre outros fatores. Porém, basicamente, os dejetos 

possuem elevada concentração de Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO), Demanda 

Química de Oxigênio (DQO), nitrogênio, fósforo e em menor quantidade potássio e 

outros elementos. Também, verifica-se a existência de coliformes e outros 

microrganismos patógenos. 

Quanto à mortalidade de animais, essa ocorre mais frequentemente nas primeiras 

semanas de vida, quando recém alojados nas instalações de criação e também, no caso 

das aves, quando as mesmas estão prontas para sua comercialização, principalmente 

em períodos quentes. A mortalidade média das aves é estimada em 3% do número total 
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criado, enquanto que em suínos esse índice é em média 2%. No caso dos bovinos, não 

há informações.  

Referente à resteva proveniente da colheita de matas plantadas, de acordo com 

os resultados preliminares do senso agropecuário do ano de 2017 (IBGE, 2017), a área 

total dos estabelecimentos agropecuários no município era de 15.374,245 hectares 

sendo que a área ocupada pelo plantio de silviculturas era de 2.061 hectares. As 

espécies normalmente utilizadas em plantios no município são a acácia (Acácia spp.), 

eucaliptos (Eucalyptus spp.) e menos frequente, o pinus (Pinus spp.).  

Após a colheita das florestas plantadas, sobram as partes que não têm valor 

comercial, que são os galhos e folhas, chamados de resteva. Não há uma estimativa de 

geração desse tipo de material, entretanto, sabe-se que o resíduo é bastante volumoso. 

Considerando a área plantada no município e as quantidades de toras e lenhas 

comercializadas, percebe-se que a geração desse resíduo é bem significativa. 

II-2.7.2. Destinação final    

Os dejetos animais são amplamente utilizados como adubação orgânica das 

lavouras nas próprias propriedades onde são gerados, principalmente no que se refere 

aos dejetos bovinos e suínos. Por isso, as instalações de criação desses animais 

normalmente são dotadas de depósitos de dejetos (esterqueiras) para seu acúmulo e 

fermentação, conforme pode ser observado nas figuras abaixo. 

  
Figuras 34 e 35. Depósito de dejetos de um suinocultor e de um bovinocultor. 

Fonte: Bioecologieas,2019 

Para sua utilização como adubação orgânica, os dejetos devem passar por 

processo de fermentação para que ocorra a sua estabilização. O processo, que pode 

ser aeróbico ou anaeróbico, dura cerca de 90 a 120 dias e traz benefícios como: 

- redução do odor característico;  
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- redução da concentração de coliformes e outros microrganismos patógenos; 

- estabilização da matéria orgânica com redução da Demanda Bioquímica de 

Oxigênio (DBO) e Demanda Química de Oxigênio (DQO); 

- disponibilização às plantas dos nutrientes presentes nos dejetos. (os nutrientes 

passam da forma orgânica para a forma mineral, podendo assim ser assimilados pelas 

plantas). 

Nesse sentido, os dejetos animais utilizados para adubação orgânica antes de 

passarem por processos de estabilização podem causar impactos ambientais negativos 

ao solo, fauna e flora, bem como incômodos à população próxima à área afetada. 

No caso dos dejetos de aves, chamados de cama de aviário, é muito comum a 

venda ou a troca dos mesmos por maravalha (serragem) para ser utilizada como cama 

aviária nova. Nesses casos, o resíduo acaba sendo encaminhado para outras 

localidades ou até mesmo outros municípios da região, sendo também utilizados como 

adubo orgânico.  

Os equipamentos utilizados para a retirada e distribuição dos dejetos animais nas 

lavouras são adaptados de acordo com o tipo de manejo utilizado na propriedade. No 

caso de dejetos bovinos e suínos é muito comum a utilização de sistema de manejo de 

dejetos líquidos. A retirada e distribuição desses dejetos é realizada por tanques 

equipados com bomba de vácuo. Já a cama de aviário é retirada por pás carregadeiras 

e distribuída por equipamentos com sistema de rosca sem fim. 

Uma questão importante a ser considerada na utilização desses materiais como 

adubação orgânica é a taxa de aplicação dos resíduos. A disposição dos resíduos em 

solo deve considerar a quantidade de nutrientes já existentes no solo antes da 

aplicação, o tipo de cultura a ser implantada e suas exigências nutricionais. Doses 

excessivas de adubação podem propiciar a contaminação das águas superficiais e 

subterrâneas. 

No caso dos animais mortos, aves e suínos são compostados aerobicamente em 

instalações chamadas composteiras. Nessas, são colocadas camadas de maravalha ou 

outro material com características absorventes, intercaladas com os animais mortos. 

Após aproximadamente 180 dias, os resíduos compostados são distribuídos nas 

lavouras. A exigência das composteiras nos produtores de aves suínos é feita através 



                                                                                              
 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE CARLOS BARBOSA 
VERSÃO FINAL – REVISÃO 02 

90 

dos licenciamentos ambientais dos empreendimentos criadores. Na Figura 36 

apresenta-se uma composteira para suínos mortos. 

 
Figura 36. Vista de uma composteira para suínos mortos. 

Fonte: Bioecologieas,2019 

Já os bovinos, em função do seu grande porte, acabam sendo enterrados nas 

propriedades onde eram criados. Como o município segue a Resolução 372/2018 em 

relação a atividade de bovinocultura, quase não há licenças emitidas no município, 

consequentemente não há um controle quanto à geração e destinação desse tipo de 

resíduo. Porém, o enterro em solo dos animais mortos normalmente é realizado com 

máquinas da prefeitura municipal.  

A resteva proveniente do corte das florestas plantadas, por acumular grande 

volume ao solo e dificultar o manejo da plantação após seu corte, normalmente é 

queimada pelos agricultores. Tal prática é proibida para a maioria das situações 

conforme legislação atual, sendo as queimadas o principal problema associado a esse 

tipo de resíduo.  

A queimada da resteva ocasiona impactos ambientais negativos para a atmosfera, 

macro e microfauna local e danos à vegetação, além de danos à saúde pública pela 

diminuição da qualidade do ar. 

II-2.7.3. Legislação pertinente 



                                                                                              
 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE CARLOS BARBOSA 
VERSÃO FINAL – REVISÃO 02 

91 

As atividades de criação de bovinos, suínos e aves são passíveis de licenciamento 

ambiental conforme Resolução CONSEMA nº 372/2018. No licenciamento ambiental 

dessas atividades são consideradas leis ambientais e sanitárias, bem como critérios 

técnicos relacionados ao manejo e destinação final dos dejetos animais. Portanto, o 

licenciamento ambiental dessas atividades é uma importante ferramenta para a gestão 

ambiental da propriedade rural. 

Já a silvicultura é uma atividade licenciável somente pelo Estado e o uso do fogo 

para queima de resteva proveniente da colheita das florestas plantadas possui várias 

restrições legais. A Lei Federal nº 12.651/2012, em seu artigo 38º, estabelece a 

proibição do uso de fogo na vegetação, exceto nas seguintes situações: 

- em locais ou regiões cujas peculiaridades justifiquem o emprego do fogo em 

práticas agropastoris ou florestais, mediante prévia aprovação do órgão ambiental 

estadual competente do SISNAMA;  

- emprego de queima controlada em Unidades de Conservação, em conformidade 

com o respectivo plano de manejo e mediante aprovação do órgão gestor da Unidade 

de Conservação, visando o manejo conservacionista da vegetação nativa, cujas 

características ecológicas estejam associadas à ocorrência do fogo; 

- atividades de pesquisa científica vinculada a projeto de pesquisa devidamente 

aprovado pelos órgãos competentes e realizada por instituição de pesquisa 

reconhecida, mediante prévia autorização do órgão ambiental competente do 

SISNAMA. 

Em esfera estadual, tem-se a Lei Estadual nº 13.931 (RIO GRANDE DO SUL, 

2012), a qual altera o Código Florestal do Estado do Rio Grande do Sul instituído pela 

Lei Estadual nº 9.519 de 21 de janeiro de 1992. A mesma prevê a proibição do uso do 

fogo nas florestas e demais formas de vegetação natural. Entretanto a Lei permite o uso 

do fogo nas seguintes situações:  

- em caso de controle e eliminação de pragas e doenças, o fogo pode ser utilizado 

como medida fitossanitária desde que não seja de forma contínua. Para tanto, 

dependerá de prévia licença do órgão florestal competente. 

- para o manejo controlado de pastagens nativas e exóticas em áreas não 

mecanizáveis, desde que não seja de forma contínua, para limpeza, remoção de 

touceiras de palhadas, e como quebra de dormência de sementes.  
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Esse uso deve ser precedido de permissão do órgão do poder público municipal 

até que seja viabilizada tecnologia alternativa para substituir essa prática. A permissão 

deverá ser emitida e fiscalizada pelo órgão ambiental municipal. A mesma, além de 

ampliar as situações que o fogo poderia ser utilizado, passou atribuições aos municípios 

para a autorização e fiscalização sobre uso do fogo. 

II-2.8. RESÍDUOS DE COLETAS ESPECIAIS 

Conforme descrito anteriormente, os resíduos de coletas especiais possuem 

características peculiares, principalmente por apresentarem periculosidade. Neste item 

será descrito como ocorre, atualmente, a gestão desses resíduos no município. 

II-2.8.1. Lâmpadas fluorescentes 

Conforme informações obtidas junto a empresa que faz a coleta dos resíduos 

domiciliares, ainda se encontra mesmo em volumes pequenos lâmpadas fluorescentes 

(inteiras e quebradas) nas lixeiras da cidade. Que acabam sendo recolhidas junto com 

os resíduos domiciliares e geraram um grande problema para sua destinação, uma vez 

que não é permitida a disposição de resíduos perigosos em aterros de resíduos 

domiciliares. 

Atualmente existe o sistema de logística reversa estabelecido em legislação. Na 

PNRS, baseando-se na responsabilidade compartilhada, onde os consumidores 

possuem a obrigação de retornar os produtos usados, listados no caput da lei, aos 

canais de comercialização e distribuição, os quais por sua vez devem direcioná-los aos 

fabricantes (BRASIL, 2010). 

O município em suas campanhas de educação ambiental vem orientando os 

comerciantes de lâmpadas para o cumprimento da lei referente a logística reversa e 

orientando os consumidores a devolverem suas lâmpadas queimadas nos pontos de 

venda. Mas infelizmente ainda há munícipes que destinam incorretamente esse resíduo 

perigoso junto a coleta seletiva, o que pode gerar danos à saúde das pessoas, animais 

e ao meio ambiente, pois o  mercúrio é tóxico para o sistema nervoso humano quando 

inalado ou ingerido, podendo causar variados problemas fisiológicos, além de causar a 

“bioacumulação”, ou seja, quando algum animal da cadeia alimentar dos seres humanos 

entra e contato com o elemento, o tecido adiposo irá reter a concentração do mercúrio 

no corpo e posteriormente, passar essa concentração elevada para o restante da cadeia 

e a contaminação dos corpos hídricos. 
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A prefeitura Municipal destina para a empresa especializada Amby Service Ltda, 

LO Nº 5400/2019, licenciada para a coleta, recebimento e descontaminação desses 

resíduos. No ano de 2018 foram encaminhadas a quantidade de 3.000 und de lâmpadas 

para tratamento, refere aos setores vinculados a prefeitura municipal. 

Cabe salientar que não há controle por parte do município sobre todos os 

estabelecimentos comerciais de vendas de lâmpadas, no que tange ao recebimento das 

lâmpadas queimadas e sua destinação final. 

II-2.8.2. Eletrônicos 

A partir de 2014 Carlos Barbosa conta com um ponto de recolhimento de materiais 

eletrônicos, o EcoPonto, operacionalizado pela a Secretaria Municipal de Projetos 

Públicos e Meio Ambiente, onde recebe equipamentos eletrônicos das seguintes 

categorias: LINHA BRANCA – produtos como geladeira, freezer, lava-roupa, ar-

condicionado; LINHA MARROM – TVs, DVDs, VHS, equipamentos de áudio; LINHA 

VERDE – computadores, impressoras, celular; LINHA AZUL – eletrodomésticos 

menores, como batedeira, liquidificador, ferro de passar. 

Os munícipes devem levar esses resíduos até o Ecoponto, que funciona no horário 

de expediente da Secretaria, das 08:00 às 12:00 e das 13:30 às 17:30, junto ao 

estacionamento da garagem da prefeitura. Na Tabela 22 apresentamos a quantidade 

dos resíduos eletrônicos recolhidos no ecoponto entre os anos de 2015 a 2018. 

Tabela 22. Quantidade de resíduos eletrônicos recolhidos entre 2015 a 2018.  

 
Ano Quantidade (kg) 
2015 3.899,50 

2016 4.949,00 

2017 13.255,00 

2018 29.078,00 

TOTAL 51.181,50 

Fonte: Secretaria de Projetos Públicos e Meio Ambiente (2019). 
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Figura 37. Vista geral dos eletrônicos armazenados no EcoPonto municipal. 

Fonte: Secretaria de Projetos Públicos e Meio Ambiente. 

II-2.8.3. Pilhas e baterias 

Como diagnóstico sobre a geração e destinação final desses resíduos, verificou-

se que o município orienta que esses resíduos devem ser devolvidos nos pontos de 

vendas. Porém, verifica-se que não são todos os comércios que comercializam pilhas e 

baterias possuem ponto de coleta. Orienta-se sempre os munícipes a levarem até os 

comércios que disponibilizam coletor, por exemplo, o Mercado da Santa Clara e até em 

bancos como o Sicredi. Mas ainda há registros de pilha e baterias destinas junto a coleta 

seletiva do município. 

Assim sendo, não há registros sobre as quantidades e locais de destinação final 

das pilhas e baterias. No caso específico das baterias de veículos automotores, em 

processos de licenciamento ambiental, os empreendedores informam que as baterias 

velhas são devolvidas aos fornecedores. Tal informação deve ser comprovada mediante 

apresentação de recibos ou notas anexas às planilhas de geração de resíduos. 

II-2.8.4. Pneus 

Os munícipes que entram em contato com a Prefeitura para a destinação de pneus 

usados são informados que deverão encaminhá-los às borracharias e pontos de troca 

de pneus onde são clientes. As borracharias costumam estocar os pneus velhos até 

formarem uma carga completa de caminhão para assim destinarem os mesmos às 

empresas fabricantes ou importadores. Porém, não há informações sobre a quantidade 

de pneus gerada ou destinada por particulares. 
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O poder público, através da vigilância sanitária, realiza a coleta de pneus 

inservíveis jogados irregularmente em espaços públicos, encaminhando os mesmos 

para um galpão da Prefeitura. Posteriormente, esses pneus são encaminhados para a 

empresa recicladora Recitires Comércio e Reciclagem de Produtos de Borrachas Ltda, 

conforme o Termo de Compromisso de Coleta de Pneumáticos, estabelecido entre o 

Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável da Serra Gaúcha – CISGA. 

Essa coleta é importante principalmente no que tange aos aspectos de saúde 

pública, relacionados à proliferação de vetores transmissores de doenças, como 

roedores e insetos. 

Segundo dados da Prefeitura, os veículos públicos, sendo eles carros, 

caminhonetes, caminhões, tratores, patrolas e outras máquinas, geram em média 77 

pneus inservíveis por ano. Os mesmos são destinados gratuitamente a empresa 

Recitires Comércio e Reciclagem de Produtos de Borrachas Ltda que realizam a coleta, 

o transporte e posterior reutilização ou destinação final dos pneus.  

Na Figura 38 apresentamos a porcentagem conforme a tipificação dos pneus 
destinados a reciclagem/reprocessamento. 

 
Figura 38. Porcentagem de pneus gerados pelos veículos públicos de Carlos Barbosa. 

Fonte: Biocologieas,2019 
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Os resíduos gerados em empreendimentos particulares na manutenção de 

veículos, como óleo lubrificantes, embalagens de óleo vazias e panos são 

acondicionados temporariamente em tambores e destinados para re-refino (óleos 

usados) ou para a lavagem e/ou coprocessamento (panos). A legislação estadual atual 

não permite a disposição de resíduos inflamáveis em aterros.  

Os óleos e graxas advindos dos sistemas de retenção de processos de tratamento 

de efluentes líquidos de empreendimentos que atuam no segmento de lavagem e 

manutenção de veículos são removidos periodicamente e destinados para reciclagem. 

Todo o processo de acondicionamento, coleta e destinação final desses resíduos 

ocorre por conta do gerador. Entretanto, não há registros ou controles das quantidades 

geradas e destinadas por cada um dos geradores junto à Secretaria de Projetos 

Públicos e de Meio Ambiente.  

No caso dos resíduos gerados pelo poder público, que conta com garagem de 

manutenção de caminhões, tratores e máquinas e rampa de lavagem, o óleo é 

armazenado em tonéis de 200 litros e as embalagens de óleo são devolvidas aos 

fornecedores, conforme a Política Nacional de Resíduos Sólidos. O piso do local é de 

concreto, sendo observada grande quantidade de óleo sobre o mesmo. Conforme 

informações da prefeitura, não há estimativa da quantidade de óleo gerado pelo 

município, no entanto, a destinação deste resíduo ocorre através da Logística Reversa. 

A rampa de lavagem possui nova caixa separadora de água e óleo, sendo que o 

óleo é destinado para empresas licenciadas, as quais realizam a coleta e o re-refino do 

óleo, embora não há registro de sua destinação. 

II-2.8.6. Óleo de cozinha usado  

O projeto Recicla Óleo foi desenvolvido visando orientar sobre a correta 

destinação do óleo de cozinha utilizado. A campanha teve início em 2010 e, desde sua 

implantação, foram recolhidos mais de 25 mil litros de óleo. A reciclagem do óleo é 

redirecionada para residências e empreendimentos comerciais como restaurantes, 

bares e lancherias. 

Para geradores residenciais, o município orienta que o óleo de cozinha usado seja 

colocado em garrafas PET devidamente fechadas para assim ser encaminhado junto 

com os resíduos seletivos. Não se orienta a colocação junto com os resíduos orgânicos 

porque os caminhões que coletam são compactadores, podendo assim romper a garrafa 
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com o óleo. Na central de triagem, o óleo usado é separado e encaminhado para 

empresas recicladoras, as quais produzem biodiesel e sabão. A própria empresa que 

realiza a coleta seletiva faz a destinação desse resíduo. 

Para empresas que produzem frituras, como bares, restaurantes, hotéis, 

pousadas, padarias a Secretaria de Projetos Públicos e Meio Ambiente fornece o 

contato de empresas que realizam o serviço de coleta do óleo usado. O munícipio 

realiza apenas a divulgação do projeto e contata empresas interessadas em receber e 

reciclar o óleo, não havendo custos público relativos à destinação desse material. O 

município não tem controle sobre o óleo gerado em todos os estabelecimentos 

comerciais, principalmente quanto aos volumes e destinação final. 

II-2.8.7. Embalagens de agrotóxicos   

Os agricultores do município são orientados a realizar a tríplice lavagem das 

embalagens de agrotóxicos sempre ao final de seu uso, armazenando-as em casa até 

a data da realização da coleta anual. 

O município organiza em parceria com o comércio local, desde o ano de 2000, a 

coleta e a destinação final das embalagens, as quais são encaminhadas para a empresa 

recicladora Aria Associação dos Revendedores de Insumos Agrícolas, licenciada pela 

LO FEPAM N° 7071/2018, localizada no município de Passo Fundo - RS. 

Na Figura 39, observam-se as embalagens de agrotóxicos na coleta anual. 

 
Figura 39. Coleta de embalagens de agrotóxicos. 

Fonte: Cooperativa Santa Clara,2019 
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Através das Fig. 40 e 41, podemos observar a quantidade de embalagens 

recolhidas nas últimas campanhas, bem como o percentual por tipologia das 

embalagens de agrotóxicos recolhidos. 

 
Figura 40. Dados sobre as embalagens de agrotóxicos recolhidos junto a Prefeitura Municipal. 

Fonte: Secretaria Municipal de Projetos Públicos e Meio Ambiente. 

 

 

Figura 41. Porcentagem referente ao tamanho das embalagens de agrotóxicos recolhidos  
entre 2009 e 2018. 

 Fonte: Secretaria Municipal de Projetos Públicos e Meio Ambiente. 
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II-2.8.8. Legislação pertinente   

II-2.8.8.1. Âmbito Federal 

Em esfera federal, a Lei nº 12.305/2010, denominada Política Nacional de 

Resíduos Sólidos, regulamentada pelo Decreto N° 9.177, de 23 de dezembro de 2017, 

prevê que os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes são obrigados a 

estruturar e implementar sistemas de logística reversa dos produtos após seu uso, de 

forma independente do serviço público de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, 

dos seguintes tipos de produtos: 

– agrotóxicos, seus resíduos e embalagens, assim como outros produtos cuja 

embalagem, após o uso, constitua resíduo perigoso, observadas as regras de 

gerenciamento de resíduos perigosos previstas em lei ou regulamento, em normas 

estabelecidas pelos órgãos do SISNAMA, do SNVS e do SUASA, ou em normas 

técnicas; 

– pilhas e baterias;  

–  pneus; 

– óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens; 

– lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista;  

– produtos eletroeletrônicos e seus componentes; 

A logística reversa pode ser definida como o 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.  

Neste sentido, percebe-se que as obrigações sobre a destinação desses materiais 

recaem principalmente, sobre o setor privado, sendo que o mesmo deve se organizar 

para implementar um sistema de logística reversa aos seus produtos, podendo entre 

outras medidas:  

– implementar procedimentos de compra de produtos ou embalagens usadas; 

– disponibilizar postos de entrega de resíduos reutilizáveis e recicláveis; 
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– atuar em parcerias com cooperativas ou outras formas de associações de 

catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis, inclusive de qualquer tipo de 

embalagens. 

A Resolução CONAMA n° 401/2008, alterada pela Resolução CONAMA n° 

424/2010, estabelece limites máximos de chumbo, cádmio e mercúrio para pilhas e 

baterias comercializadas em território nacional, bem como estabelece critérios para seu 

gerenciamento ambiental. Esta prevê, entre outras coisas, que os fabricantes e 

importadores desses produtos elaborem e apresentem ao IBAMA, plano de 

gerenciamento de resíduos. Os estabelecimentos que comercializam estes produtos, 

assim como as redes de assistências técnicas, devem receber os resíduos advindos do 

consumo de seus produtos e destiná-los de forma correta. Também, devem informar 

aos consumidores sobre a periculosidade dos resíduos a as formas de destinação, 

inclusive podendo firmar parcerias com o poder público para a realização de campanhas 

de educação ambiental.  

Especificamente sobre o óleo lubrificante usado, tem-se a Resolução CONAMA 

n° 362/2005, alterada pela Resolução CONAMA n° 450/2012, a qual prevê que todo o 

óleo lubrificante ou contaminado deve passar por processo de reciclagem, atribuindo 

responsabilidades de recolhimento ao produtor, importador, comerciante e ao gerador 

do óleo, bem como responsabilidades específicas a cada um dos agentes envolvidos, 

considerando princípios de logística reversa.  

A regulamentação específica aos pneus usados existe desde 1999, através da 

Resolução CONAMA nº 258/1999 alterada pela Resolução CONAMA nº 301/2002, onde 

igualmente aos demais resíduos especiais, estabelecem-se responsabilidades aos 

fabricantes e importadores desses produtos para a destinação ambientalmente correta. 

Já a destinação final de embalagens de agrotóxicos possui regulamentação desde 

o ano de 1989, com a Lei Federal nº 7802/1989, alterada pela Lei Federal nº 9974/2000 

e, regulamentada pelo Decreto N° 4.074, de 2002. Elas estabelecem regras para 

produção, embalagem, comercialização e destinação final das embalagens dentre 

outros. Está previsto que as empresas produtoras e comercializadoras de agrotóxicos 

são responsáveis pela destinação final das embalagens vazias dos produtos por elas 

fabricados e comercializados após a devolução pelos usuários. Outra norma de âmbito 

federal relativa às embalagens de agrotóxicos é a Resolução CONAMA nº 465/2014, 

que revogou a Resolução CONAMA n° 334/2003, determinando os requisitos e critérios 

técnicos mínimos necessários para o licenciamento ambiental de estabelecimentos 
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destinados a receber as embalagens de agrotóxicos e afins, vazias ou contendo 

resíduos, inclusive dos postos para recebimento e estocagem temporária até a 

destinação à indústria de reciclagem. 

Em resumo, a legislação federal praticamente exime o poder público da obrigação 

quanto ao destino final dos resíduos especiais, compartilhando essa obrigação entre os 

fabricantes, importadores, revendedores e comerciantes. A tabela a seguir apresenta 

as principais legislações e normativos em nível federal relacionados aos resíduos 

especiais. 

Tabela 23. Principais legislações federais relativas aos resíduos especiais. 
 

Resíduo Legislação 

Todos os especiais 
Lei nº 12.305 de 02 de agosto de 2010 

Decreto Federal N° 9.177, de 23 de dezembro de 2017 

Pilhas e baterias 
Resolução CONAMA nº 401 de 4 de novembro de 2008 

Resolução CONAMA nº 424 de 22 de abril de 2010 

Óleo lubrificante 
Resolução CONAMA nº 362 de 23 de junho de 2005 

Resolução CONAMA nº 450 de 06 de março de 2012 

Pneus 
Resolução CONAMA nº 258 de 26 de agosto de 1999 

Resolução CONAMA nº 301 de 21 de março de 2002 

Agrotóxicos 

Lei nº 7.802 de 11 de julho de 1989 

Lei nº 9.974 de 06 de junho de 2000 

Decreto Federal N° 4.074, de 2002 

Resolução CONAMA nº 465, de 05 de dezembro de 2014 

 

II-2.8.8.2. Âmbito Estadual 

Conforme Art. 223 da Lei Estadual 11.520/2000, denominada Código Estadual do 

Meio Ambiente, as indústrias produtoras, formuladoras ou manipuladoras são 

responsáveis direta ou indiretamente pela destinação final das embalagens de seus 

produtos assim como dos restos e resíduos de produtos comprovadamente perigosos, 

inclusive os apreendidos por ações fiscalizatórias.  

A Lei Estadual 9.921 (RIO GRANDE DO SUL, 1993), regulamentada pelo Decreto 

Estadual n° 38.356, já previa em seu artigo 9º, que os recipientes, embalagens, 

contêineres, invólucros e assemelhados, quando destinados ao acondicionamento de 

produtos perigosos, deverão ser obrigatoriamente devolvidos ao fornecedor desses 
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produtos. A lei prevê ainda que as indústrias de embalagens localizadas no estado, na 

medida das possibilidades e limitações tecnológicas, devem incluir em seus produtos, 

indicações que possam facilitar a reciclagem dos mesmos. 

O Decreto Estadual 38.356/1998, alterado pelo Decreto N° 48.129 (RIO GRANDE 

DO SUL, 2011), aprofunda as diretrizes para a gestão dos resíduos perigosos no estado, 

incluindo como corresponsáveis pela destinação dos resíduos, os receptores e 

fornecedores de produtos perigosos, sendo eles nacionais ou estrangeiros, pessoas 

físicas ou jurídicas. O Decreto trata de forma especial às embalagens de agrotóxicos, 

no que tange à tríplice lavagem na origem, definindo tríplice lavagem como a repetição 

por três vezes da sequência de procedimentos: 

– colocar água até no mínimo, um terço da embalagem de agrotóxico esvaziada 

agitando vigorosamente;  

– despejar a solução resultante da lavagem no tanque de aplicação do agrotóxico, 

utilizando-a como parte da diluição do agrotóxico para uma nova aplicação na lavoura. 

A Lei Estadual 11.019/1997 trata especificamente sobre o descarte e destinação 

final de pilhas que contenham mercúrio metálico, lâmpadas, fluorescentes, baterias de 

telefone e demais artefatos que contenham metais pesados. A mesma estabelece que 

os fabricantes e vendedores desses produtos devam receber os resíduos ou os produtos 

usados de seus clientes.  

As Leis Estaduais 11.187/1998 e 13.401/2010 alteraram a Lei n° 11.019/1997, 

acrescentando diretrizes para a destinação final de lâmpadas e pilhas. O § 1º do Art. 1º 

da Lei 13.401/2010 define que os produtos descartados deverão ser separados e 

acondicionados em recipientes adequados para a destinação específica, que deverão 

ser disponibilizados pelos fabricantes dos produtos e seus representantes comerciais. 

Quanto à destinação final de resíduos Classe I – perigosos com características de 

inflamabilidade como óleos lubrificantes, a Portaria 016/2010, estabeleceu que os 

mesmos não podem mais ser destinados para aterros de resíduos. O prazo para entrar 

em vigor, dado pela Portaria 093/2011, iniciou no mês de julho de 2012. 

Por enfim, a Lei Estadual N° 14.528, de 16 de abril de 2014, instituiu a Política 

Estadual de Resíduos Sólidos, dispondo sobre os objetivos, instrumentos e diretrizes 

relativas à gestão integrada e ao gerenciamento de resíduos sólidos, incluindo os 

perigosos, às responsabilidades dos geradores e do poder público. 
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Da mesma forma que a legislação federal, o Estado prevê obrigações sobre a 

destinação dos resíduos especiais aos fabricantes, fornecedores, comerciantes e 

receptores. A tabela a seguir apresenta as principais legislações e normativos em nível 

estadual relacionados aos resíduos especiais. 

Tabela 24. Principais legislações estaduais relativas aos resíduos especiais. 

 

Resíduo Legislação 

Todos os especiais 

Lei nº 11.520, de 03 de agosto de 2000 

Lei nº 9.921, de 27 de julho de 1993 

Decreto nº 38.356, de 01 de abril de 1998 

Decreto n° 48.129, de 30 de junho de 2011 

Lei Estadual n° 14.528, de 16 de abril de 2014 

Agrotóxicos 
Lei nº 9.921 de 27 de julho de 1993 

Decreto nº 38.356 de 01 de abril de 1998 

Pilhas, baterias e 
lâmpadas fluorescentes 

Lei nº 11.019 de 23 de setembro de 1997 

Lei nº 11.187 de 07 de julho de 1998 

Lei nº 13.401 de 30 de março de 2010 

Óleo lubrificante 
Portaria 016, de 20 de abril de 2010 

Portaria 093, de 26 de outubro de 2011 

 

II-2.8.8.3. Âmbito Municipal 

Conforme Art. 10 da Lei Municipal Nº 3.460/2017, denominada Zoneamento 

Ambiental e Código Municipal de Meio Ambiente, no inciso XIV, compete ao Município, 

através do Órgão Executivo Municipal do Meio Ambiente, conjuntamente com o 

Conselho Municipal de Meio Ambiente manter, quando for o caso, cadastro atualizado 

dos estabelecimentos, atividades e empreendimentos contendo informações sobre os 

insumos e processos utilizados, bem como o tratamento dado aos resíduos gerados. 

II-2.9. OUTROS RESÍDUOS  

II-2.9.1. Resíduos de serviços públicos de saneamento   

Não há, até o momento, geração de resíduos sólidos de serviços públicos de 

saneamento no município de Carlos Barbosa. Estes resíduos constituem-se de lodos de 

estações de tratamento de água e de esgotos. O abastecimento público de água potável 

provém de águas subterrâneas, cujo tratamento é por simples desinfecção, não 

havendo geração de lodos como em um tratamento convencional de águas superficiais. 
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Não existem estações públicas de tratamento de esgotos. Quando virem a ser 

instaladas e operadas, o lodo gerado nas estações deverá ser devidamente tratado para 

evitar a contaminação ambiental. Também não a controle de eventuais limpezas de 

fossas e filtros dos prédios públicos.  

II-2.9.2. Resíduos de serviços de transportes   

Os resíduos de portos, aeroportos, terminais rodoviários e ferroviários são 

resíduos sépticos que podem conter organismos patogênicos como materiais de higiene 

e de asseio pessoas e restos de comida. Possuem capacidade de veicular doenças de 

outras cidades, estados e países.  

Em Carlos Barbosa, a Estação Rodoviária tem linhas de ônibus intermunicipais e 

interestaduais, mas é de pequeno porte e há pouco fluxo de pessoas. Entende-se que 

não há potencial significativo de contaminações por resíduos dispostos nesta rodoviária. 

Os profissionais responsáveis pela limpeza do local fazem o recolhimento do lixo, 

dispondo-os para coleta pela Prefeitura juntamente com os resíduos domiciliares. 

II-2.9.3. Resíduos de mineração   

Em Carlos Barbosa, há atividades de extração mineral, com a lavra de basalto, 

saibro e argila, principais materiais minerais existentes na região. Estes tipos de 

minerais são de uso imediato na construção civil, em obras de terraplanagem, base de 

estradas, blocos de revestimento, etc. O beneficiamento consiste apenas em processos 

físicos para redução de volume, como o uso de britadores ou rompedores, sendo que 

todo o minério, em diferentes granulometrias, é aproveitado, não havendo sobra de 

resíduos. 

Em Carlos Barbosa, não há extração de minérios cujo beneficiamento gere 

resíduos contaminantes, como é o caso do alumínio, ouro, calcário, entre outros. 

Também não há extração em minas subterrâneas nem em cursos d’água. 

Segundo a Setor do Meio Ambiente, há em Carlos Barbosa as seguintes 

quantidades de empreendimentos de mineração licenciados pelo município: 02 de 

extração de argila; 01 de extração de basalto; e 05 de extração de saibro. As áreas de 

lavra devem possuir lagoa de sedimentação dos sólidos carregados pelas águas 

pluviais, de modo a evitar que esses resíduos causem contaminação ou assoreamento 

dos recursos hídricos naturais. 
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II-2.10. ESTRUTURA AMBIENTAL DO MUNICÍPIO: FISCALIZATÓRIA, 

OPERACIONAL E GERENCIAL  

A administração de Carlos Barbosa na gestão municipal atual (2017 – 2020), 

apresenta a composição apresentada na figura abaixo. 

 
Figura 42. Organograma geral da Administração Municipal na Gestão atual (2017-2020). 

Fonte: Secretaria da Administração (2019). 

Atualmente, o setor de Meio Ambiente encontra-se integrada a Secretaria de 

Projetos Públicos e Meio Ambiente. A estrutura continua semelhante à Divisão de Meio 

Ambiente anterior, não havendo quadro técnico fixo ou técnicos concursados para a 

área ambiental. A assistência técnica é prestada por empresa de assessoria ambiental, 

que é responsável pelo licenciamento ambiental das atividades consideradas de 

impacto local. A mesma auxilia ainda nos processos fiscalizatórios, no que tange ao 

embasamento técnico de tais processos.  

Para a fiscalização, o município conta com três Fiscais Sanitaristas e de Meio 

Ambiente. Entretanto, apenas um fiscal atua diretamente na fiscalização ambiental, 

junto à Secretaria de Meio Ambiente, e os outros dois atuam na Secretaria de Saúde 

controlando as questões sanitárias.  
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Os controles de documentação e trâmites de processos são realizados no sistema 

informatizado geral da Prefeitura Municipal, sendo que não há sistema específico para 

os processos ambientais. Alguns tipos de controles internos são realizados de forma 

manual pelos funcionários.  

A Secretaria conta com sete computadores para a área ambiental, uma máquina 

fotográfica digital e um GPS de navegação. Além dos equipamentos utilizados para a 

manutenção da arborização das ruas que são: uma motopoda, um podão, uma 

podadeira de cerca viva elétrica, uma motosserra MS 360, uma motosserra MS 260, 

uma tesoura de poda de mão (parreira), um tesourão de poda com hastes extensivas, 

um serrote de mão, três chaves da motosserra MS 260, quatro cones de sinalização e 

três veículos disponíveis para o setor. 

Um importante instrumento de gestão ambiental dentro do município é o Fundo 

Municipal de Meio Ambiente (FMMA), mecanismo instituído pela Lei Municipal nº 1619 

de 18 de fevereiro de 2003. O mesmo possui objetivo de custear ações, obras, planos, 

programas e projetos, visando a melhoria da qualidade do meio ambiente do município. 

Conforme sua Lei de criação, o fundo é alimentado por recursos advindos de: 

– Dotação orçamentária própria constante no orçamento geral do município; 

– Resultante do produto de sansões administrativa e judicial por infrações às 

normas ambientais previstas em Lei; 

– Resultantes de contribuições, auxílios e dotações orçamentárias da União e dos 

Estados e de suas respectivas autarquias, empresas públicas, sociedades de economia 

mista e fundações; 

– Rendimentos de qualquer natureza decorrentes da aplicação de seu patrimônio 

e/ou de qualquer órgão da administração municipal quando da exploração por 

concessão ou permissão; 

– Resultantes de doações, dinheiro, valores, bens, imóveis e móveis advindas de 

pessoas físicas, jurídicas, públicas e privadas; 

– Resultante do produto de arrecadação de taxas de Licenciamento Prévio, 

Licenciamento de Instalação e Licenciamento de Operação; 

– Valores arrecadados na cobrança de ingresso em parques públicos municipais; 

– De condenações jurídicas de empreendimentos sediados no município e/ou que 

afetem o território municipal, decorrentes de crimes ambientais; 
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– Resultantes de convênios, contratos, acordos e termos de ajustes de conduta 

celebrados entre o município e instituições públicas e privadas cuja execução seja de 

competência do Conselho Municipal de Meio Ambiente; 

– De outros que, por natureza, possam ser destinados ao Fundo Municipal de 

Meio Ambiente. 

O município possui ainda o Conselho Municipal do Meio Ambiente (COMAM), 

instituído pela Lei Municipal nº 1618 de 18 de fevereiro de 2003. Este possui objetivos 

de deliberar na proteção, conservação e recuperação do meio ambiente, sendo ainda 

um órgão consultivo e de assessoramento do Poder Executivo Municipal. Segundo sua 

lei de criação, o mesmo deve ser constituído de número paritário, sendo 50% 

representantes do Poder Público e 50% representantes da sociedade civil organizada. 

Na Figura 43 apresenta-se um resumo da estrutura fiscalizatória, operacional e 

gerencial do município relacionada ao meio ambiente. 

 
Figura 43. Resumo da estrutura fiscalizatória, operacional e gerencial ambiental do município. 

Fonte: Secretaria de Projetos Públicos e Meio Ambiente (2019). 

Tanto o FMMA quanto o COMAM foram criados com o intuito de enquadrar o 

município no Sistema Integrado de Gestão Ambiental (SIGA-RS) implantado pelo 

Governo do Estado, por meio da Secretaria Estadual de Meio Ambiente (SEMA). O 

SIGA-RS é o mecanismo que aproxima os órgãos ambientais para a gestão 
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compartilhada das políticas ambientais e em especial, dos instrumentos de 

licenciamento e de fiscalização ambiental. Nesse sentido, esses instrumentos 

favoreceram a descentralização da gestão ambiental propiciando assim, o 

fortalecimento das ações governamentais em nível local. 

Depois de enquadrado no SIGA-RS, o município foi habilitado pelo Estado a 

realizar o licenciamento ambiental de atividades consideradas de impacto local, 

conforme Resolução CONSEMA nº 51 de 26 de dezembro de 2003. 

II-2.11. PLANOS, PROGRAMAS E PROJETOS EXISTENTES   

No que tange aos resíduos sólidos, o município desenvolve alguns programas 

visando melhorar a gestão dos mesmos, com ações voltadas à qualificação da coleta 

seletiva e especialmente quanto aos resíduos especiais, proporcionando alternativas 

aos geradores para sua destinação final. 

Sobre os resíduos especiais, os programas são desenvolvidos em parcerias com 

a iniciativa privada, considerando que a responsabilidade pela destinação final desses 

resíduos normalmente é do fabricante, importador, comerciante e gerador.  

A seguir serão descritos os programas voltados para a gestão dos resíduos, 

desenvolvidos pelo município. 

II-2.11.1. Eu projeto educação  

Apesar do serviço de Coleta Seletiva de Lixo estar implantado em Carlos Barbosa 

há 20 anos, ainda ocorre registros de descarte incorreto de lixo como foi registrado em 

agosto de 2017 no Bairro Navegantes e na 1º Secção de Castro. Após o ocorrido, a 

prefeitura através do programa “Eu Projeto Educação”, desenvolveu o eixo “Cidadão 

consciente através da Educação Ambiental” com intuito de trabalhar a sensibilização da 

comunidade para o tema da reciclagem, a partir de atividades desenvolvidas nas 

escolas do município. 

Assim, 12 personagens foram utilizados para abordar a problemática do lixo de 

forma lúdica e com linguagem adequada para o trabalho com crianças e adolescentes. 

Foi criado material para divulgação e conscientização ambiental com base nos 

personagens, como adesivos para lixeiras, adesivos para os containers de 

recolhimentos dos resíduos no município, imãs de geladeira customizados para os 



                                                                                              
 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE CARLOS BARBOSA 
VERSÃO FINAL – REVISÃO 02 

109 

bairros e totens indicativos (Fig. 44). Além disso, foram criados materiais de apoio 

pedagógico como desenhos de colorir, fantoches, quebra-cabeças, jogos e etc. 

 
Figura 44. Imãs de geladeira criados no “Eu Projeto Educação” distribuídos à Comunidade. 

Fonte: Secretaria de Projetos Públicos e Meio Ambiente (2019). 

As duas primeiras etapas do projeto consistiram na criação de vínculo dos 

estudantes com os personagens pela escolha dos nomes e, a abordagem do tema da 

reciclagem foi realizada através do concurso de ilustração (para as séries iniciais) e de 

redação (para as séries finais). A terceira etapa teve como foco a vivência e a reflexão 

do tema da reciclagem através do programa “Educação para o Cotidiano”. Nesta fase, 

foram realizadas visitações à Usina de Reciclagem e Aterro Sanitário do Município, bem 

como ciclos de palestras para alunos do Ensino Médio e EJA, com o apoio de estudantes 

Barbosenses que se destacaram em mostras científicas nacionais e internacionais. A 

etapa final do projeto, constituiu-se de ações desenvolvidas nas escolas e forma a 

promover a sustentabilidade, como a reutilização de óleo de cozinha, a implementação 

de hortas e composteiras escolares, assim como oficinas de artesanatos com materiais 

reutilizados. 

As ilustrações e textos vencedores foram transformadas em histórias em 

quadrinhos e distribuídas para toda comunidade, além da criação de uma peça teatral 

baseada no texto vencedor do concurso. O lançamento deste material ocorreu na Feira 

do Livro de Carlos Barbosa de 2018 e foi utilizado durante todo o ano de 2019. Além 

disso, foi oferecido prêmio especial ao melhor projeto enquadrado na categoria de 

sustentabilidade, apresentado na I Mostra Científica de Carlos Barbosa, ocorrida em 

outubro de 2018. 
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Figura 45. Folder explicativo referente a coleta seletiva municipal. 

Fonte: Secretaria de Projetos Públicos e Meio Ambiente (2019). 

No entanto, não se tem registro dos resultados da campanha realizada pela 

Secretaria da Educação no desempenho da separação do lixo nas escolas. 

          Como o município de Carlos Barbosa participa do Consórcio Intermunicipal de 

Desenvolvimento Sustentável da Serra Gaúcha (CISGA), que desenvolveu o programa 

de educação ambiental (CISGA, 2020), produzindo folders voltados a coleta seletiva dos 

resíduos sólidos urbanos, o Setor de Meio Ambiente da prefeitura vem utilizando-os 

como material de educação ambiental (Fig. 46 e 47).  

 
Figura 46. Folder explicativo referente a gestão dos resíduos sólidos urbanos. 

Fonte: CISGA,2020. 
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Figura 47. Folder explicativo referente a gestão dos resíduos sólidos urbanos. 

Fonte: CISGA,2020. 

 

II-2.11.2. Campanha de recolhimento de resíduos eletrônicos 

Através da parceria do município com o Consórcio Intermunicipal de 

Desenvolvimento Sustentável da Serra Gaúcha – CISGA, todos os anos, 

preferencialmente no mês do Meio Ambiente (junho), é disponibilizado caminhão para 

realizar o recolhimento de resíduos eletrônicos em Carlos Barbosa. Esta atividade é 

amplamente divulgada em todos os meios de comunicação, inclusive no site da 

prefeitura, de modo que a sociedade tenha conhecimento sobre a coleta dos eletrônicos.  

Além disso, desde 2014, Carlos Barbosa conta com um ponto fixo de recolhimento 

de materiais eletrônicos, chamado de Ecoponto. O Ecoponto é operacionalizado pela 

Secretaria de Projetos Públicos e Meio Ambiente, no horário de expediente da prefeitura 

(das 08:00 às 12:00 e das 13:30 às 17:30) e recebe equipamentos eletrônicos conforme 

as categorias a seguir: 

– Linha Branca: produtos como geladeira, freezer, lava-roupa, ar-condicionado; 

– Linha Marrom: TVs, DVDs, VHS, equipamentos de áudio, etc; 

– Linha Verde: computadores, impressoras, celulares, etc; 

– Linha Azul: eletrodomésticos menores, como batedeiras, liquidificador, ferro de 

passar e etc. 
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Figura 48. Folder explicativo referente ao Ecoponto Municipal de Carlos Barbosa. 

Fonte: Secretaria de Projetos Públicos e Meio Ambiente (2019). 

Antes disso, havia no município a Campanha “Dia D Eletrônicos” criada no ano de 

2010, com o intuito de solucionar o problema local da falta de opção para a destinação 

desse tipo de material. O programa contava com a parceria da empresa da coleta 

seletiva, que organizava um dia específico para que os munícipes pudessem destinar 

seus resíduos eletrônicos, através da disponibilização de um caminhão e dois 

funcionários para o recebimento e transporte dos resíduos recebidos até uma empresa 

licenciada para a reciclagem, não gerando custos para o município. 

II-2.11.3. Campanha de recolhimento de óleo de cozinha  

O projeto “Recicla Óleo” foi desenvolvido visando orientar sobre a correta 

destinação do óleo de cozinha utilizado. A campanha teve início em 2010 e, desde sua 

implantação, foram recolhidos mais de 25 mil litros de óleo. A reciclagem do óleo é 

redirecionada para residências e empreendimentos comerciais como restaurantes, 

bares e lancherias. 

Para geradores residenciais, o município orienta que o óleo de cozinha usado seja 

colocado em garrafas PET devidamente fechadas para assim ser encaminhado junto 
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com os resíduos seletivos. Não se orienta a colocação junto com os resíduos orgânicos 

porque os caminhões que coletam são compactadores, podendo assim romper a garrafa 

com o óleo. Na central de triagem, o óleo usado é separado e encaminhado para 

empresas recicladoras, as quais produzem biodiesel e sabão. A própria empresa que 

realiza a coleta seletiva faz a destinação desse resíduo. 

Para empresas que produzem frituras, como bares, restaurantes, hotéis, 

pousadas, padarias e etc, o Setor de Meio Ambiente disponibiliza o contato de empresas 

cadastradas que realizam a coleta do óleo usado no município. 

É importante ressaltar que o munícipio realiza apenas a divulgação do projeto e 

contata empresas interessadas em receber e reciclar o óleo, não havendo custos 

público relativos à destinação desse material. O município não tem controle sobre o óleo 

gerado em todos os estabelecimentos comerciais, principalmente quanto aos volumes 

e destinação final. 

II-2.11.4. Campanha de recolhimento de embalagens de agrotóxicos 

A campanha de recolhimento das embalagens de agrotóxicos iniciou no ano de 

2000. Desde então o município, em parceria com uma cooperativa agropecuária local, 

realiza a divulgação e a coleta das embalagens de agrotóxicos vazias junto às 

comunidades do interior.  

As embalagens são destinadas a central recicladora licenciada Aria Associação 

dos Revendedores de Insumos Agrícolas, situada no município de Passo Fundo. Os 

agricultores do município são orientados pelos técnicos da Prefeitura Municipal 

(Secretaria de Agricultura e Secretaria de Projetos Públicos e Meio Ambiente), da 

EMATER, assim como do comércio local, a realizar a tríplice lavagem das embalagens 

ao final do seu uso. Essa condição é imprescindível para a realização da coleta anual 

das embalagens, uma vez que a empresa recicladora não aceita embalagens sujas. 

Para realizar a tríplice lavagem, o agricultor precisa esvaziar completamente o conteúdo 

da embalagem no tanque do pulverizador e após adicionar água limpa até 1/4 do volume 

da embalagem. Na sequência, tampá-la bem e agitá-la por 30 segundos. Por fim, 

despejar a água de lavagem no tanque do pulverizador. É necessário repetir a operação 

três vezes, e após inutilizar a embalagem plástica ou metálica, perfurando o fundo. 

De 2009 a 2018, foram recolhidas quase 62.000,00 unidades. A coleta destes 

resíduos ocorre anualmente (entre os meses de janeiro e fevereiro) e, o roteiro é elaborado 
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pelo município. Os agricultores devem transportar as embalagens de suas propriedades 

até os locais indicados. 

II-2.11.5. Plano de estímulo ao desenvolvimento agropecuário de Carlos Barbosa 

O Plano de Estímulo ao Desenvolvimento Agropecuário de Carlos Barbosa foi 

criado pela Lei Nº 3154, de 30 de março de 2015, alterada pela Lei Nº 3394, de 26 de 

abril de 2017. Seu objetivo é estimular o setor primário a ser competitivo e produzir com 

qualidade nos diversos segmentos da atividade agropecuária, tornando as propriedades 

diversificadas, com uma ou mais atividades, contribuindo para a permanência da família 

no meio rural. O público alvo do plano são os agricultores que possuem na agricultura, 

a principal renda da família, além de pessoas que venham a investir no meio rural 

proporcionado a criação de postos de trabalho. 

O Plano de Estímulo ao Desenvolvimento Agropecuário possui as seguintes 

metas: 

– Profissionalizar e qualificar as atividades produtivas. 

– Aumentar a renda das propriedades. 

– Qualificar e agregar valor aos produtos. 

– Melhorar a qualidade de vida do agricultor. 

– Garantir a manutenção alimentar de qualidade do grupo familiar. 

– Implantar sistemas produtivos autossustentáveis. 

– Conscientizar sobre a preservação ambiental. 

– Diversificar a produção familiar. 

– Aumentar a oferta de alimentos para a sociedade. 

O Capítulo XIII trata especificamente sobre a preservação ambiental, sendo que 

o artigo 16 possui a seguinte redação: 

“Cap. XIII, Art. 16º: Os incentivos do Programa de Preservação 
Ambiental se constituirão dos seguintes:  

I – desconto de 90% (noventa por cento) no valor de horas máquina 
para preparo do terreno para a instalação de fossas ou esterqueiras; 

II – fornecimento de brita para a construção de esterqueiras e de 
fossas; 

III – transporte de tubos de concreto para a construção de fossas, 
desde que o material seja adquirido no município; 

IV – fornecimento de projetos de esterqueiras; 
V – transporte gratuito de fossas com o prévio agendamento; 
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VI – disponibilização de caminhão para recolhimento e transporte até 
o destino final das embalagens de agrotóxicos, desde que empresas 
responsáveis firmem convênios para esta destinação; 

VII – manter os produtores estimulados a realizarem a tríplice lavagem 
das embalagens. 

VIII – desconto de 90% (noventa por cento) no valor de horas-máquina 
para serviços que tenham como objetivo executar projetos para preservação 
de fontes e mananciais.” 

Quanto ao reflorestamento, os incentivos ao Programa de Reflorestamento são 

através de descontos no valor de horas máquinas, organização para aquisição de 

mudas de qualidade, transporte das mudas até as propriedades, intermediação na 

aquisição de produtos de combate a formigas e britagem de estradas sem condições de 

tráfego de caminhões para o escoamento da safra, mediante vistoria e aprovação dos 

técnicos da Secretaria Municipal de Agricultura. 

A Lei Municipal nº 2298/2009 acrescentou ao Plano de Estímulo ao 

Desenvolvimento Agropecuário, o programa de estímulo ao uso de cisternas para 

captação de águas pluviais. O programa possui incentivos como: desconto de 90% no 

valor das horas máquinas para a implantação das cisternas; fornecimento de pó de brita 

a ser utilizada na instalação da manta ou brita para a construção da cisterna de alvenaria 

(conforme o caso); e auxílio nos custos de palestras e dias de campo referentes à 

aplicação e/ou utilização da técnica de captação de águas pluviais. 

O Plano de Estímulo ao Desenvolvimento Agropecuário do Município na forma 

como se apresenta possui ampla abrangência, com pontos bem definidos e de grande 

auxílio aos agricultores locais.  

O artigo 27 da Lei nº 3394 de 26 de abril 2017, prevê que nas operações que 

envolvem máquinas pesadas para a realização de terraplanagem, escavo, e 

fornecimento de brita, o produtor deverá apresentar o projeto das construções na 

Secretaria Municipal de Agricultura. Quanto ao estímulo para o reflorestamento, 

percebe-se uma boa iniciativa, mas poderiam ser incluídos no programa estímulos como 

a recuperação de áreas de preservação permanentes degradadas com reflorestamento 

por espécies arbóreas nativas da região. 

II-2.12. EXISTÊNCIA DE CATADORES OU COOPERATIVA DE CATADORES 

Os resíduos recicláveis têm valor econômico e há no Brasil muitas pessoas que 

têm a catação de lixo como forma de sustento. A Lei Federal n° 12.305/2010, que institui 

a Política Nacional de Resíduos Sólidos, prevê que os municípios considerem, no 
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planejamento da gestão dos resíduos sólidos, o aspecto social da presença de 

catadores. 

No aterro de Carlos Barbosa não há catadores. As pessoas que fazem a coleta 

de resíduos urbanos, assim como a triagem do material reciclável e operação do aterro 

sanitário são funcionários da empresa contratada pela Prefeitura. Com esse sistema, a 

Prefeitura pode garantir que as pessoas envolvidas tenham boas condições de trabalho, 

capacitação e maior segurança financeira, já que têm salário fixo e não dependem 

diretamente do mercado instável da venda de recicláveis. Além disso, há maior 

probabilidade de se manter limpas as vias públicas, já que todo o lixo deve ser recolhido 

e levado à Usina, e não apenas os que têm valor comercial. 

Na área urbana, há relatos que existem pessoas que fazem eventual coleta de 

materiais recicláveis, principalmente junto a pequenas empresas, para incremento da 

renda. Também não existem cooperativas de catadores no município. Como há a coleta 

seletiva de lixo pela Prefeitura, o material reciclável é recolhido regularmente, e 

praticamente não restam materiais em quantidade suficiente para compensar o trabalho 

de catadores individuais.  

Carlos Barbosa está entre as cidades com melhor distribuição de renda no país e 

não há grupo significativo de pessoas desempregadas. Percebe-se que não há 

problemas sociais relacionados a catadores em Carlos Barbosa, de modo que não há 

necessidade de se instituir, atualmente e em médio prazo, alguma política de assistência 

a este setor. No entanto, se vier a surgir essa demanda, o município deverá desenvolver 

um programa específico para organizar e apoiar o setor. 

II-2.13. EXISTÊNCIA DE PASSIVOS AMBIENTAIS 

De acordo com a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo - CETESB, um 

passivo ambiental pode ser entendido, em um sentido mais restrito, como o valor 

monetário necessário para custear a reparação do acúmulo de danos ambientais 

causados por um empreendimento, ao longo de sua operação. O termo também tem 

sido empregado com frequência, para conotar, de uma forma mais ampla, não apenas 

o custo monetário, mas a totalidade dos custos decorrentes do acúmulo de danos 

ambientais, incluindo os custos financeiros, econômicos e sociais (CETESB, 2012). 

Foi feito um levantamento das áreas onde houve ou ainda há a disposição de 

resíduos sólidos no município, tanto os de forma irregular como os de forma correta. 

Identificaram-se as seguintes áreas: 
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– Antigo lixão municipal, próximo à Rodovia ERS 446; 

– Antigo lixão do Distrito de Arcoverde; 

– Aterro sanitário municipal, na comunidade de Desvio Machado; 

– Aterro industrial Classes I e II, da Funresíduo, na comunidade de Desvio 

Machado; 

– Aterros industriais Classes I e II do Grupo Tramontina, na comunidade de Desvio 

Machado. 

 Na Figura 49 apresenta-se a localização dos aterros de resíduos sólidos 

existentes no município de Carlos Barbosa - RS, sendo os mesmos descritos a seguir. 

 
Figura 49. Localização de aterros de resíduos sólidos no município. 

Fonte: Bioecologieas,2019 

II-2.13.1. Antigo lixão municipal 

O antigo lixão municipal localizava-se próximo à Rodovia ERS 446, conhecida 

como Rodovia São Vendelino (coordenadas geográficas: -29,308408°; -51,465980°). O 

mesmo recebeu por muitos anos todos os resíduos domiciliares gerados na sede urbana 

do município, recolhidos pela municipalidade. A disposição de resíduos no local cessou 

por volta do ano de 1999, quando entrou em funcionamento o aterro sanitário e a usina 

de triagem, utilizados até os dias atuais.  
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A partir de então, iniciou-se o processo de remediação da área do antigo lixão. 

Todo o material depositado irregularmente no local foi aterrado com solo e sobre o 

mesmo foram plantadas espécies arbóreas nativas, conforme projeto licenciado pela 

Fepam. Atualmente, observa-se à distância que há o predomínio de eucaliptos 

(Eucalyptus sp). Isso ocorreu em função de que a área é particular e o proprietário 

realizou plantio dessa espécie exótica. Entretanto, caminhando pelo local, verificam-se 

em meio aos eucaliptos, exemplares arbóreos nativos, inclusive araucárias que ali foram 

plantadas. 

         Na Figura 50, observa-se a imagem geral da área do antigo lixão municipal. 

 
Figura 50. Vista da área do antigo lixão municipal 

Fonte: Google Earth, 2020. 
 

II-2.13.2. Antigo lixão do distrito de Arcoverde 

Antes de entrar em funcionamento a atual usina de triagem e o aterro sanitário 

municipal, o resíduo domiciliar gerado na zona central do Distrito de Arcoverde era 

despejado em um barranco abaixo da estrada de chão que liga Arcoverde a comunidade 

de São Rafael, a cerca de 400 m antes da ponte do Arroio Boa Vista, no sentido 

Arcoverde-São Rafael (coordenadas geográficas: -29,349442°; -51,581342°). 

Como a população da sede do distrito era pequena na época, o local não recebeu 

quantidade expressiva de resíduos. Entretanto, o antigo lixão de Arcoverde foi 
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remediado concomitantemente ao antigo lixão municipal. O mesmo recebeu camada de 

solo e sobre essa, plantio de vegetação arbórea nativa. 

II-2.13.3. Aterro sanitário municipal 

O Aterro Sanitário Municipal situa-se na Estrada Carlos Barbosa-Linha Müller, na 

localidade de São José, a cerca de 3 km do centro da cidade, com coordenadas 

geográficas - 29,262940° e -51,468610°. A área possui 46.696 m² e conta um aterro 

sanitário, pavilhão para triagem de materiais recicláveis, a estação de tratamento de 

efluentes e o viveiro de mudas municipal. 

O aterro conta com três valas, todas impermeabilizadas com camada de argila 

compactada e manta sintética, além de sistemas de drenagem de gases e percolado. A 

disposição de resíduos no local iniciou em 1999, mais informações sobre este aterro 

constam no item II-2.1.4. 

Na Figura 51 pode-se observar a imagem aérea da área do aterro municipal. 
 

 
Figura 51. Vista geral da área do aterro sanitário municipal 

Fonte: Google Earth, 2020. 
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O aterro está operando com Licença de Operação Nº 564/2018 emitida pela 

FEPAM. O local é permanentemente monitorado através de vistorias e análises, 

considerando águas superficiais e subterrâneas, efluentes, gases, estabilidade de 

taludes, tipos de resíduos e condições gerais de operação. Desde o início da operação, 

não houve registros de contaminações ambientais provenientes do aterro. 

II-2.13.4. Aterros industriais particulares 

Em Carlos Barbosa, em meados de 2014, estava em funcionamento a Funresíduo 

– Fundação de Resíduos Sólidos Industriais, vinculada à associação Comercial e 

Industrial - ACI, que fazia a destinação de resíduos industriais classe I e classe II para 

as empresas associadas. Atualmente a Funresíduo possui a Licença Única (LU) da 

Fepam N° 248/2017, Processo N° 125-05.67/17.1, que se refere ao monitoramento da 

área anteriormente utilizada como Central de Recebimento e Destinação de Resíduos 

Industriais. A central de resíduos industriais da Fundação de Resíduos Sólidos 

Industriais (Funresíduo) localiza-se ao lado do aterro sanitário municipal, na Linha São 

José. 

 
Figura 52. Imagem do aterro industrial da Funresíduo 

Fonte: Google Earth, 2020. 
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O grupo Tramontina possui uma central de resíduos industriais já encerrada e uma 

central de resíduos industriais em operação, ambas licenciados pela FEPAM, sendo 

suas licenças de operação respectivamente LO Nº 6926/2019, destinada a atividade de 

Central de Triagem e Monitoramento dos Aterros Lacrados dos Resíduos Industriais   

classe I e II e a LO Nº 2751/2018, que contempla a Central de Resíduos Industriais 

classe I e II em operação, junto a atividade de extração de basalto da empresa 

Expopedras. As duas centrais de resíduos estão localizadas na comunidade de Desvio 

Machado, em áreas distintas, conforme demonstram as imagens a seguir. 

 
Figura 53. Imagem da Central de Resíduos Classe I e II em operação da Tramontina   

Fonte: Google Earth, 2020. 
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Figura 54. Imagem da Central de Triagem e Aterros em Monitoramento da Tramontina. 

Fonte: Google Earth, 2020 
 

Estas três centrais de resíduos sólidos industriais em Carlos Barbosa são 

operadas de forma adequada, com controle das quantidades e tipos de resíduos 

dispostos, e são monitoradas permanentemente através de análises de águas 

superficiais e subterrâneas, drenagem e tratamento de efluentes, drenos de gases, 

controle de estabilidade de taludes, etc. Desde o início da operação destes aterros, não 

houve incidentes de contaminação ambiental.  

Assim, no município de Carlos Barbosa, não foram identificadas áreas de 

disposição de resíduos sólidos com indicação de contaminação significativa do solo ou 

das águas. 

II-2.14. INDICADORES DE DESEMPENHO 

As informações levantadas a respeito da gestão atual dos resíduos em Carlos 

Barbosa podem ser apresentadas através de indicadores, que, se forem registrados ano 

a ano, permitirão acompanhar o desenvolvimento do gerenciamento dos resíduos ao 

longo do tempo.  
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Nas tabelas abaixo, apresentamos as quantidades de resíduos gerados no 

município e, apresentamos os principais indicadores do manejo de resíduos urbanos de 

Carlos Barbosa, referentes ao ano de 2017, obtidos através do site do SNIS, bem como 

valores e quantidades levantados pela Secretaria de Projetos Públicos e Meio Ambiente 

de Carlos Barbosa. 

Tabela 25.  Dados obtidos junto à Secretaria de Projetos Públicos e Meio Ambiente ano 

de referência 2017. 
 

Ano 
Lixo 

Orgânico 
(t/ano) 

Lixo 
Seco 

(t/ano) 

 
Rejeito 
(t/ano) 

 
Lixo 

Reciclável 
(t/ano) 

Lixo 
Total 

(t/ano) 

Per capita 
(kg/hab.dia) 

2017 4.234,00 638,40 89,376 549,02 4.872,40 0,47 

Fonte: Secretaria de Projetos Públicos e Meio Ambiente (2019). 

Os indicadores apresentados com os dados da prefeitura estão destacados na 

tabela abaixo com “**”. A população total do município utilizada para os cálculos dos 

indicadores foi de 28.091 habitantes (referente ao ano de 2017), onde consideramos 

uma população de 22.293 habitantes para a área urbana do município, conforme 

encontra-se no site do SNIS. 

 
Tabela 26. Indicadores da Gestão de Resíduos de Carlos Barbosa – 2017. 

 

 Indicador Valor 

Resíduos 

01 Taxa de cobertura da coleta de resíduos recicláveis domiciliares 
em relação à população total 

100% 

02 Taxa de cobertura da coleta de resíduos orgânicos e rejeitos 
domiciliares em relação à população total 

79,36% 

03 Taxa de terceirização da coleta  100% 

04 Taxa de terceirização de varredores  100% 

05 Taxa de terceirização de varrição  100% 

06 Massa (RDO+RPU) coletada per capita em relação à 
população urbana 

0,874 kg/hab.dia 

07 Massa (RDO+RPU) coletada per capita em relação à 
população total  

0,69 kg/hab.dia 

08 Massa per capita recolhida via coleta seletiva 251,85 kg/hab.ano 

09 Massa per capita recolhida via coleta seletiva em relação a 
população total  

176,63 kg/hab.ano ** 

10 Massa per capita recolhida de lixo orgânico em relação a 
população urbana 

189,92 kg/hab.ano ** 
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11  Massa per capita recolhida de lixo reciclável em relação a 
população total 

19,54 kg/hab.ano ** 

12 Massa per capita recolhida de rejeito em relação a população 
total  

3,18 kg/hab.ano ** 

13 Relação entre quantidade de rejeitos e resíduos recicláveis  16,27% ** 

14 Relação entre quantidade de resíduos recicláveis e Coleta 
Seletiva  

11,26% ** 

15 Relação entre quantidade de rejeitos e Coleta Seletiva 2,10% ** 

16 Relação entre quantidade de Lixo Orgânico e Coleta Seletiva 86,80% ** 

Despesas 

17 Custo unitário dos serviços de coleta seletiva R$ 315,00/t 

18 Receita arrecadada per capita com serviços de manejo  R$ 0,00 

19 Incidência de despesas com RSU na prefeitura  3,43% 

20 Autossuficiência financeira  0% 

21 Despesas per capita com RSU em relação à população 
urbana 

R$ 149,68/ano 

22 Despesas per capita com RSU em relação à população total  R$ 118,79/ano 

23 Incidência do custo da coleta no custo total do manejo  91,92% 

24 Incidência do custo da varrição no custo total do manejo  8,38% 

25 Incidência de despesas com empresas contratadas  100% 

Empregados 

26 Incidência de motoristas e coletadores por habitante urbano  1,04 /mil. hab 

27 Incidência de varredores por habitante urbano  0,14 /mil.hab 

28 Incidência de empregados envolvidos com a limpeza urbana por 
habitante urbano 

2,05 /mil hab 

29 Incidência de capinadores por habitante urbano  0,36 /mil hab 

30 Incidência de empregados da coleta no total de empregados 
no manejo 

51,11% 

31 Incidência de varredores no total de empregados no manejo  6,7% 

32 Relação de capinadores no total de empregados no manejo  17,8% 

33 Incidência de servidores públicos no total de empregados 
no manejo de RSU 

17,8% 

34 Incidência de empregados de empresas contratadas no total 
de empregados no manejo de RSU 

75,55% 

35 Incidência de empregados administrativos no total de 
empregados no manejo 

6,67% 

II-2.15. SÍNTESE DAS DEFICIÊNCIAS IDENTIFICADAS NA GESTÃO DE RESÍDUOS 

Com base nas informações contidas no diagnóstico sobre a geração, transporte e 

destinação final dos resíduos, bem como nas legislações pertinentes, identificaram-se 
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algumas deficiências relacionadas à gestão integrada dos resíduos sólidos no 

município. As mesmas servirão de base para a formulação das proposições visando a 

correta gestão desses resíduos. As deficiências identificadas podem ser visualizadas na 

tabela a seguir. 

Tabela 27. Deficiências verificadas na gestão de resíduos em Carlos Barbosa. 

 

N° DESCRIÇÃO 

Resíduos Domiciliares 

1 
Curta vida útil remanescente do aterro sanitário municipal, não tendo definição da forma 
de continuidade de disposição dos rejeitos em longo prazo. 

2 Má qualidade de separação entre lixo seco e orgânico.  

3 
Disposição nas lixeiras de tipo de lixo diferente do que está definido no cronograma de 
coleta do dia. 

4 
Disposição de lixo seco em volume maior que a capacidade das lixeiras, acumulando-
se resíduos na calçada, expostos às intempéries e ação de vetores (containers) 
principalmente nas áreas centrais. 

5 
Aprimorar as campanhas educativas para redução de geração de resíduos e correta 
separação do lixo seco, orgânicos, rejeitos e de resíduos especiais. 

6 
Falta de controle e pesagem da caracterização detalhada dos tipos de resíduos 
recicláveis gerados e caracterização dos rejeitos. 

7 
Aprimorar as campanhas educativas para disposição dos móveis usados nas ruas pelos 
moradores para coleta e destinação final. 

8 
Falta de controle e pesagem da caracterização de resíduos de saúde, pilhas e baterias 
e remédios que são recolhidos junto ao lixo seco do município. 

9 
Nos pontos estabelecidos para a coleta há resíduos orgânicos e secos dispostos no chão 
no interior do município, gerando exposição do lixo às intempéries, ação de animais e 
vetores. 

Resíduos Públicos 

10 Falta de controles internos sobre o volume de lixos orgânicos e recicláveis gerados. 

11 
Falta de triturador e pouco controle da compostagem na área de disposição de podas de 
árvores. 

Resíduos de Estabelecimentos Comerciais 

12 
Falta de legislação que determine a quantificação de lixo comercial a ser coletado pela 
Prefeitura. 

13 

Em função dos resíduos dos estabelecimentos comerciais serem recolhidos junto aos 
resíduos domiciliares, ocasionalmente as lixeiras dispostas não apresentam tamanho 
compatível com o volume gerado e depositado, ocasionando lixo exposto sobre a 
calçada. 

Resíduos Industriais 

14 

Falta de banco de dados referente as quantidades, tipos e destino de resíduos gerados 
pelas indústrias licenciadas pelo órgão ambiental municipal, impossibilitando a 
identificação de demandas na gestão dos resíduos para que o Poder Público possa 
contribuir. 
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15  
Falta de regramento para quantificação de lixo similar ao doméstico gerado nas indústrias 
a ser coletado pela Prefeitura. 

Resíduos de Construção Civil 

16 

Inexistência do Plano Integrado de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil e 
consequentemente, falta de Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da 
Construção Civil e das diretrizes para a elaboração dos Projetos de Gerenciamento de 
Resíduos da Construção Civil. 

17 
Revisar a Legislação municipal relativa aos RCC para contemplar as diretrizes estaduais 
e federais. 

18 
Aprimorar a divulgação sobre o recolhimento de RCC realizado pelo município através 
de agendamento. 

Resíduos Agrossilvopastoris 

19 
Não há cadastro no órgão ambiental municipal de todos os criadores de bovinos, suínos 
e aves do município, ocasionando carência de informações quali-quantitativas sobre a 
geração dos dejetos gerados. 

20 
Disposição inadequada de dejetos animais em solo agrícola, causando problemas 
ambientais e incômodos à população. 

21 
Queima da resteva proveniente da colheita das matas plantadas de espécies florestais 
exóticas, em desacordo com a legislação em vigor. 

Resíduos de Coletas Especiais 

22 
Falta de banco de dados referente as quantidades, tipos e destino dos resíduos especiais 
no órgão ambiental municipal, impossibilitando a identificação de demandas na gestão 
destes resíduos. 

23 
Pouco controle, por parte do município, sobre as quantidades e todos os locais de venda 
e destinação de lâmpadas fluorescentes. 

24 
Pouco controle, por parte do município, sobre as quantidades e todos os 
empreendimentos geradores (bares, restaurantes, cozinhas industriais, etc.) de óleo de 
cozinha usado. 

25 
Pouco controle, por parte do município, sobre as quantidades e todos os locais de 
destinação dos pneus inservíveis. 

26 
Pouco controle, por parte do município, sobre as quantidades e todos os locais de 
destinação do óleo lubrificante usado. 

27 
Pouco controle, por parte do município dos pontos de recebimento de eletrônicos nos 
comércios e assistência técnica e sua destinação final. 

28 
Poucos comércios locais dispõem de ponto para recebimento de pilhas e 
baterias. 

Estrutura fiscalizatória, operacional e gerencial de meio ambiente 

29 
Pouca autonomia do órgão ambiental municipal por não ter status de Secretaria 
Municipal. 

30 
Falta de técnicos e de agentes administrativos concursados integrantes do Órgão 
Ambiental Municipal. 

Programas e Projetos 

31 Inexistência de registro do escopo da maioria dos projetos e programas existentes 
onde constem as justificativas, objetivos, público alvo, metas, previsão de gastos e 
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recursos, responsáveis, etc. Os únicos materiais existentes são os folders de 
divulgação. 

32 
Plano de Estímulo ao Desenvolvimento Agropecuário de Carlos Barbosa:  
Programa de reflorestamento não prevê estímulos ao reflorestamento de áreas de 
preservação permanentes degradadas com espécies arbóreas nativas. 

33 
Falta de pessoal no órgão ambiental para coordenação e acompanhamento dos 
resultados dos projetos e campanhas ambientais do município. 

34 
Inexistência de um sistema integrado para compilação de todos os dados referente aos 
resíduos gerados no município. 

 

II-3. PLANEJAMENTO PARA A GESTÃO DOS RESÍDUOS NO MUNICÍPIO 

II-3.1. GESTÃO ASSOCIADA COM MUNICÍPIOS DA REGIÃO 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos determina que serão priorizados no 

acesso aos recursos da União para o manejo de resíduos os municípios que optarem 

por soluções consorciadas intermunicipais. A contratação de consórcios públicos é 

regulamentada pela Lei Federal nº 11.107/2005. Através de consórcios, os municípios 

pequenos podem superar as fragilidades da gestão, racionalizar e ampliar a escala no 

tratamento dos resíduos, e ter um órgão preparado para administrar os serviços 

planejados, com um quadro técnico permanente (MMA, 2012). 

O município de Carlos Barbosa pode aplicar soluções em comum com as Bacias 

Hidrográficas das quais participa. Os Comitês da Bacia do Taquari-Antas e da Bacia do 

Caí atuam no planejamento de ações para a preservação dos recursos hídricos. 

Carlos Barbosa também participa do Consórcio Intermunicipal de 

Desenvolvimento Sustentável da Serra Gaúcha – CISGA, juntamente com os 

municípios de Antônio Prado, Bento Gonçalves, Coronel Pilar, Cotiporã, Fagundes 

Varela, Farroupilha, Garibaldi, Guaporé, Monte Belo do Sul, Nova Bassano, Nova Roma 

do Sul, Parai, Pinto Bandeira, Santa Tereza, São Marcos e Veranópolis.  

O CISGA tem como finalidade principal promover economicidade de forma 

coletiva, bem como implantar iniciativas na promoção do desenvolvimento sustentável, 

visando garantir a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos, os gestores municipais 

dos municípios da região da Serra Gaúcha, no ano de 2010, se uniram para implantar 

na região um Consórcio. 

O CISGA tem por finalidade a realização dos interesses comuns dos entes 

consorciados na implementação de suas múltiplas políticas públicas de integração e 
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promoção do desenvolvimento sustentável regional, visando garantir a melhoria da 

qualidade de vida das populações residentes na sua área de atuação.  

Em julho de 2018, foi aprovada a versão final do Plano de Gerenciamento 

Integrado de Resíduos Sólidos, que tem o intuito de atender aos objetivos descritos no 

Edital do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável da Serra Gaúcha 

(CISGA), formado pelos dezessete municípios da região da Serra Gaúcha. Os objetivos 

a serem atingidos com o Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos - PGIRS estão 

listados no edital do CISGA e são os seguintes: 

a) Padronizar o sistema de gestão de resíduos sólidos nos municípios 

consorciados; 

b) Melhorar a educação ambiental da população dos municípios envolvidos; 

c) Diminuir a geração de resíduos sólidos; 

d) Aumentar a proporção de resíduos recicláveis e reaproveitáveis; 

e) Adotar modelos mais sustentáveis de destinação final de rejeitos. 

Assim, em relação aos resíduos sólidos, está em elaboração um projeto do CISGA 

para construção de uma Usina de Valoração de Resíduos, em fase de estudos 

preliminares, para uma vida útil mínima de 20 anos. 

II-3.2. RESÍDUOS DOMICILIARES 

A gestão dos resíduos domiciliares em Carlos Barbosa, em comparação com a 

média dos municípios brasileiros, está sendo feita adequadamente, no sentido de que 

não há problemas graves como disposição em lixão a céu aberto ou presença de 

catadores em condições precárias. A coleta seletiva já está consolidada, aproveitando-

se os materiais recicláveis, e o lixo orgânico é disposto em aterros sanitários, que evitam 

a contaminação ambiental.  

No entanto, é preciso planejamento para garantir que, em longo prazo, continue 

se adotando as melhores técnicas disponíveis no momento, com menos impactos 

ambientais e com melhor relação de custo e benefício. 

Com o crescimento da população, haverá alteração também nas quantidades de 

lixo geradas no município. Verificando os dados da Tabela 8, sobre a quantidade de 

resíduos geradas no período de 2014 a 2018, fornecida pela Secretaria de Projetos 

Públicos e Meio Ambiente, constatou-se um incremento negativo na geração per capita 
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entre os anos de 2014 a 2016. Porém, no ano de 2016 para o ano de 2017 houve 

incremento positivo muito próximo ao negativo mensurado entre o ano de 2015 a 2016.      

Considerando as variações apresentadas, fez-se uma estimativa da quantidade 

de lixo gerado para os próximos 20 anos, onde estimamos um incremento neste período 

na média de 20% na geração per capita, considerando-se três hipóteses, apresentadas 

na Tabela 28: 1) mantendo a geração de lixo per capita constante, conforme a média 

dos últimos 5 anos; 2) com a meta estabelecida neste plano para a geração per capita 

em curto, médio e longo prazos; 3) com aumento da geração per capita no decorrer do 

tempo considerando um incremento médio de 20% na geração per capita até o ano de 

2040. 

           Tabela 28. Estimativa da quantidade de lixo a ser gerada – 2017 a 2040. 

 

Ano 
População 
Estimada 

Geração 
per capita 
constante 

Resíduos 
Estimados 

(t/ano) 

Geração 
per 

capita 
meta 

Resíduos 
Estimado 

(t/ano) 

Geração 
per capita 
crescente 

Resíduos 
Estimados 

(t/ano) 

2017 28.829,00 0,45 4.735,16 0,50 5.261,29 0,47 4.961,77 

2018 29.410,00 0,45 4.830,59 0,50 5.367,33 0,54 5.751,63 

2019 30.014,00 0,45 4.929,80 0,50 5.477,56 0,54 5.915,76 

2020 30.641,00 0,45 5.032,78 0,50 5.591,98 0,54 6.039,34 

2021 31.293,00 0,45 5.139,88 0,50 5.710,97 0,54 6.167,85 

2022 31.973,00 0,45 5.251,57 0,50 5.835,07 0,54 6.301,88 

2023 32.681,00 0,45 5.367,85 0,50 5.964,28 0,57 6.763,50 

2024 33.419,00 0,45 5.489,07 0,50 6.098,97 0,57 6.952,82 

2025 34.189,00 0,45 5.615,54 0,50 6.239,49 0,57 7.113,02 

2026 34.994,00 0,45 5.747,76 0,50 6.386,41 0,57 7.280,50 

2027 35.833,00 0,45 5.885,57 0,50 6.539,52 0,57 7.455,06 

2028 36.709,00 0,45 6.029,45 0,50 6.699,39 0,60 8.019,17 

2029 37.625,00 0,45 6.179,91 0,50 6.866,56 0,60 8.239,88 

2030 38.580,00 0,45 6.336,77 0,50 7.040,85 0,60 8.449,02 

2031 39.578,00 0,45 6.500,69 0,50 7.222,99 0,60 8.667,58 

2032 40.619,00 0,45 6.671,67 0,50 7.412,97 0,60 8.895,56 

2033 41.706,00 0,45 6.850,21 0,50 7.611,35 0,63 9.590,29 

2034 42.840,00 0,45 7.036,47 0,50 7.818,30 0,63 9.851,06 

2035 44.022,00 0,45 7.230,61 0,50 8.034,02 0,63 10.122,86 

2036 45.255,00 0,45 7.433,13 0,50 8.259,04 0,63 10.406,39 

2037 46.540,00 0,45 7.644,20 0,50 8.493,55 0,63 10.701,87 

2038 47.879,00 0,45 7.864,13 0,50 8.737,92 0,66 11.560,26 

2039 49.273,00 0,45 8.093,09 0,50 8.992,32 0,66 11.869,87 

2040 50.724,00 0,45 8.331,42 0,50 9.257,13 0,66 12.219,41 
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Figura 55. Estimativas da geração de resíduos – 2017 a 2040. 

Fonte: Bioecologieas,2019 

         Considerando o incremento de 20% de aumento, como hipótese mais otimista, a 

quantidade de lixo anual daqui a 20 anos terá aumentado cerca de 59% em relação a 

2017, considerando um aumento de 3% na estimativa apresentada na elaboração desse 

plano em meados de 2014, que foi um aumento médio de 56% até o ano de 2032. As 

despesas com a destinação e os impactos ambientais serão proporcionais à quantidade 

gerada. Com isso, vê-se a importância da conscientização da população para mudar os 

hábitos de consumo e desperdícios. 

Conforme a Política Nacional de Resíduos Sólidos, no gerenciamento de resíduos 

sólidos, deve ser observada a seguinte ordem de prioridade: não geração, redução, 

reutilização, reciclagem, tratamento dos resíduos sólidos e disposição final 

ambientalmente adequada dos rejeitos.  

A seguir serão apresentadas as melhorias a serem implantadas no gerenciamento 

de resíduos domiciliares em Carlos Barbosa. 

Responsabilidades dos geradores 

Cabe aos geradores de resíduos domiciliares a correta separação dos resíduos 

conforme as instruções do Poder Público e a disponibilização adequada para a coleta. 
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Responsabilidades do Poder Público Municipal 

LIXO SECO 

O município deve manter em vigor a coleta seletiva de lixo. Continuar com a 

substituição do sistema de coleta porta a porta pela coleta em contêineres em 

determinados pontos da área urbana poderá trazer benefícios para a qualificação da 

separação do lixo. Com o uso de contêineres, há uma melhoria estética, pela 

padronização das lixeiras e por evitar que o lixo fique espalhado na calçada. Há um 

controle mais eficiente sobre vetores de transmissão de doenças, como moscas e 

baratas, e o lixo fica protegido das intempéries. A coleta fica mais ágil e exige menos 

esforço físico dos profissionais. A população também fica mais envolvida com a 

separação adequada. Algumas pessoas podem ter resistência em levar seu lixo até o 

contêiner, que ficará a alguns metros da residência. No entanto, o cidadão terá mais 

liberdade de horário para dispor o lixo, não necessitando aguardar até o dia específico 

da coleta. Para continuar com a alteração da coleta porta a porta por sistema de pontos, 

deverá ser dada continuidade com a ampliação da área urbana com a implantação dos 

contêineres e a adequação dos veículos de coleta, que devem possuir mecanismos de 

elevação dos contêineres. 

Um aspecto a ser melhorado é a operacionalização da Usina de Triagem de 

materiais recicláveis em Carlos Barbosa. Para um controle melhor da geração, é 

necessário ser realizada a quantificação e a caracterização do lixo gerado, medindo a 

parcela de cada tipo: metais, plásticos, papéis, vidro, rejeitos, etc. 

LIXO ORGÂNICO  

Os resíduos orgânicos são destinados ao aterro sanitário da Central de 

Tratamento de Resíduos de São Leopoldo, da empresa CRVR – Companhia 

Riograndense de Valorização de Resíduos, que possui a capacidade do aterro para 5 

milhões de toneladas e com a estimativa de vida útil para cerca de 20 anos. Deve-se 

ser definida a forma de continuidade da destinação dos resíduos orgânicos para 

curto/médio/longo prazos e considerar buscar outras alternativas de destinação através 

de consórcios intermunicipais.  

LIXO SECO (REJEITOS) 

O atual aterro sanitário de Carlos Barbosa está utilizando a célula 3, que pelo 

volume de resíduos de rejeitos que está sendo depositado tem a estimativa de vida útil 

até o ano de 2028, por esse motivo, deve ser definida a forma de continuidade da 
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destinação dos rejeitos da triagem de sucatas, pelo menos para médio/longo prazos. É 

preciso considerar que a elaboração de projetos e o processo de licenciamento 

ambiental podem demorar cerca de 2 anos. 

Vislumbram-se as seguintes alternativas: ampliação do atual Aterro Sanitário 

Municipal; implantação de novo aterro sanitário no município; ou envio dos rejeitos para 

Central de Resíduos em São Leopoldo ou outro aterro licenciado, juntamente com o lixo 

orgânico. Ressalta-se que, mesmo após o encerramento do atual aterro sanitário, a 

Prefeitura deve manter o monitoramento ambiental da área por período a ser definido 

pela FEPAM. 

O aterro sanitário de São Leopoldo, atualmente utilizado para a destinação de 

resíduos orgânicos, também tem vida útil limitada. Portanto, deve-se definir a forma de 

destinação final dos resíduos urbanos de Carlos Barbosa para longo prazo, podendo 

ser utilizadas tecnologias mais sustentáveis. A seguir serão resumidas as 

características das principais formas de destinação de resíduos urbanos. 

– Aterro Sanitário. É a disposição de resíduos em área com a devida proteção 

ambiental, através de impermeabilização do solo e sistemas de drenagens de efluentes, 

de gases e de águas pluviais. Para o lixo orgânico, o aterro sanitário ainda é a forma de 

destinação mais utilizada no Brasil, devido ao baixo custo e a disponibilidade de áreas. 

Dentre as vantagens, cita-se a operação simplificada e baixo investimento em 

equipamentos. Porém, perde-se as matérias-primas e a energia contida nos resíduos, 

tem-se gastos e impactos relacionados ao transporte dos resíduos e há necessidade de 

monitoramento da área mesmo após o fechamento do aterro. 

– Incineração. É um processo de combustão controlada que visa à redução do 

volume de material destinado à disposição final, bem como reduzir a periculosidade dos 

resíduos, gerando como subproduto escórias (metais ferrosos e matérias inertes), gases 

(dióxidos de carbono, dióxido de enxofre, nitrogênio) e cinzas. Como vantagens da 

incineração, cita-se: redução do volume e peso dos resíduos sólidos, redução da 

quantidade de resíduos a ser disposta em aterro e o calor pode ser aproveitado para 

gerar eletricidade. No entanto, o investimento inicial é elevado, assim como os custos 

de operação e manutenção são altos. Exige mão-de-obra especializada e qualificada. 

Deve haver tratamento dos gases de saída, observando os limites de emissão gasosa 

constantes na legislação. Além disto, nem todos os resíduos são passíveis de 

incineração. 
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– Coprocessamento. O coprocessamento consiste na destruição térmica e 

aproveitamento energético dos resíduos como substitutos parciais do combustível ou da 

matéria-prima (processo de clinquerização), na produção de cimento. É mais utilizado 

para resíduos industriais, como areias de fundição, borras de tinta, cinzas, pneus e 

gesso. Este processo requer alto grau de controle operacional, especialmente quanto 

às emissões atmosféricas. 

– Compostagem. É um processo natural de decomposição biológica dos materiais 

orgânicos pela ação de microrganismos. Tem como produto final o composto orgânico, 

que pode ser utilizado na agricultura. Proporciona um aproveitamento dos resíduos, 

minimizando a quantidade a ser aterrada. No entanto, é aplicável apenas para a matéria 

que se decompõe, e para funcionar adequadamente, o resíduo urbano deve ser 

minuciosamente separado. Exige também um controle técnico adequado. 

Para a seleção da tecnologia, deve ser considerada a disponibilidade de 

orçamento do município, considerando que quanto maior o nível de automatização e 

sofisticação dos equipamentos, maiores serão o investimento inicial e as despesas 

operacionais. A Prefeitura pode adotar solução conjunta com outros municípios, através 

de consórcios como o CISGA. 

Nos dias atuais, a disposição em aterro sanitário ainda é a alternativa mais 

adequada para o Brasil, pois não é tão cara e se tem conhecimento técnico consolidado. 

Então, para o período contemplado neste Plano, os resíduos de Carlos Barbosa devem 

continuar sendo destinados a aterro sanitário. No entanto, pode-se optar entre: ampliar 

o atual aterro municipal, implantar novo aterro sanitário ou continuar encaminhando para 

Central de Resíduos Sanitários de São Leopoldo. 

Na elaboração desse plano em meados de 2014 pela empresa PJS foram 

apresentados os custos para cada uma destas hipóteses. As hipóteses serão mantidas 

e atualizados os valores, considerando um período de operação de 10 anos entre 2023 

e 2032, em quantidade acumulada de resíduo foi estimada em 62.600 t, ou 

aproximadamente 60.000 m³. Realizando a revisão desse plano e considerando o 

incremento de crescimento apresentado da Tabela 30, podemos verificar que para esse 

mesmo período o volume acumulado de resíduo estimado seria de 77.836 t. 

 A seguir descrevemos as principais ações que terão que ser executados para 

cada alternativa e uma estimativa geral de investimento que o poder público deverá 

disponibilizar para concretizá-las. Considerando a estimativa de investimentos para os 
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casos 1 e 2, podemos considerar que o investimento poderá variar de (R$ 3.500.000,00 

a R$ 5.000.000,00) reais. Já para o caso 3, considerando os dados divulgados no SNIS 

referente ao ano de 2017 apresentados na Tabela 12, e estimando que 40% desse valor 

seja destinado ao transporte e destino final dos resíduos orgânicos, podemos considerar 

que foi gasto um valor médio de R$ 1.334.745,88 reais/ano. 

Caso 1: Ampliação do atual Aterro Sanitário Municipal 

a) licenciamento ambiental de área de ampliação; 

b) taxas de licenciamento ambiental (LP e LI); 

c) elaboração de projeto de ampliação das células do aterro; 

d) aquisição de 6 hectares lindeiros; 

e) implantação de 3 células adicionais com 3.000 m²; 

f) funcionários e responsável técnico; 

g) monitoramento ambiental; 

Caso 2: Implantação de novo Aterro Sanitário Municipal 

a) licenciamento ambiental de nova área para aterro sanitário; 

b) taxas de licenciamento ambiental (LP, LI e 3 LO); 

c) elaboração de projeto do aterro; 

d) aquisição de terreno com 6 hectares; 

e) implantação de 3 células de 3.000 m²; 

f) funcionários e responsável técnico; 

g) equipamentos; 

h) monitoramento ambiental; 

Caso 3: Disposição dos resíduos em São Leopoldo 

a) custo de transporte e disposição final. 

O custo de coleta dos resíduos nos domicílios e triagem dos materiais reciclávies 

é o mesmo para os três casos, por isso não foi contabilizado. É importante considerar 

que, mesmo enviando todos os resíduos urbanos para outro local, a área do atual aterro 

continua sob responsabilidade do Município, devendo ser efetuado o monitoramento 

periódico da emissão de percolado e gases, evitando contaminações ambientais. 

No Caso 1, com ampliação do atual aterro, não se terá acréscimo de custos 

referentes à licença de operação, já que novas valas podem ser incorporadas na LO da 

Central, cujos custos já fazem parte das despesas atuais da Prefeitura. Já para o Caso 
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2, além de se manter a área atual com licença ambiental, precisa-se obter licença de 

operação para o novo aterro, a cada quatro anos. 

Nos Casos 1 e 2, foi considerada a contratação de 2 operadores e um responsável 

técnico de nível superior. 

O uso de local próprio envolve a aquisição de área, licenciamento ambiental, 

projeto, construção, operação e monitoramento do aterro. Além disso, exige-se da 

Prefeitura um maior envolvimento com o gerenciamento da operação do aterro. 

Enquanto isso, o envio para local terceirizado apresenta custos relativos ao 

transporte e à disposição, onde estão embutidos os custos de implantação, operação e 

monitoramento. Com o envio para outro município, são produzidos impactos ambientais 

decorrentes do tráfego dos caminhões nas rodovias: emissão de poluentes 

atmosféricos, consumo de combustíveis, degradação da pavimentação, riscos de 

acidentes e dispersão de resíduos no caminho.  

A destinação final a ser adotada deve contemplar, no mínimo, os seguintes 

aspectos: ter licença ambiental do órgão competente; estar a uma distância em que 

sejam minimizadas as despesas e os impactos decorrentes do transporte; ser 

construído e operado conforme as normas técnicas pertinentes; ser operada por equipe 

técnica habilitada e capacitada; e ter boa relação entre custo e benefício ambiental. 

II-3.3. RESÍDUOS DE LIMPEZA URBANA  

Para a manutenção da limpeza nos logradouros públicos, é preciso manter 

campanhas educativas a todos os públicos, bem como dispor de lixeiras de volume 

apropriado e em pontos bem distribuídos. Inicialmente, é importante fazer um 

levantamento da quantidade de resíduo urbano gerado, já que as quantidades 

informadas são apenas uma estimativa.  

Na área de destinação dos resíduos de podas de árvores, é necessário adquirir 

um triturador de galhos e manter um operador para o controle do processo de 

compostagem, de modo a transformar os resíduos da vegetação em um composto 

orgânico que possa ser utilizado na adubação de canteiros.  

Para a destinação de resíduos mobiliários volumosos em geral, é preciso manter 

contrato com empresa licenciada para recebimento, armazenamento, triagem e 

destinação final desses resíduos e preferencialmente estabelecida dentro da área do 

município de Carlos Barbosa. 
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II-3.4. RESÍDUOS DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS   

Responsabilidades dos geradores 

Os estabelecimentos do comércio e de prestação de serviços devem fazer a 

separação dos tipos de resíduos e a disponibilização adequada para a coleta, devendo 

as lixeiras ter tamanhos compatíveis com o volume gerado, caso não estejam sendo 

atendidos com a disposição dos ecopontos (containers para lixo orgânico e seco) 

distribuídos no centro e em alguns bairros da área urbana do município. Para resíduos 

que não sejam similares aos domésticos, o gerador deve providenciar a destinação 

correta. 

Responsabilidades do Poder Público Municipal 

Deve haver um levantamento detalhado das quantidades geradas pelos 

estabelecimentos comerciais, que possa embasar uma política de gestão adequada 

destes resíduos, onde seja estipulada uma quantidade máxima a ser coletada pela 

Prefeitura. Criar legislação que determine volumes máximos de destinação de resíduos 

recicláveis por dia para a coleta seletiva, acima desta quantidade, o gerador deverá 

fazer a destinação para empresas terceirizadas ou pagar taxa à Prefeitura. Conforme 

Política Nacional do Meio Ambiente, quando o Poder Público realizar etapas de manejo 

de resíduos cuja responsabilidade seria do gerador, deverá ser devidamente 

remunerado. Desta maneira, também se incentivaria a minimização da geração de 

resíduos por estas empresas. 

II-3.5. RESÍDUOS INDUSTRIAIS   

Responsabilidades dos geradores  

As indústrias licenciadas pelo órgão ambiental municipal devem manter os 

relatórios de geração de resíduos, para que a Prefeitura possa identificar as 

necessidades e contribuir na gestão destes resíduos. 

Os geradores devem fazer a separação dos tipos de resíduos e providenciar a 

correta destinação. Mesmo que sejam contratados serviços de terceiros para coleta, 

transporte ou destinação, o gerador permanece responsável por danos que vierem a 

ser provocados pelo gerenciamento inadequado dos respectivos resíduos ou rejeitos. 
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Cabe às indústrias, através de um profissional responsável técnico, a elaboração 

e implementação do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS), conforme 

Lei Federal n° 12.305/2010, a ser aprovado pelo órgão ambiental durante o 

licenciamento. 

Responsabilidades do Poder Público Municipal 

Do mesmo modo que em empresas de comércio e prestação de serviços, as 

indústrias geram também resíduos similares aos domiciliares, que podem ser coletados 

e destinados pelo Poder Público. Deve ser determinado, assim como se refere o item II-

3.4, uma quantidade máxima destes resíduos a ser destinada à coleta regular da 

Prefeitura.  

A Prefeitura deve manter registro centralizado dos relatórios de resíduos 

industriais gerados e dos Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos das indústrias 

licenciadas pelo município. 

II-3.6. RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE  

No que tange aos resíduos de serviço de saúde, no diagnóstico foram 

identificadas algumas deficiências. Assim sendo, o município deve implementar ações 

visando melhorar a gestão ambiental desses resíduos. 

Responsabilidades do Poder Público Municipal 

O município deve elaborar e implementar o Plano de Gerenciamento de Resíduos 

de Serviço de Saúde, de acordo com a RDC 306/2004 da ANVISA e Resolução 

CONAMA nº 358/2005 para todas as unidades públicas de saúde, sendo elas em zona 

urbana ou rural. Neste sentido, o município deve implantar programas de capacitação e 

treinamento contínuo dos profissionais envolvidos nas unidades públicas de saúde.  

O Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde deve conter, 

dentre outras, as seguintes informações: 

– Identificação do empreendimento;  

– Informações gerais, sobre instalações, processos e profissionais de saúde;  

– Caracterização dos resíduos, conforme classificação na legislação em vigor;  

– Manejo, segregação E acondicionamento interno e externo dos resíduos; 
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– Tipos de recipientes e identificação dos mesmos e dos sacos de lixo; 

– Procedimentos de transporte interno e externo dos resíduos; 

– Elaboração de rotinas e procedimentos de manejo dos resíduos; 

– Treinamento e capacitação continuada dos funcionários; 

– Previsão de locais para tratamento e disposição final dos resíduos; 

– Identificação de deficiências e proposição de melhorias, inclusive estruturais (se 

for o caso); 

– Programa de monitoramento contínuo da gestão dos resíduos; 

– Profissional técnico habilitado para a elaboração execução do plano. 

A Secretaria de Projetos Públicos e de Meio Ambiente deve implantar cadastro 

dos possíveis geradores de RSS no município, bem como criar mecanismos para 

controlar a geração e a destinação final dos RSS gerados em empreendimentos 

particulares de saúde. No caso das farmácias e drogarias, deve o município, fiscalizar 

o cumprimento da Lei Estadual nº 13.905/2012, que prevê que esses estabelecimentos 

mantenham recipientes para a coleta de medicamentos, cosméticos, insumos 

farmacêuticos e correlatos, deteriorados ou com prazo de validade expirado.  

Entre os mecanismos de gestão para controle da geração e destinação de RSS 

no município, sugere-se a implantação de licenciamento ambiental simplificado para 

geradores de RSS, voltado especificamente aos Planos de Gerenciamento de Resíduos 

de Serviços de Saúde. Para promover a adoção dos Planos pelos geradores de RSS, 

poderia se exigir a apresentação e aprovação do Plano junto à Prefeitura como condição 

para liberação do Alvará Sanitário. Também, podem-se criar políticas públicas locais, 

baseadas na legislação estadual e federal. 

Dentro do órgão ambiental municipal, deve ser criado banco de dados com 

informações quali-quantitativas dos RSS gerados no município, visando além do 

controle, o estabelecimento de indicadores de geração, composição e destinação final 

desses resíduos. Para tanto, o município deve designar profissional ligado ao Setor de 

Meio Ambiente que seja responsável por implementar as ações de gerenciamento 

desses resíduos em território municipal, visando inclusive, a capacitação dos 

profissionais da saúde pública para a implementação dos planos nesses locais.  
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Relativo ao contrato de prestação de serviços de coleta e destinação final de RSS, 

o município deve deixar claro que a empresa que está realizando o serviço deve possuir 

licenciamento ambiental para a execução do referido serviço. 

Responsabilidades dos geradores particulares, farmácias e drogarias 

Todos os estabelecimentos particulares de saúde devem implementar seu Plano 

de Gerenciamento de Resíduos de Serviço de Saúde, de acordo com as normas legais 

e com critérios e diretrizes municipais. Os mesmos devem ainda encaminhar seus 

resíduos a locais devidamente licenciados para o recebimento e destinação final desses 

materiais, além de solicitar nota ou comprovante de entrega dos resíduos.  

Os estabelecimentos devem, caso seja solicitado pelo município, se licenciar 

ambientalmente e/ou apresentarem seus planos de gerenciamento para o município, 

quando solicitado. 

No caso das farmácias e drogarias, essas devem disponibilizar aos seus clientes 

os recipientes para a coleta de medicamentos, cosméticos, insumos farmacêuticos e 

correlatos, deteriorados ou com prazo de validade expirado. 

Responsabilidades das empresas terceirizadas de tratamento e destinação final 

Essas empresas devem obter e manter em vigor a licença ambiental de seu 

empreendimento para a atividade desenvolvida, bem como fornecer comprovantes de 

recebimento e destinação final dos RSS. Quando responsáveis pelo transporte, as 

mesmas devem possuir o devido licenciamento ambiental para a prestação desse tipo 

de serviço. 

II-3.7. RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL 

Conforme descrito no capítulo 3, a gestão dos resíduos de construção civil (RCC) 

apresenta falhas principalmente pela falta de políticas públicas locais que disciplinem o 

assunto. Nesse sentido, serão propostas diretrizes com base na legislação ambiental 

em vigor e nas responsabilidades dos agentes envolvidos, visando melhorar a gestão 

ambiental referente a esses resíduos. 
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Responsabilidades do Poder Público Municipal 

Conforme previsto em legislação, a Prefeitura Municipal deve elaborar o Plano 

Integrado de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PIGRCC), sendo que o 

mesmo deve incluir o Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da 

Construção Civil e os Projetos de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil.  

O PIGRCC deve ser implantado e coordenado pelo órgão ambiental municipal, 

contemplando os seguintes itens: 

– Cadastramento de áreas, públicas ou privadas, aptas para recebimento, triagem 

e armazenamento temporário de pequenos volumes, possibilitando a destinação 

posterior dos resíduos; 

– Proibição da disposição dos resíduos de construção em aterros ou locais não 

licenciados;  

– Incentivo à reinserção dos resíduos reutilizáveis ou recicláveis no ciclo produtivo;  

– Cadastro de transportadores; 

– Ações de orientação, de fiscalização e de controle dos agentes envolvidos;  

– Ações educativas visando a segregação dos resíduos na fonte geradora e 

possibilitando a redução do volume total de resíduos gerados e de resíduos perigosos. 

A destinação dos resíduos de construção civil deverá ser feita de acordo com sua 

classificação, da seguinte forma: 

– Os de Classe A devem ser prioritariamente reutilizados, reciclados na forma de 

agregados, utilizados em nivelamento de terrenos para seu futuro uso (devidamente 

licenciado) ou encaminhados para aterros de RCC devidamente licenciados, nesta 

ordem de importância. 

– Os de Classe B deverão ser reutilizados, reciclados ou encaminhados para 

locais de armazenamento temporário que permitam sua reutilização ou reciclagem 

futura. 

– Os da Classe C deverão ser reutilizados, reciclados, armazenados ou 

encaminhados para destinação final ou devolvidos ao fabricante, em conformidade com 

normas técnicas específicas. 
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– Os da Classe D devem ser armazenados, transportados, reutilizados e 

destinados em conformidade com normas técnicas específicas. 

Ressalta-se que para a denominação de aterro de resíduos da construção civil 

deve-se considerar a atividade fim que será desenvolvida no local. Quando a atividade 

econômica do empreendimento está relacionada com o manejo de RCC, o mesmo deve 

ser licenciado como aterro de resíduos de construção civil no órgão ambiental. 

Entretanto, quando a atividade fim não se relaciona com o manejo de RCC e sim com 

outro ramo, como execução de aterro para implantação de loteamento ou pavilhão 

industrial, não se considera essa atividade como aterro de RCC, devendo-se licenciar 

diretamente, no caso, o loteamento ou o pavilhão industrial. Somente os resíduos 

Classe A podem ser utilizados em aterros visando a utilização futura do terreno para 

outra atividade. 

O município, através da Secretaria de Meio Ambiente, deve desenvolver o 

Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil com a 

finalidade de tutelar os RCC oriundos dos pequenos geradores. Entretanto, deve ser 

definida a quantidade de resíduos que enquadre um munícipe como pequeno gerador. 

Sugere-se que este seja definido como pessoa física ou jurídica que descarta a 

quantidade máxima de 1 m³/dia (um metro cúbico por dia) de RCC, limitado a 2 m³ por 

ano e por obra.  

Para tanto, o município deve implantar Pontos de Entrega Voluntária de pequenos 

volumes (PEV), destinados a receber os RCC gerados pelos pequenos geradores, 

podendo ainda ser entregues por pequenos transportadores. Deve haver um sistema de 

cadastro, registrando-se o CPF, endereço da obra de origem e volume de resíduos 

dispostos. Entende-se por pequenos transportadores, pessoas físicas ou jurídicas cujo 

volume transportado por dia de cada obra seja equivalente ao volume definido para o 

enquadramento de pequeno gerador.  

Caberá ao município disponibilizar áreas para o recebimento dos pequenos 

volumes, sendo que o mesmo deverá dar a destinação final aos resíduos que ali 

chegarem. Na Figura 56 apresenta-se um modelo esquemático da concepção de um 

PEV. 
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Figura 56. Modelo esquemático de Ponto de Entrega Voluntária. 

Fonte: PJS,2014 

Considerando a ocupação urbana e a morfologia local, sugere-se a implantação 

de 5 pontos de entrega voluntária de resíduos de construção civil e volumosos, assim 

dispostos:  

– um para atendimento da região central, incluindo bairros próximos, como 

Planalto;  

– um entre os Bairros Vila Nova e Navegantes; 

– um entre os Bairros Aparecida e Ponte Seca; 

– um para atendimento das regiões do Bairro Aurora e Bela Vista; 

– um para atendimento da região do Bairro Triângulo e entorno. 

Para a seleção dos terrenos devem-se considerar áreas já pertencentes ao 

município. Em cada um dos locais, deve estar claro aos munícipes, através de placas 

educativas, o que pode e o que não pode ser destinado no local, sendo que o município 

deve realizar campanhas de educação ambiental. A administração e fiscalização dos 

PEV deve ser feita pela Secretaria de Projetos Públicos e Meio Ambiente, podendo 

ainda mediante estudo econômico, ser repassada para a iniciativa privada. 

O município deverá exigir o licenciamento ambiental dos grandes geradores de 

RCC, devendo estabelecer critérios para definir o grande gerador de RCC. Sugere-se 

que sejam considerados grandes geradores de RCC as pessoas físicas ou jurídicas 

responsáveis por edificarem obras novas com área igual ou superior a 1.000 m² (mil 

metros quadrados) e reformas ou demolições com área igual ou superior a 100 m², 
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sendo para todos os casos, cumulativas as áreas de cada pavimento. O licenciamento 

referido relaciona-se apenas a apresentação do Projeto de Gerenciamento de Resíduos 

da Construção Civil, a ser elaborado e implementado pelos geradores ou proprietários 

das obras que se enquadram nas referidas metragens.  

O Setor de Meio Ambiente deve definir critérios para a elaboração dos Projetos 

de Gerenciamento de RCC, considerando as seguintes diretrizes: 

– Informações gerais: identificação do empreendedor, empreendimento, local e 

responsáveis técnicos da obra e do projeto de gerenciamento de RCC; 

– Caracterização quali-quantitativa dos resíduos esperados, considerado as 

etapas da obra; 

– Triagem: que deverá ser realizada pelo gerador preferencialmente na origem, 

respeitada a classificação dos resíduos; 

– Acondicionamento na obra: o gerador deve garantir o confinamento dos resíduos 

após a geração até a etapa de reutilização na obra ou transporte para outro local, 

assegurando em todos os casos, que seja possível a reutilização ou reciclagem do 

material;  

– Reutilização: sempre que possível, o empreendedor deve reutilizar o material na 

própria obra ou em outra obra, desde que sejam observadas as normas legais para tal 

utilização;  

– Transporte: deverá ser realizado em conformidade com as etapas anteriores e 

de acordo com as normas técnicas vigentes; 

– Destinação final: deverá ser realizada em local devidamente licenciado. 

O município deverá vincular a emissão do alvará para reforma, ampliação e 

construção à emissão de licença ambiental aprovando o Projeto de Gerenciamento de 

Resíduos da Construção Civil. A “carta de habite-se” deve ser emitida pelo município 

mediante comprovação ao órgão ambiental municipal, do cumprimento do Projeto de 

Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil. 

Para geradores isentos de licenciamento ambiental, cujas obras novas possuam 

área inferior aos limites a serem definidos, o município deve disponibilizar um formulário 

simplificado, solicitando apenas informações sobre as quantidades esperadas de 

resíduos e sua destinação final. O município deve ainda, através de seu órgão 
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ambiental, manter cadastro atualizado de construtoras, comerciantes, transportadores 

e pequenos transportadores de RCC, centrais de triagem, recicladoras e aterros de 

RCC, podendo solicitar anualmente, relatórios de geração, recebimento e destinação de 

RCC, conforme tipo de empreendimento. 

A Secretaria de Meio Ambiente deve estabelecer modelo de Controle de 

Transporte de Resíduos (CTR) a ser adotado pelos transportadores, de acordo com a 

norma NBR 15.112. O CTR é um documento emitido pelo transportador de RCC que 

fornece informações sobre gerador, origem, quantidade, descrição e o destino dos 

resíduos. 

O município deve, mediante normatização, promover a inserção de agregados 

reciclados em obras públicas, com o intuito de incentivar a reciclagem do RCC, bem 

como minimizar custos na aquisição de material. Conforme Norma NBR 15.116 da 

ABNT, considera-se agregado reciclado o material granular proveniente do 

beneficiamento de RCC de natureza mineral (concreto, argamassas, produtos 

cerâmicos e outros), que apresente características técnicas adequadas para a aplicação 

em obras de edificação (preparo de concreto sem função estrutural), revestimento 

primário de vias não pavimentadas e preparo de sub-base para pavimentação de vias. 

Entretanto, a inserção desses materiais em obras públicas deve ser realizada mediante 

comprovação da qualidade dos agregados e das peças de concreto de acordo com 

normas técnicas relacionadas ou exigências municipais. 

Outra questão a ser estudada é a implantação de central de triagem, reciclagem 

e aterro consorciada com outros municípios da região, através de consórcios já 

existentes como o CISGA. 

O município deve exercer a fiscalização sobre o Plano Integrado de 

Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PIGRCC), devendo ser considerada 

infração ambiental as ações e omissões que violem as diretrizes do plano. Os 

proprietários de aterros clandestinos de RCC devem ser responsabilizados, sendo 

corresponsáveis os transportadores dos resíduos lá depositados e os geradores dos 

mesmos resíduos. Os locais de aterros clandestinos devem ser recuperados pelos 

responsáveis identificados. 
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Responsabilidades dos geradores 

Os pequenos geradores de RCC devem ser responsáveis por segregar, coletar e 

transportar seus resíduos até os pontos de entrega voluntária de pequenos volumes ou 

encaminhá-los diretamente para centrais de triagem e aterros licenciados.  

Os demais geradores de RCC são responsáveis pela segregação, 

armazenamento, transporte e destinação final de seus resíduos, devendo os mesmos 

arcar com todas as despesas relacionadas aos referidos serviços. 

Os geradores sujeitos ao licenciamento ambiental (grandes geradores) devem 

apresentar seus Projetos de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, de 

acordo com os critérios normativos adotados pelo órgão ambiental municipal e 

Resolução CONAMA n° 307/2002. Os empreendedores isentos de licenciamento 

ambiental devem preencher formulário específico e simplificado, a ser elaborado e 

disponibilizado pelo órgão ambiental municipal. 

Responsabilidades dos transportadores 

Os transportadores de RCC devem encaminhar os resíduos transportados 

somente para locais devidamente licenciados. Também, devem preencher no local de 

geração, o documento de Controle de Transporte de Resíduos (CTR) em três vias 

(gerador, transportador e destinatário), de acordo com os requisitos definidos em 

normas legais e pelo órgão ambiental municipal. Os pequenos transportadores estão 

dispensados de emitir CTR. As caçambas de coleta dos resíduos devem ser 

padronizadas, atendendo a Lei Municipal nº 2.221/2009. 

Responsabilidades dos comerciantes 

O comércio formal de materiais de construção, especialmente aqueles que 

apresentarem depósito de cimento, areia, brita, madeira e outros, devem receber os 

resíduos advindos de pequenos geradores clientes do estabelecimento comercial. Para 

tanto, os comerciantes devem proporcionar locais adequados para o recebimento 

desses materiais, bem como dar a correta destinação aos mesmos. 
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Responsabilidades dos proprietários de centrais de transbordo, triagem, 

reciclagem e aterro de Resíduos da Construção Civil 

Os empreendedores devem estar de acordo com as normas da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) relativas ao tema, legislação pertinente, bem 

como manter o licenciamento ambiental de seus empreendimentos atualizado. Os 

mesmos devem, sempre que solicitado, apresentar documentos de controle de entrada, 

processamento e destinação final de resíduos ao órgão ambiental municipal.  

II-3.8. RESÍDUOS AGROSSILVOPASTORIS 

No diagnóstico sobre os resíduos agrossilvopastoris foram identificadas algumas 

deficiências, sendo que devem ser realizadas algumas correções no processo de gestão 

desses resíduos. 

Responsabilidades do Poder Público Municipal 

O município deve licenciar ambientalmente as atividades de criação de animais, 

considerando aspectos locacionais e legais, no que tange ao uso do solo em 

conformidade com o zoneamento do plano diretor municipal, bem como áreas de 

preservação permanente e de reserva legal das propriedades rurais. Também, deve 

observar critérios técnicos para manejo e destinação final dos resíduos orgânicos (em 

especial dejetos animais) em solo. 

Além de exigir o licenciamento ambiental das propriedades rurais e de fiscalizar o 

cumprimento das licenças, o poder público deve desenvolver programas e projetos para 

propiciar a gestão em nível de comunidades, considerando as características e a 

vocação produtiva de cada comunidade rural. 

Em função do licenciamento, deve o município criar banco de dados dos criadores 

de animais e das quantidades de resíduos por eles gerados. 

Quanto à resteva proveniente da derrubada de matas exóticas, o município deve 

orientar tecnicamente os agricultores para o uso de técnicas de limpeza que não 

necessite de uso do fogo, como o enleiramento e uso de trituradores para redução de 

volume com posterior utilização como adubação orgânica. Relativo ao uso do fogo, caso 

a Lei Estadual nº 13.931/2012 seja validada pelo Tribunal de Justiça do Estado, o 

município deve criar diretrizes baseadas em normativos federais e estaduais para o 

licenciamento dessa prática. 
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Responsabilidades dos geradores 

Cabe aos agricultores solicitar o licenciamento ambiental de suas atividades junto 

ao órgão ambiental competente, desde que a atividade seja passível de licenciamento 

ambiental. Também, devem cumprir as condições e restrições constantes em suas 

licenças ambientais.  

Os agricultores devem adotar práticas alternativas ao uso do fogo após o corte de 

florestas plantadas, como o enleiramento da resteva ou sua trituração para uso como 

adubação na própria área ou em outras áreas de sua propriedade. 

Os proprietários rurais devem também cumprir com as restrições referentes às 

áreas de preservação permanentes e reserva legal em suas propriedades, conforme 

legislação em vigor, devendo procurar orientações junto ao município sempre que 

necessário. 

II-3.9. RESÍDUOS DE COLETAS ESPECIAIS 

II-3.9.1. Lâmpadas fluorescentes 

Responsabilidades dos fabricantes, importadores, distribuidores e 

comerciantes 

Considerando o conceito de logística reversa e as legislações federais e estaduais 

existentes, cabe aos fabricantes, comerciantes, revendedores e importadores desses 

produtos, a responsabilidade pela destinação final das lâmpadas queimadas.  

Ao comerciante cabe, portanto, receber a lâmpada queimada de seu cliente, 

acondicioná-la temporariamente de forma a não quebrar o material, considerando a 

norma de armazenamento de resíduos perigosos (NBR 12.235 – ABNT, 1992) e destiná-

la para o fabricante ou seu fornecedor. Os recipientes de recebimento das lâmpadas 

queimadas devem ser devidamente identificados, com cartazes informativos sobre os 

riscos e a importância da correta destinação desses resíduos. 

Os resíduos devem ser encaminhados para a reciclagem, recuperação ou 

destinação final em empresas licenciadas para tais atividades, sendo que o transporte 

do comércio até a destinação final deve ser realizado por empresa devidamente 

licenciada para transporte de produtos perigosos. 
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Quando solicitado pelos órgãos ambientais, o comerciante deve informar as 

quantidades e os locais para onde forem destinadas as lâmpadas queimadas, devendo 

ainda apresentar comprovação das informações. Por isso, deve guardar comprovantes 

de destinação desses resíduos, e se possível, cópia da licença ambiental dos 

transportadores, recicladores e do local de destinação final dos resíduos.  

Responsabilidades dos geradores 

Aos geradores das lâmpadas queimadas, cabe a triagem das lâmpadas em 

relação aos demais resíduos por eles gerados e o encaminhamento dessas para os 

locais onde foi efetuada a compra do produto. O gerador deve tomar cuidado para não 

quebrar a lâmpada antes de encaminhá-la ao comércio e sempre guardar comprovante 

de compra da lâmpada nova, para facilitar a devolução da lâmpada queimada. 

Responsabilidades do Poder Público Municipal 

O município tem o dever de fiscalizar a aplicação da logística reversa desses 

resíduos junto aos estabelecimentos comerciais e fabricantes dos produtos. Nesse 

sentido, o município pode participar da logística reversa através do cadastro dos 

comerciantes de lâmpadas, exigindo deles comprovantes de destinação dos resíduos 

de seus clientes, bem como informações sobre a venda de novas lâmpadas.  

O município pode ainda fomentar campanhas de conscientização para a 

destinação correta de lâmpadas queimadas para seus munícipes. 

Quanto às lâmpadas fluorescentes queimadas geradas em instalações públicas, 

cabe ao município, na condição de gerador, a triagem e o encaminhamento das mesmas 

até o local onde efetua a compra das lâmpadas novas e/ou destinar para empresa 

terceirizada realizar o seu tratamento. 

II-3.9.2. Resíduos eletrônicos 

Responsabilidades dos fabricantes, importadores, distribuidores e 

comerciantes 

Os resíduos eletrônicos, conforme Política Nacional de Resíduos Sólidos, são 

passíveis de logística reversa. Neste sentido, os fabricantes, importadores, 

distribuidores e comerciantes são responsáveis por sua destinação final. Portanto, 
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esses devem disponibilizar, através dos pontos de venda ou de assistência técnica, local 

para que seus clientes possam devolver os resíduos eletrônicos em desuso.  

Os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes devem destinar os 

resíduos recebidos para locais devidamente licenciados, visando a reciclagem, 

reutilização ou a destinação final, devendo ainda, arcar com os custos desses serviços. 

Também, devem divulgar nos seus estabelecimentos comerciais informações sobre a 

periculosidade desses materiais e orientações sobre a destinação desses resíduos.  

Quando solicitado pelos órgãos ambientais, o comerciante deve informar as 

quantidades e os locais para onde forem destinados os resíduos eletrônicos, devendo 

ainda apresentar comprovação das informações. Por isso, deve guardar comprovantes 

de destinação desses resíduos e se possível, cópia da licença ambiental dos 

transportadores, recicladores e do local de destinação final dos resíduos.  

Responsabilidades dos geradores 

Aos usuários ou geradores de resíduos eletrônicos cabe a separação desses dos 

demais tipos de resíduos e a destinação até os pontos de venda de eletrônicos ou para 

o EcoPonto Municipal operacionalizado pela Secretaria de Projetos Públicos e de Meio 

Ambiente. O gerador não pode dispor esse tipo de resíduo na coleta regular domiciliar.  

Responsabilidades do Poder Público Municipal 

O município deve fiscalizar a aplicação efetiva da logística reversa desses 

resíduos junto aos estabelecimentos comerciais e fabricantes dos produtos novos. Para 

tanto, deve criar um cadastro de comerciantes, assistentes técnicos ou outros 

envolvidos na cadeia de comercialização desses produtos novos, visando monitorar a 

destinação final dos resíduos.  

O município disponibiliza o Ecoponto para descartes de resíduos eletroeletrônicos 

e funciona junto a Secretaria de Projetos Públicos e Meio Ambiente e recebe dos 

munícipes os equipamentos eletrônicos das seguintes categorias: Linha Branca, Linha 

Marrom, Linha Verde e Linha Azul durante o expediente da Secretaria. O local aonde 

encontra-se o Ecoponto poderia apresentar melhor sinalização para as pessoas que 

chegam no pátio de estacionamento da prefeitura para deixar os seus resíduos. 

O município pode continuar a realizar campanhas de recolhimento dos resíduos 

eletrônicos, como vem ocorrendo, participando da divulgação e organização do evento. 
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Também, pode atuar ainda na educação ambiental dos munícipes e comerciantes, no 

que tange à gestão desses resíduos. 

Os resíduos eletrônicos gerados em instalações públicas devem ser enviados pelo 

município ao local de compra dos eletrônicos novos e/ou destinar para empresa 

terceiriza licenciada para seu tratamento, cabendo ao município neste caso, as mesmas 

responsabilidades dos geradores.  

II-3.9.3. Pilhas e baterias 

Responsabilidades dos fabricantes, importadores, distribuidores e 

comerciantes 

Os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes são responsáveis pela 

destinação final das pilhas e baterias. Assim sendo, devem dispor recipientes para o 

recebimento desses resíduos de seus clientes nos pontos de venda dos produtos novos.  

O armazenamento temporário desses resíduos nos pontos de coleta deve 

considerar a norma para armazenamento de resíduos perigosos NBR 12.235 (ABNT, 

1992). As pilhas e baterias armazenadas nesses locais devem ser encaminhadas pelos 

comerciantes, aos seus fornecedores dos materiais novos, visando sua correta 

destinação. 

Os recipientes de recebimento das pilhas e baterias no comercio, devem ser 

devidamente identificados com cartazes informativos sobre os riscos e a importância da 

correta destinação desses resíduos. 

Quando solicitado pelos órgãos ambientais, o comerciante deve informar as 

quantidades e os locais para onde forem destinadas as pilhas e baterias, devendo ainda 

apresentar comprovação das informações. Por isso, deve guardar comprovantes de 

destinação desses resíduos, e se possível, cópia da licença ambiental dos 

transportadores, recicladores e do local de destinação final dos resíduos.  

Responsabilidades dos geradores 

Aos geradores de pilhas e baterias cabe a separação desses resíduos dos demais 

gerados, e o encaminhamento dos mesmos até os pontos de recebimento, junto aos 

locais de venda dos produtos novos. As pilhas e baterias usadas não podem ser 

dispostas na coleta domiciliar regular. 
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Responsabilidades do Poder Público Municipal 

Ao município cabe a fiscalização sobre a logística reversa desses resíduos junto 

aos estabelecimentos comerciais, bem como a caracterização dos resíduos domiciliares 

recolhidos, no sentido de identificar a presença de pilhas e baterias vindas na coleta 

pública e, com isso, avaliar a eficácia da logística reversa desses resíduos. O poder 

público deve, ainda, criar cadastro dos comerciantes e outros agentes envolvidos na 

comercialização de pilhas e baterias, visando monitorar a destinação final dos resíduos.  

O município pode realizar campanhas educativas junto ao comércio local e aos 

munícipes, bem como proporcionar material educativo e orientativo para ser disposto 

nos locais de recebimento das pilhas e baterias usadas. Também, pode atuar na 

padronização dos recipientes destinados a receber os resíduos. 

Para o caso das pilhas e baterias geradas pelo poder público, cabe ao município, 

as mesmas responsabilidades dos geradores. 

II-3.9.4. Pneus 

Responsabilidades dos fabricantes, importadores, distribuidores e 

comerciantes 

Os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes de pneus são 

responsáveis pela destinação final dos pneus inservíveis, considerando o princípio da 

logística reversa. Para tanto, nos locais de venda de pneus novos, deve haver local 

específico para a armazenagem dos pneus inservíveis advindos dos seus clientes. 

Em função de que os pneus podem acumular água e facilitar a proliferação de 

mosquitos transmissores de doenças, os comerciantes devem dispor de locais cobertos 

para o armazenamento provisório desses resíduos. Os comerciantes devem 

encaminhar os pneus inservíveis aos seus fornecedores de pneus novos, visando a 

correta destinação dos resíduos. Também devem colocar cartazes informativos e 

orientativos sobre a importância da correta destinação dos pneus inservíveis. 

Quando solicitado pelos órgãos ambientais, o comerciante deve informar as 

quantidades e os locais para onde forem destinados os pneus usados, devendo ainda 

apresentar comprovação das informações. Por isso, deve guardar comprovantes de 

destinação desses resíduos, e se possível, cópia da licença ambiental dos 

transportadores, recicladores e do local de destinação final. 
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Responsabilidades dos geradores 

Os geradores de pneus inservíveis devem destinar os mesmos aos locais de 

compra ou troca dos pneus, como borracharias. Esses resíduos não devem ser 

dispostos na coleta domiciliar regular e nem serem jogados em barrancos ou terrenos 

baldios.  

Responsabilidades do Poder Público Municipal 

O município deve fiscalizar a logística reversa desses resíduos junto aos 

estabelecimentos comerciais e/ou borracharias. Neste sentido, pode criar um cadastro 

de comerciantes, borracharias e outros agentes envolvidos na comercialização dos 

pneus novos, visando monitorar a destinação final dos pneus inservíveis.  

O poder público pode ainda realizar campanhas educativas e orientativas sobre a 

correta destinação dos pneus inservíveis, podendo criar folders e divulgar a importância 

de tal prática. Pode-se avaliar a eficácia das campanhas e da logística reversa através 

do monitoramento das quantidades devolvidas aos fabricantes e as quantidades de 

pneus depositados irregularmente em locais diversos, recolhidas pelo poder público.  

Os pneus gerados pelos veículos públicos devem ser destinados pelo município, 

considerando a logística reversa desses resíduos. 

II-3.9.5. Óleo lubrificante 

Responsabilidades dos fabricantes, importadores, distribuidores e 

comerciantes 

Esse resíduo, conforme Política Nacional de Resíduos Sólidos, é passível de 

logística reversa. Cabe aos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes 

(inclusive proprietários de oficinas mecânicas) a aceitação dos resíduos vindos de seus 

clientes, a coleta e a destinação final ambientalmente correta desse material (inclusive 

as embalagens). Quanto à destinação final, todo o resíduo contaminado com óleo deve 

passar por processos de reciclagem. 

As rampas de lavagem devem possuir caixa de separação de óleos e graxas, 

devendo ser feita limpeza periódica da caixa e encaminhamento desses resíduos para 

local licenciado.  
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Por isso, estas empresas devem implementar ações práticas para que ocorra 

efetivamente a logística reversa desses materiais. Os comerciantes devem possuir 

locais específicos para a coleta e armazenamento do óleo lubrificante usado em 

conformidade com seu licenciamento ambiental e com a norma NBR 12.235 da ABNT, 

referente ao armazenamento de resíduos perigosos. 

No local, devem manter cartazes informativos sobre a importância da logística 

reversa e da destinação final de forma correta do óleo lubrificante, bem como cópia das 

licenças ambientais referentes ao empreendimento e à destinação final do óleo usado, 

para visualização por parte dos clientes e órgãos fiscalizadores. 

Quando solicitado pelos órgãos ambientais, o comerciante deve informar as 

quantidades e os locais para onde forem destinados esses resíduos, devendo ainda 

apresentar comprovação das informações. Por isso, deve guardar comprovantes de 

destinação, e se possível, cópia da licença ambiental dos transportadores e recicladores 

e local de destinação final dos resíduos.  

Responsabilidades dos geradores 

Aos geradores de óleo lubrificante cabe realizar serviços de troca de óleo, 

manutenção e lavagem de veículos em locais devidamente licenciados e que destinam 

o material contaminado com óleo para seus fornecedores ou diretamente para a 

reciclagem. Para tanto, o cliente pode observar as licenças ambientais no próprio 

estabelecimento comercial ou mesmo solicitar informações junto ao município. 

Responsabilidades do Poder Público Municipal 

O município deve fiscalizar os empreendimentos que realizam o comércio ou a 

troca de óleo. Para tanto, o poder público deve manter atualizado cadastro desses 

estabelecimentos e licenciá-los quando for de sua competência. Para empreendimentos 

que não forem considerados de impacto local para o licenciamento ambiental, como 

postos de combustíveis, o município pode solicitar que os mesmos apresentem cópia 

de suas licenças ambientais emitidas pelo órgão ambiental estadual e comprovante de 

destinação de seus resíduos, sempre que achar necessário.  

O poder público pode realizar campanhas educativas junto ao comércio local e 

aos munícipes, através dos meios de comunicação, informando sobre as 

responsabilidades, locais de recebimento do óleo usado e a importância da correta 

destinação desse resíduo.  
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Quanto ao óleo usado gerado pelo poder público, o mesmo deve, inicialmente, 

estruturar um local adequado para o armazenamento provisório desse resíduo e suas 

embalagens, bem como destinar os materiais contaminados com óleo para seus 

fornecedores, os quais devem possuir o devido licenciamento ambiental. O município 

deve guardar comprovantes de destinação e cópia das licenças das empresas de 

transporte e reciclagem dos resíduos. Também, deve adequar sua rampa de lavagem 

de veículos, dando correto destino para o material coletado na caixa de separação de 

água e óleo. 

II-3.9.6. Óleo de cozinha 

Responsabilidades dos geradores 

Relativo ao óleo de cozinha, não há legislação específica que indique para uma 

logística reversa ou uma gestão diferenciada. Entretanto, pela importância ambiental, 

os geradores de óleo de cozinha usados devem seguir as orientações da Secretaria de 

Meio Ambiente, no que tange ao manejo e destinação final desse resíduo.  

O usuário deve colocar o óleo de cozinha usado em garrafas PET devidamente 

fechadas e destiná-las para a coleta seletiva, junto aos resíduos secos. De maneira 

alguma deve descartá-lo nas pias e ralos em suas residências. 

Os geradores de maiores quantidades (empreendimentos comerciais), como 

bares, restaurantes, fábricas de alimentos e outros, podem aderir ao programa municipal 

Recicla Óleo ou encaminhar diretamente para alguma empresa de reciclagem. Sempre 

que solicitados pelo poder público, os geradores devem enviar informações de geração 

e destinação final desse tipo de resíduo. 

Responsabilidades do Poder Público Municipal 

Cabe ao município divulgar a importância da correta destinação final do óleo de 

cozinha usado, através da realização de campanhas. Também, sugere-se prosseguir 

com o projeto “Recicla Óleo”, que facilita a destinação de maiores quantidades de óleo 

usado. O município além de orientar, tem o dever de fiscalizar os empreendimentos 

comerciais geradores de óleo usado, principalmente por existir programa específico 

para o recolhimento desse material. 
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II-3.9.7. Embalagens de agrotóxicos 

Responsabilidades dos fabricantes, importadores, distribuidores e 

comerciantes 

As embalagens de agrotóxicos, como as demais embalagens de produtos 

perigosos, são passíveis de logística reversa, possuindo legislação federal e estadual 

específica. Portanto os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes são 

responsáveis pela destinação final dessas embalagens, devendo implementar ações 

para que a logística reversa ocorra efetivamente. 

Os mesmos devem orientar os usuários de agrotóxicos a realizar a tríplice 

lavagem das embalagens, informando também, a importância da correta destinação 

final desse resíduo. Os comerciantes devem possuir local específico para a 

armazenagem das embalagens vazias advindas de seus clientes, de acordo com 

normas técnicas específicas. O comércio local deve apoiar as campanhas de coleta de 

embalagens de agrotóxicos, promovidas pela Prefeitura Municipal. Quando solicitado 

pelos órgãos ambientais, os comerciantes devem informar as quantidades de 

agrotóxicos comercializadas, embalagens recebidas e sua destinação final.  

Responsabilidades dos geradores 

Os agricultores devem, imediatamente após o uso, realizar a tríplice lavagem da 

embalagem de agrotóxico vazia, repetindo três vezes a seguinte sequência de 

procedimentos:  

– Colocar água até, no mínimo, um terço da embalagem de agrotóxico esvaziada 

agitando vigorosamente; 

– Despejar a solução resultante da lavagem no tanque de aplicação do agrotóxico, 

utilizando-a como parte da diluição do agrotóxico para uma nova aplicação na lavoura. 

Feito isso, os mesmos devem armazenar as embalagens vazias em local coberto, 

seco e com piso impermeável até as devolverem para o local de compra. No município, 

em função das campanhas anuais de coleta de embalagens de agrotóxicos, criou-se 

uma cultura de armazenar as embalagens por um ano e encaminhá-las aos locais da 

coleta anual. Os agricultores não devem queimar as embalagens, dispor as mesmas 

junto com os resíduos da coleta seletiva ou abandoná-las em lavouras, barrancos, 

matas ou rios. 
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Responsabilidades do Poder Público Municipal 

O poder público deve fornecer orientações técnicas aos agricultores sobre a 

realização da tríplice lavagem das embalagens vazias e da correta destinação final das 

mesmas. Também, pode participar das campanhas de coleta de embalagens de 

agrotóxicos, divulgando e organizando a logística, conforme já vem ocorrendo. 

Entretanto, não deve assumir os custos de destinação final desse resíduo. 

II-3.10. IDENTIFICAÇÃO DE ÁREAS PARA DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS E 

REJEITOS 

Considerando algumas características locais como relevo, tipo de solo, facilidade 

de acesso, proximidade com zonas urbanas, plano diretor municipal e unidades de 

conservação, selecionaram-se algumas regiões favoráveis para a disposição final de 

resíduos e rejeitos. Salienta-se que, para a escolha de propriedades, devem ser 

selecionadas pequenas áreas dentro das regiões indicadas, devendo ser realizados 

estudos específicos e pontuais para cada local selecionado, visando à comparação 

entre opções e a identificação da alternativa locacional mais favorável em termos 

ambientais e socioeconômicos. 

Dentre os aspectos a serem verificados, devem ser consideradas as legislações 

referentes às Áreas de Preservação Permanentes (APPs), vegetação, plano diretor 

municipal e as seguintes Normas da ABNT: 

– NBR 15.849:2010. Resíduos sólidos urbanos - aterros sanitários de pequeno 

porte - diretrizes para localização, projeto, implantação, operação e encerramento; 

– NBR 10.157:1987. Aterros de resíduos perigosos - critérios para projeto, 

construção e operação; 

– NBR 13.896:1997. Aterros de resíduos não perigosos - critérios para projeto, 

implantação e operação; 

– NBR 15.113:2004. Resíduos sólidos da construção civil e resíduos inertes - 

Aterros - diretrizes para projeto, implantação e operação. 

Em geral, as normas técnicas trazem aspectos locacionais relacionados com: 

impacto ambiental reduzido; aceitação da população e uso do solo no entorno; 

zoneamento socioambiental da região; vida útil do aterro; topografia do local; geologia, 

tipo de solo e permeabilidade do subsolo; distância de recursos hídricos; ocorrência de 
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inundações; acessos; cobertura vegetal; distâncias de núcleos populacionais e zonas 

urbanas; distância do lençol freático; direção predominante dos ventos. 

A seguir serão apresentadas as regiões identificadas como favoráveis para a 

implantação de estruturas de disposição final de resíduos e rejeitos. Foram selecionadas 

quatro regiões dentro do município, sendo elas: região da Comunidade de Desvio 

Machado; pedreira municipal na Comunidade de São José; áreas próximas à Rodovia 

RSC 453 (Rota do Sol), entre as comunidades de Linha Brasília, Santo Antônio de 

Castro e São Sebastião de Castro; e áreas próximas à Comunidade de Santa Luiza e 

São Luiz. 

Região 1: Comunidade de Desvio Machado e entorno 

Nessa região encontram-se quatro aterros de resíduos, sendo três industriais e 

um de resíduos sólidos urbanos, pertencente ao município. Inicialmente, deve-se 

procurar selecionar áreas lindeiras ao atual aterro sanitário, visto que além de o local já 

possuir área de disposição licenciada na FEPAM, minimizaria custos de implantação 

pelo uso das edificações já existentes, como a usina de triagem, poços de 

monitoramento e estação de tratamento de efluentes.  

O solo da região, conforme figura 55, é predominantemente argiloso, o que 

proporciona melhores condições de impermeabilização, tanto inferior como superior. Na 

região existem lavras de extração de argila, o que no caso de necessidade de aporte 

desse tipo de material, facilitaria o transporte e minimizaria o custo pela proximidade 

com essas lavras. Também, poderiam ser utilizadas para aterro as próprias áreas de 

extração de argila, visto que esses locais já foram altamente impactados e a utilização 

dos mesmos para aterro seria uma forma de proporcionar um uso da área após o 

término da extração e a recuperação da paisagem degradada. 

A região possui ainda as vantagens de ser relativamente plana, próxima aos locais 

de geração de resíduos (área urbana e indústrias) e de fácil acesso. Entretanto, os 

limites da região estão próximos às zonas urbanas de Carlos Barbosa e de Garibaldi. A 

localização da região selecionada pode ser visualizada na Figura 57, sendo a mesma 

contornada pela linha de cor azul.  
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Figura 57. Região 1 em mapa de solos do município. 
Fonte: Adaptado de Embrapa & UFRGS, 2007. 

Região 2: Pedreira municipal 

No intuito de proporcionar uso futuro às áreas já degradadas ambientalmente, 

bem como de recuperar o local, selecionou-se a área de extração de basalto da 

prefeitura municipal como opção para a disposição final de resíduos. A mesma localiza-

se na comunidade de São José, a cerca de 350 m da Rodovia ERS 446 e a cerca de 

2,8 km do trevo de acesso ao município. Na Figura 58 apresenta-se uma imagem de 

satélite da área em questão. 

Além de se proporcionar uma recuperação da área, o local possui vantagens em 

função de que alguns impactos ambientais necessários para a implantação de um aterro 

já foram efetuados, como a alteração da topografia, remoção de vegetação e de solo. 

Com isso, não seria necessário impactar outra área. O local possui bons acessos e está 

próximo aos centros geradores de resíduos. 

A aproximadamente 500 m desse local, estão em fase de licenciamento ambiental 

dois empreendimentos particulares para a disposição de RCC. No entorno da pedreira 
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praticamente não há residências, entretanto, o local está a cerca de 500 m do limite com 

a zona urbana do município. 

 
Figura 58. Imagem de satélite da área da pedreira 

Fonte: Google Earth, 2020. 

Região 3: Áreas próximas à Rodovia RSC 453 – Rota do Sol 

Essa região localiza-se próximo à Rodovia RSC 453, conhecida como Rota do 

Sol, em áreas pertencentes às comunidades de Linha Brasília, Santo Antônio de Castro 

e São Sebastião de Castro, conforme pode ser visualizado na Figura 59 (áreas de 

contorno azul).  

Nesses locais, o relevo é levemente ondulado e o solo mais argiloso. São locais 

de fácil acesso em função da rodovia, porém localizam-se relativamente distantes dos 

pontos de geração de resíduos (de 8 a 14 km). Há de se considerar que a região está 
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próxima ao limite com os municípios de Garibaldi e Boa Vista do Sul, bem como há uma 

zona urbana de Carlos Barbosa na região de São Sebastião de Castro. 

 

Figura 59. Região 3 em mapa de solos do município. 
Fonte: Adaptado de Embrapa & UFRGS, 2007. 

Região 4: Comunidades de Santa Luiza, São Luiz e entorno 

Essa região compreende áreas planas e levemente onduladas entre as 

comunidades de São Luiz e Santa Luiza, no interior do município. São áreas que 

conforme figura 58, apresentam solos predominantemente argilosos, o que propicia 

melhores condições de impermeabilização inferior e superior de aterros. 

O local está distante de zonas urbanas, e relativamente longe do centro gerador 

de resíduos. São cerca de 10 km de distância do trevo de acesso ao município, sendo 

que desses, aproximadamente 8,5 km são estradas sem pavimentação. Tal situação 

poderia dificultar o trânsito de veículos pesados em períodos chuvosos. 
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Figura 60. Região 4 em mapa de solos do município  

Fonte: Adaptado de Embrapa & UFRGS, 2007. 

II-3.11. PLANOS, PROGRAMAS E PROJETOS 

Conforme descrito no item II-2.11, os programas ambientais sobre resíduos 

sólidos existentes no município abrangem os seguintes temas:  

– Qualificação da coleta seletiva; 

– Recolhimento de resíduos eletrônicos; 

– Recolhimento de óleo de cozinha; 

– Recolhimento de embalagens de agrotóxicos; 

– Estímulo ao desenvolvimento agropecuário; 

Relativo a esses programas, conforme Tabela 29, verificaram-se algumas 

deficiências, as quais devem ser corrigidas para que ocorram melhoras em seus 

resultados. 

Inicialmente, a Setor de Meio Ambiente deve, através de seus funcionários, 

elaborar o escopo dos projetos ou programas existentes, onde deverão constar no 

mínimo, as seguintes informações: justificativa; objetivos; público alvo; abrangência; 

legislação de referência; pessoas ou setores responsáveis pela implementação e 
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fiscalização do projeto; previsão de despesas e de recursos para implementação; metas 

a serem atingidas.  

Os programas e projetos devem ser baseados na legislação ambiental referente 

ao assunto, devendo ter a meta de abranger todos os agentes envolvidos no processo 

(geradores, comerciantes, indústria, poder público, etc.), conforme responsabilidades 

definidas em lei. O município deve atentar para auxiliar na gestão ambiental dos 

resíduos em seu território e proporcionar o cumprimento das exigências legais para cada 

tipo de resíduo. Porém, não deve assumir custos relativos à destinação final dos 

resíduos que não são de sua responsabilidade, como por exemplo, os resíduos 

passíveis de logística reversa, salvo aqueles gerados pelo poder público. 

Especificamente quanto ao Plano de Estímulo ao Desenvolvimento Agropecuário 

de Carlos Barbosa, percebe-se que o mesmo já possui ampla abrangência entre os 

ramos de atividades agropecuárias desenvolvidas no município. Por isso, o mesmo deve 

ser apenas aperfeiçoado no sentido de atrelar as atividades agropecuárias ao 

desenvolvimento sustentável, boas práticas ambientais, recuperação de áreas de 

preservação permanente e licenciamento ambiental, conforme o caso. 

Outros programas de conotação ambiental, direcionados aos resíduos sólidos 

podem ser desenvolvidos como: 

– programas para a destinação de pilhas e baterias; 

– programa/projeto para a implantação de Ponto de Entrega Voluntária de 

pequenos volumes, voltado para pequenas quantidades de RCC, resíduos recicláveis e 

móveis usados. 

– programa de incentivo à compostagem domiciliar de resíduos orgânicos na zona 

rural. 

Para o sucesso de todos os programas, incluindo-se os atuais e os que forem 

criados, deve ser investido em educação ambiental. Por isso, é imprescindível a criação 

de um amplo programa de educação ambiental direcionado aos estudantes do 

município, com assuntos de interesse geral e local (escola urbana ou rural), com 

aprofundamento dos temas conforme avanço das séries escolares. Na mesma linha, os 

programas de educação ambiental devem atingir toda a população através dos veículos 

de comunicação locais, com instruções sobre o manejo dos resíduos em nível de 

gerador (em residências). Também, deve possuir um ramo na capacitação e 

treinamento das pessoas públicas envolvidas com a gestão dos resíduos, inclusive 
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funcionários ligados aos locais de geração, como funcionários da saúde pública, rampa 

de lavagem e garagem de manutenção de veículos da prefeitura municipal. 

II-3.11.1. Incentivo a criação de fontes de negócios 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos diz que devem ser haver mecanismos 

para criação de fontes de negócios, emprego e renda, mediante a valorização dos 

resíduos sólidos. A Prefeitura pode conceder incentivos fiscais, financeiros ou 

creditícios, respeitadas as limitações da Lei de Responsabilidade Fiscal, a: indústrias e 

entidades dedicadas à reutilização, ao tratamento e à reciclagem de resíduos sólidos; 

projetos relacionados à responsabilidade pelo ciclo de vida dos produtos, 

prioritariamente em parceria com cooperativas ou outras formas de associação de 

catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis formadas por pessoas físicas de baixa 

renda; e empresas dedicadas à limpeza urbana e a atividades a ela relacionadas. 

Considerando as características relatadas de Carlos Barbosa é importante atrair 

para o município mais opções de empresas que façam o beneficiamento e a reciclagem 

de diferentes tipos de resíduos, especialmente: 

– Recicladoras de sucatas diversas. Poderia haver na cidade empresas de 

reciclagem de tipos específicos de plásticos, papel, embalagens longa vida, vidros, etc. 

Alguns tipos de materiais que a população separa no lixo seco acabam sendo 

destinados a aterro, por não se ter empresas na região que façam a reciclagem. Por 

outro lado, empresas recicladoras têm dificuldades de se instalar e se manter porque a 

quantidade e a qualidade de resíduos de determinado tipo são insuficientes para cobrir 

os custos. Os geradores de resíduos industriais e estabelecimentos comerciais também 

podem se beneficiar da proximidade de recicladores, por facilitar a comercialização 

direta e evitar que a Prefeitura tenha que se responsabilizar por estes resíduos. 

– Recicladoras de produtos eletroeletrônicos. Atualmente, os resíduos 

eletrônicos gerados em Carlos Barbosa são destinados a empresas de outros 

municípios para a reciclagem. Essas empresas fazem a desmontagem, separação dos 

diferentes materiais e encaminhamento apropriado para cada tipo. Com a instalação de 

empresas deste tipo na cidade, facilitaria a separação e destinação correta destes 

resíduos pela população. 
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II-3.12. DEFINIÇÃO DE METAS PARA A GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

A seguir serão apresentados os objetivos e metas a serem atingidos pelo 

município, com base no diagnóstico, deficiências e legislações, no intuito de melhorar 

continuamente a gestão de todos os resíduos sólidos gerados no município. 

Tabela 29. Objetivos e Metas para a Gestão de Resíduos nos próximos 20 anos. 

PERÍODO N° DESCRIÇÃO 

Resíduos Urbanos (domiciliares e públicos) 

Curto prazo 
(2021 – 2024) 1 

Ampliar em 50% o número dos pontos de coleta pelos contêineres 
para qualificação da coleta seletiva no perímetro urbano de Carlos 
Barbosa.  

2 
Fazer caracterização quali-quantitativa anual dos resíduos urbanos 
gerados. 

3 
Manter a geração per capita de resíduos urbanos abaixo de 0,50 
kg/habitante/dia. 

4 
Instalar triturador de galhos na área de disposição de resíduos de 
podas de árvores. 

5 
Manter abrangência de coleta de lixo orgânico em 100% dos 
domicílios em área urbana.  

6 
Licenciar nova área para destinação dos galhos recolhidos no 
município. 

7 
Instalar balança de pesagem de resíduos na Usina de Triagem do 
município. 

Médio prazo 
(2025 – 2028) 

8 
Ampliar em 50% número de pontos de coleta com os contêineres 
da qualificação da coleta seletiva nos bairros.  

9 
Estudar e definir a forma de continuidade da destinação de 
resíduos orgânicos, podendo ser em conjunto com outros 
municípios através dos consórcios públicos como o CISGA. 

10 
Implantar projeto de incentivo à compostagem de resíduos 
orgânicos da zona rural. 

11 
Manter a geração per capita de resíduos urbanos abaixo de 0,50 
kg/habitante/dia. 

12 
Manter abrangência de coleta de lixo orgânico em 100% dos 
domicílios em área urbana. 

13 
Aumentar o índice de aproveitamento do lixo seco, com 
consequente redução de rejeitos a serem dispostos em aterro. 

Longo prazo 
(2029 – 2038) 

14 
Manter a geração per capita de resíduos urbanos abaixo de 0,50 
kg/habitante/dia. 

15 
Manter abrangência de coleta de lixo seco em 100% dos domicílios 
do município. 

16 
Manter abrangência de coleta de lixo orgânico em 100% dos 
domicílios em área urbana. 
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17 Implantar coleta de rejeitos nos domicílios em área rural. 

Resíduos de Estabelecimentos Comerciais 

Curto prazo 
(2021 – 2024) 18 

Criação e promulgação de legislação específica referente a coleta 
seletiva do município, criando um instrumento legal capaz de definir 
o controle e geração dos resíduos comerciais. 

Médio prazo 
(2025 – 2028) 

19 
Levantamento das quantidades de resíduos gerados pelos 
estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços. 

Longo prazo 
(2029 – 2038) 

20 
Incentivar a redução na geração de resíduos de estabelecimentos 
comerciais. 

Resíduos Industriais 

Curto prazo 
(2021 – 2024) 21 

Implantar sistema informatizado para que as empresas geradoras 
possam realizar os cadastros e informar as quantidades de 
resíduos gerados ao órgão ambiental municipal. 

Médio prazo 
(2025 – 2028) 22 

Definição, por instrumento legal, de quantidade máxima de 
resíduos não perigosos a ser equiparada a resíduo domiciliar, para 
ser destinada a coleta seletiva municipal. 

23 
Mapear os passivos ambientais existentes dentro da área do 
município. 

Longo prazo 
(2029 – 2038) 24 

Incentivar a redução da proporção de resíduos industriais a serem 
dispostos em aterro, aumentando o reaproveitamento e a 
reciclagem. 

Resíduos de Serviços de saúde (RSS) 

Curto prazo 
(2021 – 2024) 

25 
Elaboração de Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviço de 
Saúde para todas as unidades públicas de saúde. 

26 
Criar cadastro no órgão ambiental municipal, com informações de 
todos os geradores particulares de RSS, sujeitos à elaboração de 
Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde. 

Médio prazo 
(2025 – 2028) 27 

Exigir a aprovação do Plano de Gerenciamento de Resíduos de 
Saúde pelo órgão ambiental competente dos geradores de RSS 
como condição para recebimento do Alvará Sanitário. 

28 
Criar banco de dados com inventário das quantidades e da 
composição dos RSS gerados nos estabelecimentos públicos e 
privados. 

29 
Capacitação e treinamento permanentes dos profissionais das 
unidades públicas de saúde. 

30 
Abrangência de coleta e destinação final adequada de todos 
resíduos de serviços de saúde gerados no município. 

Resíduos de Construção Civil (RCC) 

Curto prazo 
(2021 – 2024) 

31 
Elaboração do Plano Integrado de Gerenciamento de Resíduos da 
Construção Civil. 

32 

Implantar sistema informatizado para que os geradores, 
comerciantes, transportadores, empreendimentos de triagem, 
reciclagem e destinação final de RCC possam realizar o cadastro e 
informar a geração dos resíduos dos seus empreendimentos. 

33 Mapear os aterros clandestinos de resíduos de construção civil. 
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Médio prazo 
(2025 – 2028) 

34 Reduzir os aterros clandestinos de resíduos de construção civil. 

35 Quantificar a geração de RCC no município.  

Longo prazo 
(2029 – 2038) 

36 
Redução da geração de RCC. 

Resíduos Agrossilvopastoris 

Curto prazo 
(2021 – 2024) 37 

Elaborar e manter no Setor de Meio Ambiente banco de dados com 
informações cadastrais dos criadores de animais (bovinos, suínos e 
aves). 

38 
Implantar sistema informatizado para que os proprietários possam 
realizar os cadastros de sua atividade e as quantidades de 
resíduos gerados pelas atividades agrossilvopastoris. 

39 
Divulgar e capacitar os criadores sobre o uso de técnicas de 
tratamento dos dejetos que propiciem a recuperação energética. 

Médio prazo 
(2025 – 2028) 

40 
Elaborar inventário da geração e destinação de dejetos animais, via 
sistema online. 

Longo prazo 
(2029 – 2038) 

41 
Manter atualizado o sistema online referente ao inventário dos 
dejetos gerados nas propriedades rurais. 

Resíduos Especiais 

Curto prazo 
(2021 – 2024) 

42 
Elaborar e manter atualizado cadastro de pontos de venda das 
lâmpadas fluorescentes. 

43 
Elaborar e manter atualizado cadastro de pontos de venda de 
eletrônicos. 

44 
Elaborar e manter atualizado cadastro de pontos de venda de 
pilhas e baterias. 

45 
Elaborar e manter atualizado cadastro de pontos de venda de 
pneus. 

46 
Elaborar e manter atualizado cadastro de pontos de venda de óleo 
lubrificante. 

47 
Elaborar e manter atualizado cadastro de pontos de venda de 
agrotóxicos. 

48 
Divulgar e capacitar os agricultores sobre o uso de insumos 
veterinários e seu correto descarte. 

49 
Melhorar a gestão dos resíduos especiais gerados pelo Poder 
Público (lâmpadas das vias e prédios públicos; pneus, óleos e 
embalagens da manutenção de veículos públicos; eletrônicos). 

50 
Desenvolver programa de educação ambiental para a coleta do óleo 
de cozinha junto ao Ecoponto dos resíduos eletrônicos. 

Médio prazo 
(2025 – 2028) 

51 
Implantar sistema informatizado para criar e manter inventário das 
quantidades de resíduos especiais gerados no município. 

Longo prazo 
(2029 – 2038) 

52 
Manter a coleta e destinação adequada dos resíduos especiais 
gerados no município. 

Estrutura fiscalizatória, operacional e gerencial de meio ambiente 

Curto prazo 
(2021 – 2024) 

53 
Melhoria da infraestrutura do órgão ambiental municipal: espaço 
físico, softwares, equipamentos e veículos. 
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54 
Contratação, por meio de concurso público, de pelo menos um 
agente administrativo e um profissional técnico da área ambiental. 

55 
Designação dos profissionais responsáveis pela implantação dos 
programas, projetos e políticas de gestão dos resíduos sólidos, bem 
como acompanhamento do cumprimento das metas. 

56 
Manter o ecoponto para recolhimento e destinação de resíduos 
eletrônicos. 

57 Criação da Secretaria de Meio Ambiente. 

58 
Ampliação e melhorias no ecoponto de recolhimento e destinação 
de óleo de cozinha usado 

Médio prazo 
(2025 – 2028) 59 

Contratação de profissionais conforme a demanda relacionada ao 
manejo de resíduos sólidos, bem como as demais áreas do 
saneamento básico. 

Longo prazo 
(2029 – 2038) 

60 
Criação de ecoponto para recolhimento e destinação de resíduos 
agrossilvopastoris e veterinários. 

61 
Manter a estrutura do órgão ambiental municipal em nível 
adequado para o controle da gestão dos resíduos. 

Programas e projetos 

Curto prazo 
(2021 – 2024) 

62 
Implantar programa permanente de educação ambiental para 
crianças e adolescentes em idade escolar. 

63 
Elaboração do escopo dos programas e projetos existentes no 
município. 

Médio prazo 
(2025 – 2028) 

64 
Implantar programa de educação ambiental para agricultores e 
idosos. 

65 
Aperfeiçoamento do Plano de Estímulo ao Desenvolvimento 
Agropecuário de Carlos Barbosa, no que tange às questões 
ambientais. 

66 Revisão do escopo dos programas e projetos existentes. 

67 Avaliação dos resultados dos programas e projetos existentes. 

68 
Dar continuidade aos programas de educação ambiental para 
crianças e adolescentes em idade escolar, assim como o voltado a 
agricultores e idosos. 

Longo prazo 
(2029 – 2038) 

69 
Implantar programa permanente de educação ambiental para os 
setores de indústria, comércio e serviços. 

70 Revisão do escopo dos programas e projetos existentes. 

71 Avaliação dos resultados dos programas e projetos. 

72 

Dar continuidade aos programas de educação ambiental para 
crianças e adolescentes em idade escolar, bem como os programas 
voltados a agricultores e idosos e para os setores de indústria, 
comércio e serviços. 

73 
Capacitação de Educação Ambiental referente aos resíduos sólidos 
de saúde (RSS) e sua adequada destinação. 
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II-3.13. PREVISÃO DE RECURSOS, GASTOS OU COBRANÇAS 

O gasto da Prefeitura com resíduos sólidos, como mencionado anteriormente, 

corresponde a R$ 128,50 por ano para cada cidadão barbosense (ano base 2017), 

contemplando os serviços de coleta, transporte, transbordo e destinação final dos 

resíduos urbanos, construção civil, varrição e capina urbana, assim como a manutenção 

da Usina de Triagem e Aterro Sanitário. 

Pode-se considerar que, para manter os serviços que atualmente são prestados, 

continuará sendo gasto este valor, com correções monetárias anuais. Mas, para permitir 

a implantação das melhorias na gestão de resíduos, serão necessários investimentos 

adicionais do Poder Público para as ações sob sua responsabilidade. 

Os valores necessários para as ações que envolvem estrutura, equipamentos, 

estudos, planos, projetos e capacitação poderão ser incluídos nos objetivos e metas 

definidas no Plano Plurianual do município e na Lei de Diretrizes Orçamentárias 

estabelecidas para cada ano, conforme projeção estimada da receita do município para 

o ano seguinte.  

Estimamos que para atingir as metas estabelecidas nesse plano para 

curto/médio/longo prazos a prefeitura municipal tenha que investir uma média de 3 (três) 

a 5 (cinco) milhões de reais. 

Tabela 30. Estimativa da implantação das melhorias que exigirão investimentos do 
Poder Público para a gestão de resíduos. 

 

Período Descrição 
Estimativa de 
Investimentos  

Curto Prazo             
(2021-2024) 

Resíduos 
Urbanos 

Ampliar o número de contêiners para qualificação 
da coleta no perímetro urbano 

Definir             
PPA e LDO  

Instalar triturador de galhos na área de 
disposição de resíduos de podas de árvores  

Licenciar nova área para destinação dos galhos 
recolhidos  

Instalar balança de pesagem de resíduos na 
Usina de Triagem do município  

RSS 
Elaboração de Plano de Gerenciamento de 
Resíduos de Serviço de Saúde para todas as 
unidades públicas de saúde 

RCC 
Elaboração do Plano Integrado de 
Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil 

Estrutura 
Contratação, por meio de concurso público, de 
pelo menos um agente administrativo e um 
profissional técnico da área ambiental 
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Material para campanhas educativas 

Treinamento e capacitação 

Médio Prazo           
(2025-2028) 

Resíduos 
Urbanos 

Continuar a ampliação no número de containers 
para qualificação da coleta no perímetro urbano 

Definir             
PPA e LDO  

RSS 
Capacitação e treinamento permanentes dos 
profissionais das unidades públicas de saúde 

Resíduos 
Agropastoris 

Divulgar e capacitar os criadores sobre o uso de 
técnicas de tratamento dos dejetos que propiciem 
a recuperação energética 

Estrutura 

Criação da Secretaria de Meio Ambiente 

Ampliação e melhorias no ecoponto de 
recolhimento e destinação do óleo de cozinha 
usado 

Material para campanhas educativas 

Treinamento e capacitação 

Programas e 
Projetos 

Implantar programa de educação ambiental para 
agricultores e idosos 

Longo Prazo            
(2029-2038) 

Resíduos 
Urbanos 

Implantar coleta de rejeitos nos domicílios em 
área rural 

Definir             
PPA e LDO  

Estrutura 

Criação de ecoponto para recolhimento e 
destinação de resíduos agrossilvopastoris e 
veterinário 

Treinamento e capacitação 

 

Um importante aspecto a ser avaliado é a instituição de sistema de cobrança pela 

prestação dos serviços de manejo de resíduos sólidos urbanos e limpeza urbana. Se a 

população tiver conhecimento do valor destinado ao tema, poderá ter maior controle da 

aplicação dos recursos, assim como se conscientizar da importância da diminuição da 

geração de resíduos para diminuir as despesas. 

Além disso, podem ser obtidos recursos externos para projetos específicos, 

através de entidades financeiras públicas ou privadas. O governo federal com 

frequência disponibiliza verbas para projetos e implantação de aterros e programas de 

educação ambiental. É necessário, para acesso a estes recursos, a apresentação de 

projetos e o acompanhamento da aplicação dos recursos. 

II-3.14. PROGRAMA DE MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO  

É importante que seja instituído um órgão do Poder Público Municipal, como um 

departamento ou secretaria, responsável pela coordenação e implementação dos 

programas visando à efetivação do Plano. A implementação dos programas para atingir 

as metas e objetivos do Plano de Gestão de Resíduos Sólidos somente será garantida 
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com o monitoramento e a fiscalização do Poder Público e da sociedade, através de 

conselhos ou associações. O monitoramento da qualidade da gestão de resíduos 

sólidos e limpeza urbana será feito através das medidas a seguir. 

– Monitoramento da geração de resíduos urbanos 

Objetivos: Demonstrar os resultados das campanhas de minimização e separação 

de resíduos pela população. 

Metodologia: manter registros dos levantamentos quali-quantitativos anuais de 

resíduos urbanos gerados no município; verificar a qualidade da separação do lixo; 

verificar a proporção de recuperação de resíduos recicláveis e a proporção de rejeitos 

dispostos em aterro.  

Resultados esperados: ter diminuição da geração per capita de resíduos urbanos; 

diminuir as despesas com disposição de resíduos em aterro; manter a população 

motivada a mudar os hábitos de consumo. 

– Monitoramento do manejo de resíduos urbanos e limpeza urbana 

Objetivos: Controlar a qualidade da prestação dos serviços de limpeza urbana e 

de coleta, transporte e destinação final de resíduos urbanos. 

Metodologia: verificar o cumprimento dos contratos de prestação de serviços de 

limpeza urbana, através de fiscalização. 

Resultados esperados: garantir a qualidade dos serviços prestados; diminuir a 

ocorrência de resíduos não acondicionados corretamente nas lixeiras; dar destinação 

adequada à totalidade dos resíduos urbanos gerados. 

– Monitoramento dos resíduos de responsabilidade dos geradores 

Objetivos: Garantir a efetividade da gestão de resíduos que não são de 

responsabilidade do Poder Público, como os resíduos especiais, de construção civil, 

industriais e de estabelecimentos comerciais. 

Metodologia: Manter cadastro dos resíduos gerados; exigir dos geradores a 

prestação de informações anuais sobre a gestão de seus resíduos e sua destinação 

Resultados esperados: participação de todas as empresas da cidade; ter 

conhecimento das necessidades dos diferentes setores para auxiliar na gestão 

adequada dos resíduos. 
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III-1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

A qualidade de vida da população de todo e qualquer lugar pode ser mensurada 

através da avaliação de diversos fatores e indicadores, sendo que o acesso à água com 

qualidade para consumo humano é um dos mais relevantes aspectos. 

Há relatos históricos de surtos de doenças relacionadas ao consumo de água 

contaminada, mesmo em países desenvolvidos. Na Suécia, de 1980 a 1995 ocorreram 

90 surtos de doenças transmitidas pela água, envolvendo cerca de 50.000 pessoas. Na 

Finlândia, de 1980 a 1992 ocorreram 24 surtos que atingiram mais de 7.700 pessoas. 

Em ambos os países, tais situações ocorreram por falhas na etapa de desinfecção da 

água, no processo de seu tratamento (TSUTIYA, 2004, apud FATTORI, 2009). Segundo 

o mesmo autor, o custo dos surtos causados por problemas de contaminação de água 

dos sistemas públicos de abastecimento de água nos Estados Unidos era avaliado em 

US$ 3 milhões por ano, principalmente pela ausência ao trabalho, provocada pelas 

enfermidades. 

Por isso, é imprescindível que o Sistema de Abastecimento de Água (SAA) seja 

confiável na disponibilização de água em quantidade e qualidade suficiente para o 

suprimento de sua demanda. 

A Portaria de Consolidação nº 5, de 28 de setembro de 2017 a qual substitui a 

Portaria do Ministério da Saúde nº 2.914, de 12 de dezembro de 2011, dispõe sobre os 

procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para o consumo 

humano e seu padrão de potabilidade. Em seu Capítulo II, estão descritas as seguintes 

definições relacionadas ao tipo de sistema de abastecimento de água: 

– Sistema de abastecimento de água para consumo humano: instalação composta 

por um conjunto de obras civis, materiais e equipamentos, desde a zona de captação 

até as ligações prediais, destinada à produção e ao fornecimento coletivo de água 

potável, por meio de rede de distribuição; 

– Solução alternativa coletiva de abastecimento de água para o consumo humano: 

modalidade de abastecimento coletivo destinada a fornecer água potável, com captação 

subterrânea ou superficial, com ou sem canalização e sem rede de distribuição; 
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– Solução alternativa individual de abastecimento de água para o consumo 

humano: modalidade de abastecimento de água que atenda a domicílios residenciais 

com uma única família, incluindo seus agregados e familiares; 

– Rede de distribuição: parte do sistema de abastecimento formada por 

tubulações e seus acessórios, destinados a distribuir água potável até as ligações 

prediais; 

– Água tratada: água submetida a processos físicos, químicos ou combinação 

destes, visando atender ao padrão de potabilidade; 

– Padrão de Potabilidade: conjunto de valores permitidos como parâmetro da 

qualidade da água para o consumo humano. 

Pelos conceitos descritos, percebe-se que há vários processos, equipamentos e 

instalações envolvidas nos sistemas de abastecimento de água. Também, há de se 

considerar a demanda de água e os mananciais existentes. A seguir, será descrito o 

diagnóstico do sistema de abastecimento de água atualmente existente no município de 

Carlos Barbosa, o qual contempla todas as etapas do abastecimento de água, inclusive 

nas zonas rurais. 

III-2. DIAGNÓSTICO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

O diagnóstico do sistema de abastecimento de água foi elaborado com base em 

consultas junto à Prefeitura Municipal, em especial, a Secretaria de Planejamento, 

Serviços e Vias Urbanas, Secretaria de Segurança e Trânsito, Secretaria da Saúde, 

Secretaria Municipal de Agricultura e Secretaria Municipal de Projetos Públicos e Meio 

Ambiente. Muitas informações foram obtidas junto à Companhia Riograndense de 

Saneamento (CORSAN), empresa que é responsável pelo abastecimento de água no 

município. Algumas informações foram obtidas em fontes secundárias e outras 

diretamente em campo, através de visitas nas instalações de abastecimento de água. 

Em Carlos Barbosa, existe tanto a modalidade de abastecimento de água coletiva 

como a solução alternativa individual. A modalidade coletiva é aplicada nas zonas 

urbanas e rurais onde um único poço atende a várias famílias, enquanto que as soluções 

alternativas individuais são aplicadas em residências distantes dos centros 

populacionais ou em empresas, onde um poço e/ou fonte atende a somente uma 

residência ou uma empresa.  
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No município, o Sistema de Abastecimento de Água (SAA) é gerenciado pela 

Companhia Riograndense de Saneamento (CORSAN), a qual possui sede na Capital 

do Estado e um escritório na cidade, situado na Rua Rio Branco, nº 485, Centro. A 

CORSAN também é responsável pelos serviços de esgotamento sanitário. Ambos os 

serviços foram outorgados pelo município através do Contrato de Programa para a 

Prestação de Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário (CP 018), 

firmado em outubro de 2007, tendo validade por 25 anos, a partir daquela data. 

A CORSAN atende a toda a zona urbana da sede do município e algumas zonas 

rurais próximas à sede. Dentre essas zonas rurais estão parte da Comunidade de Santa 

Clara e Desvio Machado. Já as zonas urbanas de Arcoverde, Linha Vitória, Torino e São 

Sebastião de Castro não são atendidas pela concessionária. De acordo com dados do 

Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS), no ano base de 2018, a 

CORSAN atendia com rede de água 79,36 % da população total e 100% da população 

urbana. Na Tabela 31 apresenta-se o número de economias residenciais barbosenses, 

sendo todo imóvel ou subdivisão de um imóvel considerado ocupável, atendidos pela 

CORSAN entre os anos de 2012 a 2019. 

Tabela 31. Número de economias atendidas pela CORSAN no município. 

Ano N° de economia 

2012 8.092 

2013 8.376 

2014 8.854 

2015 9.160 

2016 9.384 

2017 9.714 

2018 10.169 

2019 10.300 

Fonte: CORSAN, 2020. 

Analisando a Tabela 31, percebe-se que em oito anos, houve um incremento de 

2.208 novas economias no abastecimento de água local, sendo em média 276 novas 

economias/ano. Esse aumento no número de economias abastecidas com água da 

CORSAN corresponde a um incremento anual de aproximadamente 3,37%. 

Conforme informações da CORSAN, atualmente, os serviços no município são 

realizados por 10 funcionários, o mesmo número de pessoas existentes nos anos de 

2003 a 2009. Salienta-se que no ano de 2014, na elaboração desse plano o número de 

funcionários eram 12. 
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III-2.1. CAPTAÇÃO DE ÁGUA BRUTA 

Todo o município, incluindo as zonas urbanas e rurais, é abastecido com água 

subterrânea proveniente de poços tubulares profundos e em algumas exceções por 

fontes. Não há captação de águas superficiais. Nas áreas onde o abastecimento é 

realizado pela CORSAN, os poços são de responsabilidades da concessionária, 

enquanto que nas demais localidades, os poços são de responsabilidade da própria 

comunidade, através de associações. Na Tabela 32 apresentam-se algumas 

informações dos 17 poços de captação de água subterrânea da CORSAN e sua 

localização. 

Tabela 32. Poços da CORSAN em Carlos Barbosa. 

Poço 
Profundidade 

(m) 

Vazão 

(m³/h) 
Endereço 

CB 02 74,80 13,91 Rua Buarque de Macedo, nº 1375 

CB 03 163,65 24,68 Rua Maurício Cardoso, nº 110 

CB 04 162,00 40,02 Rua Getúlio Vargas nº 414 

CB 05 216,00 5,00 Rua Luiza Joana Cichelero, nº 359 

CB 06 40,00 5,00 Rua Francisco D’Arrigo, nº 211 

CB 09 71,50 19,00 Rua 21 de Abril, nº 198 

CB 10 90,00 21,00 Rua Santo Ernesto Facchini, nº 78 

CB 11 98,00 20,00 Rua Irmã Maria Tereza, n° 701 

CB 12 86,00 13,00 Rua Padre Arlindo Marcon, nº 142 

CB 16 114,00 5,00 Rua Pedro Tessari, nº 700 

CB 17 141,50 18,00 Rua Marau, nº 150 

CB 18 150,00 15,00 Rua Pio XII, nº 435 

CB 19 122,00 30,00 Rua Veranópolis, nº 700 

CB 20 140,00 18,00 Estr. 1º Seção de Castro, nº 610 

CB 26 150,00 9,00 Rua Balduíno Mantovani, n°362 

CB 34 180,00 16,00 Rua Treze de Maio, nº 339 

CB 39 180,00 15,00 Estrada p/ Desvio Machado 

Fonte: Adaptado de CORSAN e Setor de Meio Ambiente da Prefeitura de Carlos Barbosa 

Verifica-se que a vazão máxima captada pela CORSAN nos 17 poços atualmente 

em operação é em torno de 287,61 m³/h. Considerando as profundidades dos poços da 

CORSAN existentes no município, pode-se afirmar que a água subterrânea extraída é 

proveniente do Aquífero Serra Geral II. O mesmo é formado por rochas basálticas 

vulcânicas amplamente fraturadas, sendo que a água subterrânea está vinculada ao 

seu sistema de fraturamento.  
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Na Figura 61, observam-se as instalações junto ao poço CB 05 no Bairro 

Aparecida, enquanto que na Figura 62 apresenta-se as instalações junto ao poço CB 17 

no Bairro Vila Nova, ambos da CORSAN. 

 
Figura 61. Vista do cercamento do poço CB 05. 

Fonte: Bioecologieas, 2020. 

 

 
Figura 62. Vista das instalações junto ao Poço CB 17. 

Fonte: Bioecologieas, 2020. 

Percebe-se que no poço CB 05, as instalações encontram-se isoladas e em bom 

estado de conservação, já no poço CB 17, percebe-se sinais de deterioração e houve 

nesse período o cercamento para a sua proteção. Essa situação foi verificada em outros 

poços do município, visto que a muitos ainda continuam sem cercamento, ou com a 

cerca parcialmente destruída. Percebeu-se não haver uma padronização das 

instalações de todos os poços de abastecimento público do município. 
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Já na Figura 63, apresenta-se uma imagem de satélite com a localização de todos 

os poços da CORSAN atualmente utilizados para o abastecimento público, bem como 

dos quatro reservatórios de água tratada. Os poços estão com a denominação de CBn, 

enquanto que os reservatórios possuem a denominação de Rn. 

 

 
Figura 63. Localização dos poços e reservatórios da CORSAN. 

Fonte: CORSAN, 2020. 
 

Os poços comunitários estão apresentados na Tabela 33. Conforme informações 

fornecidas pelo Secretaria da Saúde e pela Secretaria da Agricultura, há 23 poços 

instalados, mas não há atualização dos dados referente a população abastecida e nem 

sobre a capacidade de vazão e profundidade dos poços.  Serão mantidas as 

informações de vazão e população atendida declaradas na tabela apresentada na 

elaboração deste plano em 2014. As informações referente a identificação dos poços e 

sua localização foram atualizadas. 
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Tabela 33. Poços comunitários existentes no município 

Poço Comunitários  
Vazão 
(m³/h) 

Localização 
Pop. 

Atendida 
(hab.) 

Sociedade Abastecedora de Água Desvio 

Machado 
--- Desvio Machado 187 

Sociedade Distribuidora de Água Castro --- 
Primeira Seção 

de Castro 
164 

Sociedade Abastecedora de Água da 

Linha Dezenove e Sobra 
--- Linha Dezenove 180 

Sociedade Abastecedora de Água da 

Linha Doze 
--- Linha Doze 127 

Associação de Água Arcoverde  --- Arcoverde 693 

Associação de Água Alpinada  21,6 Alpinada 157 
Sociedade Abastecedora de Água de São 

João da Cruz 
-- 

São João da Cruz 

– Cinco Alto 
224 

Sociedade Abastecedora de Água Cinco 

Baixo 
--- 

São João da Cruz 

– Cinco Alto 
368 

Sociedade Abastecedora de Água de São 

Rafael 
--- São Rafael 80 

Sociedade Abastecedora de Água Linha 

Brasília - Vitória 
--- Linha Brasília 93 

Sociedade Abastecedora de Água do 

Paraguaçu 
--- Paraguaçu 74 

Sociedade Assultagua de Santo Antônio 

de Santa Clara Baixa 
--- 

Sto. Antônio de 

Sta. Clara Baixa 
130 

Sociedade de Água de Coblens  --- Vila Rica 107 
Sociedade Abastecedora de Água da 

Linha Pinheira 
--- Linha Pinheira 127 

Associação dos Beneficiários da Rede de 

Água de São José e Santa Clara Baixa 
18 São José 342 

Sociedade Abastecedora de Água São 

Sebastião de Castro 
--- 

São Sebastião de 

Castro 
469 

Sociedade Abastecedora de Água Santo 

Antônio de Castro 
--- 

Santo Antônio de 

Castro 
301 

Sociedade Abastecedora de Água Santa 

Luiza - São Luiz 
7,2 São Luiz 268 

Sociedade Águas Claras de Santo 

Antônio do Forromeco 
7,2 

Santo Antônio do 

Forromeco 
335 

Sociedade Abastecedora de Água Torino  --- Torino 284 
Sociedade de Água do Sete de Castro  18 Sete de Castro 178 

Sociedade Abastecedora de Água Desvio 

Machado * 
12 Desvio Machado --- 

Sociedade Abastecedora de Água Santa 

Luiza - São Luiz** 
13,5 

Atrás do Salão de 

São Luiz 
--- 

Fonte: Secretaria da Saúde e Secretaria da Agricultura 
*Poço perfurado em 2018 na Estrada 3 Porteiras para complementar a vazão de abastecimento do poço atual. 
**Poço perfurado em 2020 – Atrás do Salão de São Luiz para complementar a vazão de abastecimento do poço atual. 
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De acordo com dados do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento 

(SNIS), no ano base de 2018, os poços comunitários atendem com rede de água 20,64 

% da população total do município. Nas figuras a seguir observam-se as estruturas 

instaladas junto a alguns poços comunitários. 

  
Figura 64. Poço da Comunidade de Linha Brasília. Figura 65. Poço da Comunidade de Torino. 

Fonte: Bioecologieas, 2020. 
 

 
Figura 66. Poço da Comunidade da Linha Doze. 

Fonte: Bioecologieas, 2020. 

Analisando-se a Figura 64 percebe-se que o poço da Comunidade de Linha 

Brasília possui cercamento. No entorno o terreno é utilizado para a criação de gado. O 

poço da Comunidade de Torino, figura 65, recentemente passou por processo de 

reforma, mas não foi realizado seu cercamento, e também há criação de gado no 

entorno.  

Já no poço da Comunidade da Linha Doze (Figura 66) não há cerca ao redor do 

poço e foi realizado piso ao seu redor, sendo que se verificou que a área é utilizada para 

produção de forragens para alimentação de gado até rente ao poço. Com isso podem 

ocorrer adubações, inclusive com dejetos animais, e uso de defensivos agrícolas muito 

próximo ao poço de captação, podendo haver interferência na qualidade da água. 
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No que tange a modalidade de abastecimento de água com solução alternativa 

individual, não se sabe ao certo, quantos são os poços de abastecimento individual 

existentes no município, visto da possível ocorrência de poços não cadastrados na 

prefeitura municipal, no cadastro da Companhia de Pesquisas de Recursos Minerais 

(CPRM) ou mesmo no SIOUT - Sistema de Outorga de Água do Rio Grande do Sul, 

vinculado ao Departamento de Recursos Hídricos (DRH). 

No cadastro do CPRM consta a existência de 159 poços no município, incluindo 

poços para abastecimento urbano (CORSAN), uso industrial, irrigação, pecuária e lazer. 

A distribuição destes no município pode ser visualizada na Figura 67. 

 
Figura 67. Distribuição espacial no município, dos poços cadastrados no CPRM. 

Fonte: CPRM, 2020. 

Já o cadastro municipal de poços, efetuado pelo Setor de Meio Ambiente, possui 

70 poços cadastrados, sendo 19 da CORSAN e os demais privados. Na Tabela 34 

apresentam-se os poços particulares existentes no município, constantes no cadastro 

da Prefeitura Municipal. 

Tabela 34. Poços particulares cadastrados no município. 

N° do cadastro 
do poço 

Localização/coordenada 
RTM 

Uso da água 

CBP-001-PAR RST 446 km 230 Industrial 

CBP-002-PAR RST 470 Lazer 

CBP-003-PAR X:351803,102 Y:1757222,305 Industrial 

CBP-004-PAR X:351998,186 Y:1757231,309 Industrial 

CBP-005-PAR X:352961,561 Y:1754705,313 Industrial 
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CBP-006-PAR X:352031,193 Y:1754325,163 Industrial 

CBP-007-PAR X:351810,106 Y:1754267,140 Industrial 

CBP-008-PAR X:351611,710 Y:1758877,60 Industrial 

CBP-009-PAR X:354477,840 Y:1760445,22 Industrial 

CBP-010-PAR X:351600,700 Y:1758756,55 Industrial 

CBP-011-PAR X:351164,530 Y:1757761,16 Industrial 

CBP-012-PAR X:352029,880 Y:1758943,63 Industrial 

CBP-013-PAR X:351873,130 Y:1757108,260 Industrial 

CBP-014-PAR X:347442,969 Y:1757540,021 Irrigação 

CBP-015-PAR X:348214,687 Y:1759797,322 
Dessedentação 

animal e irrigação 

CBP-016-PAR X:352850,517 Y:1759544,223 Industrial 

CBP-017-PAR X:352326,310 Y:1759399,165 Industrial 

CBP-018-PAR X:352391,897 Y:1761738,395 Irrigação 

CBP-019-PAR X:351429.302 Y:1757590.636 Industrial 

CBP-020-PAR X:348696,735 Y:1759858,347 Industrial 

CBP-021-PAR X:352624,108 Y:1754582,770 Industrial 

CBP-022-PAR X:352337,995 Y:1754507,741 Industrial 

CBP-023-PAR X:339034,058 Y:1755299,540 Industrial 

CBP-024-PAR X:335264,644 Y:1759654,348 Industrial 

CBP-025-PAR X:352103,081 Y:1759680,067 Irrigação 

CBP-026-PAR X:352136,094 Y:1759587,030 Irrigação 

CBP-027-PAR X:352507,381 Y:1758792,927 Industrial 

CBP-028-PAR X:352319,307 Y:1758981,001 Industrial 

CBP-029-PAR X:345097,781 Y:1757905,485 Consumo humano 

CBP-030-PAR X:352568,745 Y:1755757,267 Industrial 

CBP-031-PAR X:351481,024 Y:1753752,641 Industrial 

CBP-032-PAR X:339070,077 Y:1755201,506 Industrial 

CBP-033-PAR X:341289,950 Y:1757113,262 Irrigação 

CBP-034-PAR X:348996,876 Y:1759869,350 Industrial 

CBP-035-PAR X:339215,135 Y:1755323,556 Industrial 

CBP-036-PAR X:352557,647 Y:1755541,916 Industrial 

CBP-037-PAR X:359710,292 Y:1753467,382 Industrial 

CBP-038-PAR X:351153,112 Y:1754986,336 Industrial 

CBP-039-PAR X:350913,135 Y:1754986,336 Industrial 

CBP-040-PAR X:352244,183 Y:1754198,124 Industrial 

CBP-041-PAR X:350896,045 Y:1753940,758 - 

CBP-042-PAR X:355965,379 Y:1760380,320 Industrial 
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CBP-043-PAR X:355997,056 Y:1760241,202 Industrial 

CBP-045-PAR X:352785,126 Y:1755695,456 Industrial 

CBP-046-PAR X:342814,729 Y:1751057,961 Industrial 

CBP-047-PAR X:450911,14 Y:6759011,40 - 

CBP-048-PAR X:450688,68 Y:6760945,19 - 

CBP-049-PAR X:448884,72 Y:6759022,45 - 

CBP – 050 – PAR X: 452730,00 Y:6763103,00 Industrial 

CBP – 055 – C X: 455720,35 X6752164,72 Consumo humano 

CBP – 056 – PAR 29°16'56,46” 51°28'51,50” Industrial 

Fonte: Secretaria de Projetos Públicos e Meio Ambiente 

Analisando a Tabela 34, percebe-se que o cadastro municipal possui poucas 

informações, sendo que apenas 3 poços constam dados importantes como vazão e 

profundidade do poço. As coordenadas dos poços estão em RTM - Regional Transverso 

de Mercator, sistema de coordenadas diferente dos sistemas utilizados pelos órgãos 

ambientais, CORSAN e outros órgãos.  

Em consulta ao SIOUT RS – Sistema de Outorga de Água do Rio Grande do Sul, 

vinculado ao Departamento de Recursos Hídricos (DRH), órgão integrante da Secretaria 

Estadual de Meio Ambiente (SEMA), consta o registro de 171 Comprovantes de 

Cadastro de Uso de Água – SIOUT, referente a captação de água através de açudes, 

nascentes, arroios e de poços. Sendo que destes comprovantes 63 são poços tubulares, 

4 poços escavados e 2 poços de pequeno diâmetro específicos para captação de água 

subterrânea, além de 26 Autorizações Prévia para a construção de poço tubular e 5 

Portarias de Outorgas de água subterrânea registradas no município de Carlos Barbosa.   

A CORSAN informou que seus poços possuem outorga, enquanto que os poços 

comunitários não possuem a outorga para o uso da água. 

Em consulta às diferentes fontes de informações sobre os poços de água 

subterrânea (CORSAN, município, CPRM e DRH) percebeu-se que cada órgão/setor 

utiliza um tipo de código de identificação diferente. Em cada uma dessas fontes 

consultadas, verificou-se que cada órgão prioriza por algumas informações, não 

havendo uma padronização na solicitação de informações e dos códigos de 

identificação dos poços no momento dos seus cadastros. Por isso, seria muito 

importante que o município, no momento do cadastramento dos poços, solicitasse mais 

informações, inclusive de comprovantes de cadastros referente ao poço realizado em 
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outros órgãos reguladores, para que assim, possa haver um maior controle, facilidade 

e riqueza de informações.  

III-2.2. SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA TRATADA  

Em Carlos Barbosa, o sistema de distribuição de água tratada é composto pelas 

redes de distribuição, reservatórios e estações de bombeamento. O sistema funciona 

de forma que a água captada nos poços, após receber o tratamento, é injetada 

diretamente nas redes de distribuição, de modo que ao final, a rede é ligada a um 

reservatório. Neste sentido, o excedente de água produzida e não consumida, é 

armazenada. 

O reservatório possui sensor de nível, sendo que quando o mesmo está com sua 

capacidade máxima de reservação, o poço automaticamente para de captar água bruta 

e o excedente da rede abastece o reservatório. A seguir será apresentado como se 

compõe, atualmente, o sistema de distribuição de água tratada. 

Relativo aos poços comunitários, a distribuição da água tratada ocorre por 

gravidade a partir do reservatório que é alimentado pela água do poço e que fica sempre 

um ponto bem elevado da comunidade. 

III-2.2.1 Reservação e estações elevatórias  

Os reservatórios em sistemas de distribuição de água são importantes 

componentes porque possuem a finalidade de regularizar as variações entre as vazões 

de adução e de distribuição de água, bem como condicionam as pressões na rede de 

distribuição. Também, em caso de interrupção temporária na produção e adução de 

água, o mesmo mantém temporariamente estável a distribuição da água. 

De acordo com o Estudo de Concepção do Sistema de Esgotos Sanitários da 

Cidade de Carlos Barbosa (CORSAN, 2006), o sistema de abastecimento de água 

possuía na época três reservatórios de água tratada, três estações de bombeamento, 

além de uma caixa de água menor denominada R-04, conforme Figura 68. Atualmente, 

segundo informações verbais dos funcionários da CORSAN, o sistema de reservação 

permanece o mesmo. 
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Figura 68. Estações elevatórias e reservatórios de distribuição de água no município. 

Fonte: CORSAN, 2020. 

Para o abastecimento, a cidade é dividida em quatro zonas, sendo que cada 

reservatório abastece uma zona diferente. Na Tabela 35 apresentam-se informações 

mais detalhadas dos três reservatórios, bem como sua localização. 

Tabela 35. Caracterização e localização dos reservatórios 

Reservatório 
Volume 

(m³) 

Características 

construtivas 
Endereço 

Coordenadas 

(UTM) 

R-01 500 
Concreto, apoiado no 

solo  

Rua Ampélio 

Carlotto, nº 100 
451547/6758951 

R-02 200 
Inox Metal, apoiados 

no solo  

Rua Princesa Isabel, 

nº 162 
451854/6759282 

R-03 200 
Concreto, apoiado no 

solo  

Rua São Vendelino, 

nº 65  
451161/6760032 

R-04 30 Elevado 
Rua Princesa Isabel, 

nº 162 
451854/6759282 

Fonte: CORSAN, 2020. 

Nas Figuras 69 a 71, apresentam-se imagens dos reservatórios de água tratada, 

cujas localizações estão representadas em imagem de satélite na Figura 63. 
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Figura 69. Vista do reservatório R-01. 

Fonte: Bioecologieas, 2020. 
 

 
Figura 70. Vista do reservatório R-02 e R-04 (caixa de água menor elevada). 

Fonte: Bioecologieas, 2020. 

 
Figura 71. Vista do reservatório R-03. 

Fonte: Bioecologieas, 2020. 
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No total, a capacidade de reservação de água tratada no município é de 930 m³. 

Considerando o consumo de água (4.099,45 m³/dia), tem-se que o sistema possui 

capacidade de estocar o equivalente ao consumo de 5,44 horas (ano base de 2019). 

As estações elevatórias ou Estações de Bombeamento de Água (EBA) são 

instalações destinadas a recalcar a água dos poços até os reservatórios, quando o 

sistema de bombeamento do poço não possui capacidade suficiente para realizar esse 

serviço, ou ainda para bombear água de um reservatório para outro, como no caso da 

EBA 2. Existem três Estações de Bombeamento de Água (EBA) instaladas no município, 

sendo duas destinadas a bombear água até o reservatório R-01 e uma para bombear a 

água do Reservatório R-02 para o R-04. 

III-2.2.1.1. Redes de distribuição de água tratada   

As redes de distribuição de água são as estruturas do sistema de abastecimento 

mais integradas com a realidade urbana, sendo também a mais dispendiosa. A mesma 

é constituída por um conjunto de tubulações interligadas instaladas ao longo das vias 

urbanas, tanto nos passeios públicos quanto nas ruas. As redes de distribuição são 

compostas por condutos principais, secundários e ligações prediais (dispositivos de 

tomada de água, ramais e hidrômetros). Sua disposição nas vias pode ser simples (uma 

única rede) ou dupla (uma rede em cada lado da via), conforme solicitação do órgão 

fiscalizador e legislação municipal. Seu traçado pode ser de forma ramificada ou 

malhada.  

Conforme informações do SNIS, no ano de 2018 estavam instaladas 101.830 m 

de rede, mesma metragem existente no ano de 2015. Na Tabela 36 apresenta-se a 

evolução do tamanho da rede de distribuição de água nos últimos 7 anos. 

Tabela 36. Extensão de rede de distribuição de água no município 
Ano Extensão de rede (m) 

2012 87.120 
2013 101.170 

2014 102.000 
2015 101.830 

2016 101.830 

2017 101.830 
2018 101.830 

Fonte: SNIS, 2018 
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De acordo com banco de informações do Sistema Nacional de Informações sobre 

o Saneamento (SNIS) do Ministério das Cidades, no ano de 2018, 79,36% da população 

era atendida com rede de água, e se considerado somente a população da zona urbana, 

este percentual atinge 100% (SNIS, 2018). Já o número de economias que utilizam água 

tratada da CORSAN vem aumentando gradativamente, conforme informações da 

concessionária. Em 2012, eram 8.092 economias utilizando o serviço de abastecimento 

de água, enquanto que em 2019, esse número atinge 10.300 economias. 

Em Carlos Barbosa, as redes de distribuição de água em novos loteamentos são 

implantadas pelos loteadores e repassadas para a CORSAN. Neste sentido, o aumento 

da extensão das redes de água está vinculado à execução de novos loteamentos. Nas 

regiões onde o abastecimento é realizado por poços comunitários, caso haja interesse 

da comunidade em ser atendida pela CORSAN, a mesma deve manifestar-se junto à 

concessionária, bem como arcar com os custos de implantação da rede de distribuição. 

Tanto nos loteamentos como nas comunidades, depois de implantada, a rede é 

doada para a CORSAN, que se responsabiliza pela manutenção da mesma. Por isso, 

todos os projetos de rede de água devem passar pela aprovação junto à CORSAN. A 

concessionária somente custeia a implantação de redes em trechos não abastecidos de 

água em regiões já consolidadas ou para a substituição das redes antigas. A 

substituição das redes antigas faz parte da manutenção do sistema. 

Como foi mencionado na elaboração desse plano, a CORSAN forneceu mapas 

em papel das redes de distribuição de água existentes no município datados em 1982, 

com atualizações até o ano de 1995. Sendo que loteamentos posteriores possuíam 

mapas avulsos em relação aos mapas do município. Até hoje, tanto o município como 

a concessionária não possuem os mapas em meio digital. O setor de planejamento da 

Prefeitura informou possuir alguns mapas em arquivo dos últimos loteamentos que 

formam implantados, mas como controle de informações, porque não é competência do 

município autorizar ou fiscalizar a implantação das redes de água e sim da CORSAN. 

As redes de distribuição mais antigas são praticamente todas redes simples (uma 

única rede por rua) e estão localizadas no meio da via. A maior parte das redes, 

principalmente as mais novas, é de Policloreto de Vinila (PVC) com diâmetros de 50, 

60, 75 e 100 mm. Em algumas ruas mais antigas da região central e em vias principais 

ainda possuem rede de fibrocimento (FC), com diâmetros de 60, 75, 100, 125 e 150 
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mm. Algumas tubulações primárias, de maior diâmetro, localizadas em vias principais e 

mais antigas são de Ferro Fundido (FoFo) com diâmetros de 100, 150 e 200 mm. Dentre 

as ruas com parte das tubulações de FoFo tem-se a Rua Buarque de Macedo, São 

Vendelino, Ampélio Carlotto e Rio Branco. 

Redes de FoFo são muito suscetíveis à corrosão com o passar dos anos. Como 

a rede é antiga (algumas de 1982), podem ocorrer fugas de água aumentando o índice 

de perdas. Já as redes de fibrocimento possuem amianto em sua composição. O 

amianto é um elemento natural considerado carcinogênico principalmente quando 

inalado pelas vias aéreas.  

O perigo do consumo de água que possuiu contato com caixas ou redes de 

fibrocimento é motivo de divergências entre os especialistas no assunto. Há 

pesquisadores que apontam para a periculosidade do consumo de água que teve 

contato com tubulações compostas por esse material, enquanto outros indicam que sua 

periculosidade nesse caso, é insignificante, sendo perigoso somente para os 

trabalhadores das fábricas de fibrocimento.  

A maioria dos países do mundo já baniu o uso desse material em qualquer tipo de 

produto. No Brasil, em novembro de 2017 o Supremo Tribunal Federal (STF) proibiu o 

uso do amianto tipo crisotila, material usado na fabricação de telhas e caixas d’água. 

Porém, o estado de Goiás sancionou uma lei que autoriza a extração e exportação do 

amianto crisotila no Estado. A medida se deu, principalmente, porque ali está localizado 

o berço do amianto no país e tem o objetivo de preservar empregos. No entanto, o 

debate sobre a proibição do uso desse mineral tramita no Congresso Nacional há muito 

tempo. Uma resolução do Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA), aprovada 

em julho de 2004, classifica os resíduos de amianto como sendo da Classe D, ou seja, 

perigosos para a saúde, e exige sua colocação em aterros especiais.  

Ressalta-se a importância da digitalização de todas as informações sobre a rede 

de distribuição de água, como localização, extensão (conforme diâmetro e material), 

idade da rede e outros, visando identificar pontos para manutenção e substituição 

gradual da rede principalmente as de fibrocimento.  

Quanto às pressões nas redes a NBR 12.218 (ABNT, 1994) apresenta os 

seguintes conceitos: 
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– Pressão estática: é a pressão referida ao nível do eixo da via pública, em 

determinado ponto da rede, sob a condição de consumo nulo; 

– Pressão dinâmica: é a pressão referida ao nível da via pública, em determinado 

ponto da rede sob condição de consumo não nulo. 

A mesma norma define que a pressão estática máxima das tubulações 

distribuidoras deve ser de 50 kPa (5 kgf/cm²) e a pressão dinâmica mínima de 10 kPa 

(1 kgf/cm²), sendo que valores de pressão estática superiores à máxima e de pressão 

dinâmica inferiores à mínima podem ser aceitos desde que justificados tecnicamente e 

economicamente.  

De acordo com as diretrizes gerais de elaboração de projetos de Abastecimento 

de Água exigidas pela CORSAN, para implantação de loteamentos é definido que a 

pressão estática máxima deve ser de 40 m.c.a. e a pressão dinâmica mínima de 10 

m.c.a. 

III-2.2.2. Tratamento e qualidade de água  

Conforme descrito anteriormente, a água para consumo humano deve ser potável, 

sendo que para isso deve atender ao Padrão de Potabilidade descrito em legislação 

específica. Até setembro de 2017, o Padrão de Potabilidade era definido pela Portaria 

nº 2914, de 12 de dezembro de 2011 do Ministério da Saúde. No ano de 2017 essa 

norma foi substituída pela Portaria nº 5, de 28 de setembro de 2017 do Ministério da 

Saúde. 

A CORSAN informou que a água captada nos poços, antes de sua distribuição 

nas redes, recebe tratamento que consiste na desinfecção por meio de cloração e 

fluoretação. A desinfecção ocorre diretamente na saída dos poços de captação de água 

bruta, através da utilização de bombas dosadoras automáticas instaladas em todos os 

poços. Os produtos adicionados no tratamento são recebidos em bombonas e 

estocados junto ao laboratório da CORSAN, localizado na Rua Princesa Isabel, nº 162, 

junto ao reservatório R2. Referente a dosagem do hipoclorito, foi instalado um 

equipamento de geração de hipoclorito em cada poço para realizar a desinfecção. Já o 

fluor é direcionado para cada poço conforme a demanda. 
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Percebe-se que o tratamento da água realizado pela CORSAN é relativamente 

simples se comparado aos tratamentos envolvidos em Estações de Tratamento de Água 

(ETAs). O processo de tratamento adotado está associado ao manancial de água 

utilizado no município, que é subterrâneo. Em condições naturais, o aquífero da 

formação serra geral apresenta boa qualidade de água e por isso, um simples processo 

de desinfecção é suficiente para torná-la potável, diferentemente das águas superficiais, 

que normalmente necessitam de processos de tratamento mais avançados 

desenvolvidos em ETA.  

O monitoramento da qualidade da água é realizado pela própria concessionária 

em seu laboratório. A vigilância sanitária do município também realiza esse controle. A 

CORSAN informou que diariamente é realizada uma análise em cada poço, sendo que 

ainda são coletadas amostras aleatórias em diversos pontos da rede. Mensalmente, a 

CORSAN realiza 45 análises nas redes de abastecimento. 

Segundo a concessionária, a água disponibilizada à população barbosense 

atende ao Portaria de Consolidação Nº 05/2017. Na página eletrônica da CORSAN é 

possível acessar a qualquer momento, os indicadores de qualidade de água distribuída 

pela concessionária para qualquer um dos municípios por ela atendido. Na Figura 72 

apresentam-se os resultados analíticos de alguns parâmetros de qualidade de água, 

disponíveis no site da empresa, para os meses de janeiro a dezembro de 2019. 

Figura 72. Resultados das análises de água distribuída. 
Fonte: CORSAN, 2020. 
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Já nos poços comunitários, o controle de qualidade é realizado pela vigilância 

ambiental ou sanitária do município, vinculada à Secretaria de Saúde. O município 

possui 21 poços comunitários que estão cadastrados para o monitoramento. Onde a 

coleta de amostra de água são realizadas mensalmente em 7 poços de cada vez, sendo 

necessário 3 meses para realizar as análises de todos os poços comunitários. Os 2 

poços complementares que formam perfurados em 2018 e 2020 ainda não formam 

incluídos ao monitoramento da Secretaria de Saúde. Conforme informações da 

vigilância sanitária, há ainda 15 Soluções Alternativas de Abastecimento de Água – 

Fontes que são utilizadas por famílias na zona rural que não são atendidas por rede de 

água dos poços das comunidades.  

Segundo informações da Vigilância Sanitária, no momento da coleta é analisado 

o teor de cloro residual pelo responsável pela coleta, no caso, os funcionários da própria 

Secretaria da Saúde. As amostras coletadas são encaminhadas para o Laboratório de 

Análises do Estado (LACEN) em Caxias do Sul, onde são realizadas análises de 

fluoreto, turbidez e coliformes totais e fecais. 

Nos laudos de amostras encaminhados pela Secretaria da Saúde verificou-se que 

a grande maioria atende aos padrões de potabilidade. Porém, em alguns casos, 

verificou-se que a concentração de cloro residual livre é inferior ao recomendado, sendo 

que nesses casos, a Secretaria já providencia a solução do problema. É importante 

salientar que os processos de cloração e fluoretação não são realizados de forma 

automatizada, e sim, de forma manual nos reservatórios. Por isso, podem ocorrer 

variações significativas na concentração de cloro livre residual e fluoreto na água dos 

locais que são abastecidos por poços comunitários. Portanto, seria importante a 

instalação de bombas dosadoras automáticas na saída dos poços para manter a 

qualidade da água boa e constante. 

III-2.2.3. Produção e demanda de água   

A projeção da demanda de água é importante para identificar problemas futuros 

com desabastecimento de água potável em decorrência do consumo superior a 

produção, além de indicar a necessidade e o período da ampliação da captação ou 

utilização de novos mananciais de água. 

A projeção da demanda em relação ao consumo de água foi realizada 

considerando o crescimento populacional (conforme metodologia descrita no item I-
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2.2.1. POPULAÇÃO) e informações de produção máxima dos poços da CORSAN e 

índice de perdas obtidas junto à própria concessionária. Foi considerado ainda, o Índice 

de Atendimento, sendo os mesmos retirado do Sistema Nacional de Informações sobre 

Saneamento (SNIS). De acordo com o SNIS a CORSAN passou a atender 100% da 

população urbana já no ano de 2014. Na Tabela 37 apresenta-se um resumo dessas 

informações. 

 
Tabela 37. Projeção da demanda de água 

 
Fonte: Adaptado CORSAN 2020 

 

Com os dados fornecidos pelos técnicos da CORSAN a média de produção de 

água dos 17 poços é de 287,61 m³/hora. Comparando com os dados de 2014 

apresentados neste plano, verificamos que estão sendo utilizados mais 2 poços. Com 

esses dados podemos verificar que até 2040 o que se refere ao abastecimento de água 

potável para a população não deverá haver problemas de abastecimento por falta de 

água.  

Cabe ressaltar que haja controle de implantações de atividades industriais que 

tenham no seu processo produtivo consumo excessivo de água abastecida pela 

CORSAN, bem como, no caso de longas estiagens, seja feita campanhas de uso 

Ano
População 

Total

População 

Urbana

Índice de

atendimento 

Urbano (%)

População 

Atendida

Produção total 

de água bruta 

(L/ano)

Produção

de água

bruta

(L/hab.dia)

Produção

média dos 

poços

(L/s)

Consumo

per capita

(L/hab.dia)

Demanda 

Total    

(L/s)

Índice de

perdas

(%)

2018 28.829 22.890 100 22.890 1.407.806.125 168,5 79,9 133,28 44,64 20,90

2019 29.410 23.352 100 23.352 1.436.178.089 168,5 79,9 133,28 45,54 20,90

2020 30.641 24.329 100 24.329 1.496.278.110 168,5 79,9 133,28 47,45 20,90

2021 31.293 24.847 100 24.847 1.528.136.250 168,5 79,9 133,28 48,46 20,90

2022 31.973 25.386 100 25.386 1.561.312.955 168,5 79,9 133,28 49,51 20,90

2023 32.681 25.948 100 25.948 1.595.889.846 168,5 79,9 133,28 50,61 20,90

2024 33.419 26.535 100 26.535 1.631.948.543 168,5 79,9 133,28 51,75 20,90

2025 34.189 27.146 100 27.146 1.669.570.668 168,5 79,9 133,28 52,94 20,90

2026 34.994 27.785 100 27.785 1.708.837.839 168,5 79,9 133,28 54,19 20,90

2027 35.833 28.451 100 28.451 1.749.831.679 168,5 79,9 133,28 55,49 20,90

2028 36.709 29.147 100 29.147 1.792.633.807 168,5 79,9 133,28 56,84 20,90

2029 37.625 29.874 100 29.874 1.837.325.845 168,5 79,9 133,28 58,26 20,90

2030 38.580 30.633 100 30.633 1.883.989.412 168,5 79,9 133,28 59,74 20,90

2031 39.578 31.425 100 31.425 1.932.706.129 168,5 79,9 133,28 61,29 20,90

2032 40.619 32.252 100 32.252 1.983.557.618 168,5 79,9 133,28 62,90 20,90

2033 41.706 33.115 100 33.115 2.036.625.498 168,5 79,9 133,28 64,58 20,90

2034 42.840 34.015 100 34.015 2.091.991.389 168,5 79,9 133,28 66,34 20,90

2035 44.022 34.954 100 34.954 2.149.736.914 168,5 79,9 133,28 68,17 20,90

2036 45.255 35.933 100 35.933 2.209.943.692 168,5 79,9 133,28 70,08 20,90

2037 46.540 36.953 100 36.953 2.272.693.343 168,5 79,9 133,28 72,07 20,90

2038 47.879 38.016 100 38.016 2.338.067.489 168,5 79,9 133,28 74,14 20,90

2039 49.273 39.123 100 39.123 2.406.147.750 168,5 79,9 133,28 76,30 20,90

2040 50.724 40.275 100 40.275 2.477.015.746 168,5 79,9 133,28 78,55 20,90
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racional da água, para evitar problemas de falta de água, em função da redução da 

produção dos poços. 

III-2.2.4. Identificação de mananciais   

Conforme descrito anteriormente, o município de Carlos Barbosa é abastecido 

somente por manancial de água subterrânea, proveniente do Aquífero Serra Geral II. 

Os poços tubulares nesta região captam água no sistema fraturado em poços que 

variam de 40 a 240 m de profundidade com vazões na ordem de 6,00 a 640,00 m³/dia, 

conforme dados fornecidos pelo Setor de Meio Ambiente da prefeitura municipal. 

Segundo a concessionária responsável pelo abastecimento de água no município, 

nos últimos anos tem-se notado reduções dos níveis de água e vazões nos poços de 

abastecimento, relacionado com o aumento da demanda e uso indiscriminado das 

águas. Por isso, é imprescindível que sejam implementadas ações para o 

gerenciamento do consumo, visando que o mesmo ocorra de forma racional, bem como 

que sejam realizados estudos para a identificação de novos mananciais para o 

abastecimento do consumo humano. 

Para a ampliação da captação, seguindo a utilização de águas subterrâneas, a 

CORSAN informou que existem 2 poços profundos já perfurados e que ainda não estão 

em uso. Esses aumentariam a disponibilidade de água em até 61,68 m³/h, conforme 

pode ser visualizado na Tabela 38. 

Tabela 38. Poços perfurados para uso futuro 
Poço Profundidade (m) Vazão (m³/h) Endereço 

CBA 21  84 31,68 Mal. Floriano Peixoto, s/nº 

CBA LNP 01  174 30,00 Rodovia VRS 313, s/nº - Linha Paese 
Fonte: CORSAN 2020 

Conforme informações da concessionária, as instalações auxiliares ao poço CBA 

21 (rede de água e energia elétrica) para seu uso já estão concluídas. 

Em meados de 2013 o Instituto de Pesquisas Hidráulicas (IPH) da Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS em parceria com a CORSAN iniciaram o estudo 

do subprojeto PRODESAS (Projeto de Desenvolvimento de Sistemas para Gestão de 

Águas Subterrâneas) que faz parte do projeto HIDROFRAT (Hidrogeologia de Aquíferos 

Fraturados) para monitorar e melhor conhecer o aquífero local. 
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O município de Carlos Barbosa foi selecionado como piloto, porque o 

abastecimento de água é realizado exclusivamente por poços tubulares pertencentes a 

CORSAN, que capta água do Sistema Aquífero Serra Geral. 

O objetivo do projeto foi desenvolver uma ferramenta de uso racional da água 

subterrânea em aquíferos fraturados baseada na coleta de informações em tempo real, 

como o nível de água e taxas de bombeamento, para avaliar e conhecer o seu 

comportamento hidráulico. O SIGAS (Sistema Integrado de Gerenciamento de Águas 

Subterrâneas) é a ferramenta que foi concebida através deste subprojeto PRODESAS, 

este sistema monitora quantitativamente e envia os dados para um computador, 

permitindo o armazenamento das informações. O monitoramento na época demonstrou 

ser eficiente na avaliação e levantamento referente a dados: de produção (volume, 

vazão); de operação (tempo com e sem bombeamento); hidrogeológicos (níveis de 

água); monitoramento de poços individualmente ou um conjunto de poços; de problemas 

na produção e proporcionar um melhor gerenciamento da produção dos poços. Além de 

monitorar a qualidade da água, onde na ocasião observou-se alterações em 3 poços da 

área central do município em alguns parâmetros químicos que são indicadores de 

contaminação por esgoto sanitário. Conforme informações da CORSAN essa 

ferramenta não está mais sendo utilizada. 

No intuito de identificar novos mananciais de água, a CORSAN realizou em 2008, 

um estudo para o sistema de abastecimento de água de Garibaldi e Carlos Barbosa. O 

estudo foi executado considerando a tendência de aumento de consumo devido ao 

crescimento populacional frente à capacidade de produção de água a partir dos poços 

atuais e de futuros poços e pela redução da capacidade de produção dos poços atuais 

que vem sendo observada pela CORSAN.  

Em Carlos Barbosa, o estudo foi elaborado baseado em cartas 

aerofotogramétricas do Serviço Geográfico do Exército Brasileiro em escala 1:50.000. 

Nessas, foram identificados para o município, o Arroio Boa Vista (Bacia do Rio Taquari-

Antas) e o Arroio Santa Clara (Bacia do Rio Caí) como possíveis mananciais de água 

superficial para abastecimento humano (CORSAN, 2012). A conclusão dos estudos 

apontou para o aproveitamento do Arroio Boa Vista. 

Como não há estações fluviométricas na bacia do Arroio Boa Vista, o estudo de 

vazões foi realizado através do método de Regionalização de Vazões. O método 
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consistiu na transferência de informações de vazão de um local para outro dentro de 

uma área com comportamento hidrológico semelhante. O mesmo baseia-se na 

similaridade espacial das áreas e informações e é usualmente empregado quando da 

falta de informações da bacia hidrográfica em estudo.  

Neste sentido, as estimativas de descarga do Arroio Boa Vista foram elaboradas 

com base na Estação Fluviométrica da Linha Colombo no Rio Guaporé, pertencente à 

Bacia do Rio Taquari Antas. A Tabela 39 apresenta os valores de descargas mínimas e 

média do Rio Guaporé e do Arroio Boa Vista. 

Tabela 39. Descargas mínimas e médias do Rio Guaporé e Arroio Boa Vista 

 
Fonte: Adaptado de CORSAN, 2012. 

Na época do estudo, a projeção de consumo de água efetuada pela CORSAN 

para o ano de 2036 foi de 92,71 l/s. Com os dados de consumo e vazões mínimas do 

Arroio Boa Vista, o estudo chegou à conclusão de que seria necessário um reservatório 

de 410.000 m³ com área alagada de aproximadamente 58 hectares. É importante 

salientar que no estudo parcial fornecido pela CORSAN para a elaboração desse Plano 

de Saneamento, não constava a que altura do Arroio Boa Vista seria efetuada a 

barragem, visto que a área (S) de captação é muito inferior à área do Arroio Boa Vista 

no município. A projeção foi efetuada para suprir 100% da demanda de água para 

consumo humano no município. 

Conforme já descrito anteriormente, Carlos Barbosa localiza-se no divisor de 

águas das Bacias Taquari-Antas e Caí e por isso, não existem grandes cursos d’água 

em território barbosense. Os cursos d’água começam a ficar mais expressivos em 

termos de volume, em baixas altitudes, o que ocorre em áreas mais distantes do centro 
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urbano e em vales profundos. Essa condição dificulta o aproveitamento dos recursos 

hídricos superficiais. 

Porém, mesmo com condições um tanto desfavoráveis, o município deve 

aprofundar os estudos para o aproveitamento das águas fluviométricas. No intuito de 

preservar os recursos hídricos de uma região do município, foi criada no ano de 2000, 

a Área de Proteção Ambiental (APA) dos Arroios Doze e Dezenove. A mesma consiste 

em uma unidade de conservação que objetiva principalmente a proteção dos recursos 

hídricos para um possível uso futuro em abastecimento humano. 

Os Arroios Doze e Dezenove localizam-se na Bacia do Arroio Boa Vista, ou seja, 

na mesma bacia onde a CORSAN realizou o estudo para a utilização das águas 

superficiais. Neste sentido, o apontamento da CORSAN para a utilização do Arroio Boa 

Vista como manancial de água para abastecimento humano é coerente com os objetivos 

municipais quando da criação da APA dos Arroios Doze e Dezenove. 

No estudo dos mananciais elaborado pela concessionária, foi proposta a criação 

de zoneamento para restringir e regrar a ocupação por determinadas atividades com 

elevado potencial poluidor, visando preservar a qualidade futura da água naquela bacia. 

Da mesma forma, no Plano de Manejo: Diagnóstico Ambiental e Planejamento 

Preliminar da Área de Proteção Ambiental dos Arroios Doze e Dezenove (PJS, 2010), 

foi sugerido um zoneamento preliminar da APA, além de programas de manejo, visando 

à preservação da qualidade da água local. Na Figura 73, apresenta-se a proposta de 

zoneamento da APA que até o momento não foi implantado. 
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Figura 73. Proposta preliminar de zoneamento da APA dos Arroios Doze e Dezenove. 

Fonte: PJS, 2010. 

Dentre as propostas de programas de manejo constantes no diagnóstico 

ambiental e planejamento preliminar da APA tem-se (PJS, 2010): 

- Estudo dos limites externos da APA e das propriedades rurais integrantes; 

- Educação Ambiental; 

- Implantação de estação pluviométrica e fluviométrica; 

- Recuperação das Áreas de Preservação Permanentes; 

- Recuperação de áreas degradadas; 

- Melhoria do tratamento de esgoto individual; 

- Destinação adequada de resíduos sólidos; 

- Melhorias no tratamento de dejetos animais; 

- Reaproveitamento de águas; 

- Monitoramento da qualidade dos recursos hídricos; 

- Estímulo ao licenciamento ambiental; 

- Desenvolvimento do turismo ecológico, rural e cultural; 

- Estímulo ao desenvolvimento de pesquisas; 

- Disponibilização de fundo de microcrédito ao pequeno produtor; 

- Controle da expansão de áreas de cultivos de espécies vegetais exóticas. 
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Considerando a possibilidade de ter a necessidade de um novo manancial de 

água para o abastecimento público local, é imprescindível que sejam implementados 

mecanismos para o regramento do uso e ocupação do solo na área da APA, que 

abrange parte da Bacia do Arroio Boa Vista, visando à garantia atual e futura da 

qualidade da água superficial. Essas ações devem se tornar metas pelo menos de 

médio a longo prazo. 

Outra questão importante é que grande parte da área urbana do município, em 

especial a sede, está inserida na Bacia do Arroio Boa Vista. Sabendo que não há 

tratamento coletivo dos esgotos domésticos até a presente data, e que o tratamento 

individual normalmente é precário e com pouco ou nenhum controle, há grande 

quantidade de esgoto doméstico sendo lançada no Arroio Boa Vista sem tratamento 

adequado. 

Como o manancial mais expressivo de água superficial do município encontra-se 

à jusante de sua sede urbana, sua utilização para abastecimento público está 

diretamente relacionada ao tratamento coletivo do esgoto doméstico gerado na Bacia 

do Arroio Boa Vista. Portanto a utilização desse manancial de água superficial deve ser 

encarada como um dos principais motivos para que o município trate com urgência a 

questão do tratamento de esgoto doméstico. 

III-2.2.5. Indicadores de desempenho  

Os indicadores de desempenho são ferramentas que podem ser utilizadas para o 

monitoramento e acompanhamento, ao longo dos anos, dos serviços de abastecimento 

de água, no que tange a aspectos econômicos, de eficiência da concessionária, de 

qualidade, de abrangência dos serviços, dentre outros. 

Como instrumento de avaliação dos serviços prestados de abastecimento de 

água, tem-se o Sistema Nacional de Informações sobre o Saneamento (SNIS), como 

uma importante ferramenta de consulta e comparação dos diversos indicadores em 

diferentes regiões do país.  

Na tabela a seguir, estão apresentados os principais indicadores referentes ao 

sistema de abastecimento de água, no ano base de 2018, obtidas no site do SNIS 

(www.snis.gov.br). 

 

http://www.snis.gov.br/
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Tabela 40. Indicadores de desempenho do Sistema de Abastecimento de Água. 
Código Indicador Valor 

IN055_AE Índice de atendimento total de água 79,36 % 

IN023_AE Índice de atendimento urbano de água 100 % 

IN022_AE Consumo médio percapita de água 137,3 L/hab.dia 

IN049_AE Índice de perdas na distribuição 23,7 % 

AG021_AE Quantidade de ligações totais de água 5.460 ligações 

AG002_AE Quantidade de ligações ativas de água 5.380 ligações 

AG013_AE 
Quantidade de economias residenciais 

ativas de água 
8.861 economias 

IN004_AE Tarifa média praticada 8,43 

 

 Observou-se que as informações apresentadas pela CORSAN e os dados 

coletados no site do SNIS (2018) diferem alguns valores. O que gera estranheza por ser 

a CORSAN que fornece os dados para o SNIS.  Sendo assim, orienta-se que para 

avaliação dos indicadores sejam atualizados os valores junto ao escritório local da 

concessionária, para que o município tenha dados reais para avaliar o seu desempenho. 

 Além dos indicadores apresentados na tabela anterior, outros podem ser 

avaliados pelo município. O contrato de concessão dos serviços de abastecimento de 

água e esgoto, firmado entre a Prefeitura e a CORSAN também apresenta alguns 

indicadores que podem ser utilizados para avaliar os serviços prestados pela 

concessionária, sendo que os mesmos são acompanhados no estado, através da 

Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados (AGERGS). 

Dentre outras atribuições, a AGERGS avalia o desempenho dos contratos da 

CORSAN firmados com os municípios do estado, utilizando ferramentas como 

indicadores de desempenho. Segundo a AGERGS (2012), os indicadores de 

desempenho previstos nos contratos e programas firmados entre os municípios e a 

CORSAN classificam-se em:  

1- Indicadores de Universalização dos Serviços: Nível de Universalização dos 

Serviços de Água (NUA) e Esgoto (NUE); 

2- Indicadores de Continuidade dos Serviços: Tempo Médio de Atendimento ao 

Cliente quando da falta de água (TAC), Duração Equivalente de Interrupção do 
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Fornecimento de Água por economias (DEC) e Índice de Reclamações Procedentes por 

falta de água por 1000 economias (NRP); 

3 - Indicadores Econômicos-financeiros, Razão Operacional sem depreciação 

(ROP) e Despesas com Pessoal Próprio (DCP); 

4 - Indicadores de Produtividade de Pessoal: Índices de Produtividade Pessoal; 

5 - Indicadores de Qualidade dos serviços e dos Produtos: Índice de Satisfação 

do Cliente (ISC) e Índice de Qualidade de Água Distribuída (IQA); 

6 - Indicadores de Qualidade Comercial: Qualidade de Faturamento (QF), 

Índice de Perdas de Faturamento (IPF), Índice de Hidrometração (IH) e Índice de 

Eficiência de Cobranças (ICOB). 

A metodologia para o cálculo dos indicadores pode ser visualizada na página 

eletrônica da AGERGS (www.agergs.rs.gov.br) e do SNIS (www.snis.gov.br). A própria 

concessionária deve fornecer os valores dos indicadores para os órgãos reguladores do 

setor, bem como para o município, devendo os mesmos, acompanhar o desempenho e 

a evolução dos serviços prestados para a população. 

III-2.2.6. Dados econômicos   

A estrutura tarifária adotada pela CORSAN pode ser visualizada na Tabela 41, 

retirada do site da própria concessionária. 

 
Tabela 41. Estrutura tarifária sintética de cobrança de água e esgoto. 

 
Fonte: CORSAN, 2020. Data base: Julho/2019. 

Já a categoria empresarial industrial é enquadrada pela concessionária como 

consumidores especiais, sendo que cada categoria é definida de acordo com seu 

consumo, conforme pode ser visualizado na Tabela 42. 
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Tabela 42. Estrutura tarifária para consumidores especiais. 

Fonte: CORSAN, 2020. Data base: Julho/2019. 

Analisando-se as Tabelas 41 e 42 percebe-se que os preços da água para o 

consumidor variam de acordo com a categoria em que esses se enquadram. As 

categorias de consumidores são definidas pela concessionária de acordo com a 

finalidade do uso e o volume de água consumido. Observou-se que de 2012 até 2019 o 

valor de tarifa aumento mais de 60%. 

A tarifa da água é igual ao produto do preço base (PB) pelo consumo (C) elevado 

ao fator exponencial apresentado na Figura 74, sendo que o valor é adicionado ao preço 

do serviço básico, conforme equação a seguir: 

𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 = 𝑃𝐵 𝑋 𝐶𝑛 + 𝑆𝑒𝑟𝑣. 𝑏á𝑠𝑖𝑐𝑜 

Onde: 

Tarifa: custo total do serviço de abastecimento de água (R$); 

PB: preço base do m³ de água (R$); 

C = Consumo (m³); 

n = fator exponencial para desincentivar o consumo (Figura 71); 

Serv. básico: custo conforme despesas indiretas da concessionária (R$). 
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              Figura 74. Fator exponencial (n) para cálculo de preço de água. 

Fonte: CORSAN, 2020 

Na Tabela 43 apresenta-se o resultado líquido (R) da concessionária de 

abastecimento de água, referente ao município de Carlos Barbosa, bem como os 

investimentos aqui realizados e a diferença (resultados menos investimentos) ocorrida 

entre os anos de 2012 a 2019. Como a CORSAN ainda não presta serviços de 

esgotamento sanitário no município, os dados referem-se apenas ao sistema de 

abastecimento de água. Os valores de resultados e investimentos apresentados na 

tabela a seguir foram encaminhados pela CORSAN para a Secretaria de Projetos 

Públicos e Meio Ambiente, e cedidos pela mesma para a elaboração da revisão desse 

plano. 
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Tabela 43. Resultados e investimentos referentes ao SAA no município. 

ANO 
Resultado - R 

(R$/ano) 
Investimentos - I 

(R$/ano) 
Investimentos 

(%) 
Diferença (R-I) 

(R$/ano) 

2012 1.194.978,60 208.860,39 17,48 986.118,21 

2013 1.372.121,49 217.098,80 15,82 1.155.022,69 

2014 1.919.335,66 28.664,37 1,49 1.890.671,29 

2015 2.710.127,37 263.506,34 9,72 2.446.621,03 

2016 3.135.146,27 282.919,76 9,02 2.852.226,51 

2017 2.296.257,61 735.122,39 32,01 1.561.135,22 

2018 2.440.254,93 173.721,42 7,12 2.266.533,51 

2019 3.020.200,67 1.142.263,20 37,82 1.877.937,47 
Fonte: CORSAN, 2020. 

Analisando a Tabela 43 percebe-se que há uma grande diferença entre o 

resultado líquido da concessionária e os investimentos por ela realizados no município. 

Apenas nos anos de 2017 e 2019, os percentuais de investimentos em relação ao lucro 

líquido da empresa foram superiores a 30%. Nos demais anos, os percentuais investidos 

pela CORSAN no município foram significativamente baixos, sendo que em 2014 ficou 

abaixo de 5% e nos anos de 2015, 2016 e 2018 ficaram abaixo dos 10% em relação ao 

seu lucro líquido, sendo que nesses 3 anos essa diferença superou R$ 2.200.000,00.  

Para facilitar a interpretação e a visualização dos resultados, foram elaboradas as 

figuras 75 e 76, as quais expressam os resultados da Tabela 43 em forma de gráficos. 

 
Figura 75. Resultado líquido x investimentos – SAA. 

Na Figura 75 percebe-se nitidamente o gradual aumento do resultado líquido da 

CORSAN em decorrência da prestação dos serviços de abastecimento de água no 
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município, nos anos em questão. Conforme Figura 76, nesse mesmo período é possível 

verificar que os investimentos se mantêm de uma forma mais constante até o ano de 

2018, apresentando um crescimento no ano de 2019. Traçando-se uma linha de 

tendência para os dois parâmetros do gráfico (resultados e investimentos), observa-se 

que há uma tendência nítida de crescimento do resultado 

líquido da concessionária, como também um leve crescimento da tendência dos 

investimentos realizados no município. 

 
Figura 76. Resultado líquido x investimentos – SAA. 

Sabe-se que a CORSAN é uma sociedade de economia mista, com administração 

pública e cotas de ações particulares. Assim sendo, a busca pela lucratividade sobre os 

serviços é uma obrigação da empresa. Observando as demonstrações contábeis da 

empresa (Figura 77), verifica-se que a mesma obteve um resultado líquido de R$ 

301.153.000,00 no exercício de 2019 em todos os municípios do Estado onde presta 

seus serviços. 
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Figura 77. Demonstrações contábeis da CORSAN no Rio Grande do Sul. 

Fonte: CORSAN, 2020. 
 

Ressalta-se que outros modelos de gestão para o sistema de abastecimento de 

água e esgoto podem ser adotados pelos municípios. O município pode gerenciar os 

sistemas de forma direta, através da criação de secretaria, departamento ou repartição 

dentro da própria prefeitura ou ainda de forma indireta, através da criação de autarquias 

municipais, sendo que no item 3.1.1 apresenta-se uma descrição desses diferentes 

modelos. 

III-2.2.7. Principais deficiências identificadas   

Com base nas informações obtidas no diagnóstico do Sistema de Abastecimento 

de Água, legislações e diretrizes federais para o saneamento básico, observaram-se 

algumas deficiências no sistema, listadas a seguir. As mesmas servirão de base para a 

definição das proposições e metas a serem cumpridas, visando o melhoramento do 

sistema, em curto, média e longo prazo. 
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Tabela 44. Principais Deficiências no Abastecimento de Água em Carlos Barbosa. 

N° 
 

DESCRIÇÃO 
 

1 
Falta de documentos e/ou documentação dispersa (em diversos setores) 
referentes ao SAA do município. Pouca informação referente ao abastecimento 
de água na Prefeitura Municipal. 

2 
Pouca fiscalização por parte da Prefeitura, sobre o cumprimento do contrato CP 
018 pela CORSAN. 

3 
Mapas de redes de água em papel e sem atualização à medida que o sistema vai 
sendo alterado. 

4 Falta de outorga dos poços comunitários. 

5 
Cercas danificadas ou inexistentes em alguns dos poços da CORSAN. Falta de 
padronização das instalações dos mesmos. 

6 
Cercas inadequadas ou inexistentes nos poços comunitários, com atividades 
agrossilvopastoris muito próximas aos poços. 

7 
Poucas ações por parte da CORSAN e da Prefeitura referentes ao abastecimento 
futuro de água, principalmente quanto ao uso de água superficial e a Área de 
Proteção Ambiental dos Arroios Doze e Dezenove. 

8 Falta de ações práticas visando o uso de águas pluviais na área urbana e rural. 

9 Redes antigas de distribuição de água em fibrocimento 

10 
Falta de programas de educação ambiental referentes ao consumo racional e 
diminuição de desperdícios de água. 

11 Poucos investimentos por parte da concessionária de água. 

III-3. PROGNÓSTICO PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA  

O prognóstico do sistema de abastecimento de água foi realizado com base nas 

informações apresentadas no diagnóstico do SAA, considerando suas deficiências e as 

diretrizes nacionais para o saneamento básico, apresentadas na Lei nº 13.312/2016. 

Dentre as diretrizes, pode-se destacar: 

– A universalização do acesso ao saneamento básico; 

– Integralidade entre os serviços de saneamento básico; 

– Serviços de saneamento realizados de forma adequada a saúde pública e a 
proteção do meio ambiente; 

– Articulação com as políticas de desenvolvimento urbano e regional; 

– Estimular a eficiência e sustentabilidade econômica na prestação de serviço; 

– Utilização de tecnologias adequadas; 
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– Transparência das ações, segurança, qualidade e regularidade dos serviços. 

Nesse sentido, as proposições a seguir descritas, buscam corrigir as deficiências 

do sistema identificadas contemplando, dentre outros aspectos: 

– O acesso a água potável por toda a população local, tanto para aqueles 

atendidos por soluções alternativas coletivas de abastecimento como por soluções 

alternativas individuais de abastecimento de água; 

– O suprimento integral da demanda atual e estimada para os próximos 20 anos, 

com qualidade e regularidade do serviço prestado; 

– Redução dos índices de perdas de distribuição de água. 

–A fiscalização por parte do município, da prestação dos serviços pela 

concessionária com qualidade. 

Entretanto, cabe ressaltar que durante a etapa de diagnóstico do sistema, 

verificou-se a falta de informações ou mesmo informações dispersas, que dificultaram 

os trabalhos. Neste sentido, alguns estudos que poderiam ser úteis para o diagnóstico 

e a definição das proposições futuras serão, nesse momento, propostos para serem 

realizados e poderem ser utilizados em outras revisões futuras deste plano. 

III-3.1. AÇÕES PARA A GESTÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA   

III-3.1.1. Revisão do modelo de gestão   

Sabe-se que a falta ou a insuficiência dos serviços de saneamento é um dos 

principais problemas urbanos em muitas cidades brasileiras, sendo que a ausência de 

planejamento, déficits de cobertura, passivos ambientais, dificuldades para a obtenção 

de recursos e dificuldades políticas são algumas das causas dos problemas de 

saneamento em nível municipal (BRASIL, 2001). 

Criar ou organizar um serviço municipal de água e esgoto significa, inicialmente, 

definir o modelo de gestão e de sua organização administrativa, constituir, formar e 

capacitar uma equipe técnica, elaborar estudos, projetos e planos de trabalho, bem 

como estabelecer mecanismos de financiamento e fundos municipais para cobrir custos 

de operação, manutenção e investimentos (BRASIL, 2001). 
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Neste sentido, deve-se escolher um modelo de gestão apropriado a realidade 

local. Atualmente no município de Carlos Barbosa, os serviços são prestados pela 

CORSAN que é uma sociedade de economia mista, com administração pública, cotas 

de ações particulares e que visa o lucro. Entretanto, existem outras formas de prestação 

de serviços públicos, seja por administração direta ou indireta. 

Na administração direta, seja por secretaria, departamento ou repartição, a 

personalidade jurídica desses órgãos confunde-se com a da esfera do poder público. 

Não há autonomia financeira ou patrimonial e os serviços participam do sistema de caixa 

único, sendo que os orçamentos não são vinculados às receitas tarifárias exclusivas aos 

serviços prestados pela secretaria, departamento ou repartição (MINGOTI, et al, 2007). 

Neste caso, o poder público, no caso a Prefeitura, assume diretamente, por intermédio 

de seus órgãos, a prestação dos serviços, caracterizando uma gestão centralizada. 

Na administração indireta, o poder público transfere a execução dos serviços para  

autarquias, entidades paraestatais, instituídas sob a forma de empresas públicas ou 

sociedades de economia mista, ou, ainda, concede os serviços para empresas privadas, 

caracterizando, em todos os casos, uma gestão descentralizada (BRASIL, 2001). As 

autarquias normalmente recebem o nome de serviço autônomo de água e esgoto, 

superintendência ou departamento municipal. Segundo Meireles (1995) apud Mingoti et 

al. (2007), são pessoas jurídicas de direito público, de natureza meramente 

administrativa, criadas por lei específica, para a realização de atividades, obras ou 

serviços descentralizados da entidade estatal que os criou, mas sem subordinação 

hierárquica, sujeitas apenas ao controle finalístico de sua administração e da conduta 

de seus dirigentes. 

As autarquias, diferentemente dos departamentos, possuem total autonomia 

jurídica, administrativa e financeira, competindo-lhe em geral, exercer todas as 

atividades relacionadas à administração, operação, manutenção e a expansão dos 

serviços de água e esgoto. As mesmas podem ser consideradas um prolongamento do 

poder público, uma vez que conservam os mesmos privilégios reservados aos entes 

públicos e estão sujeitas aos mesmos processos de controle da administração direta 

(BRASIL, 2001).  

Na Tabela 45, observam-se os principais comparativos entre os sistemas de 

departamentos, autarquias e entidades paraestatais. 
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Sabendo que atualmente há poucos investimentos por parte da concessionária 

que administra os serviços de água e esgoto no município, é importante que sejam 

avaliadas, de forma mais detalhada, os diferentes modelos de gestão para o sistema de 

água e esgoto. Entretanto é importante ressaltar que para uma mudança no tipo de 

gestão onde o município assuma o sistema, deve o mesmo possuir estruturas físicas, 

operacionais, gerenciais e de pessoal, adequadas para o fornecimento regular dos 

serviços com qualidade. 

Tabela 45. Principais comparativos entre departamentos, autarquias e entidades paraestatais. 

Aspectos Departamentos Autarquias 
Entidades 

paraestatais 

Criação e Extinção 
Personalidade 

jurídica 

Lei de organização 
da administração 

pública 
 

Lei específica Lei específica 

Direito público Direito público Direito privado 

Ordenador de 
despesas 

Regime jurídico de 
pessoal 

Autonomia financeira 
Autonomia 

administrativa 

Prefeito municipal 
Diretoria da 
autarquia 

Presidente da 
empresa 

Quadro da prefeitura 
estatuário ou CLT 

Quadro próprio 
estatuário ou CLT 

Quadro próprio CLT 

Nenhuma Total Total 

Compartilhada Total Total 

Prestação de contas 
Tribunal de contas 

do estado 
Tribunal de contas 

do estado 
Tribunal de contas 

do estado 

Tributos Isento Isento 
Imposto de renda, 

IPVA, COFINS, 
SENAI, ICMS, etc. 

Fonte: Pereira, J. R, apud Brasil (2001). 

Também há de se considerar os investimentos já executados pela CORSAN no 

município, visto que deve haver uma indenização dos mesmos de acordo com os 

preceitos legais vigentes, em especial o Art. 58 da Lei Federal nº 13.312/2016, que trata 

desse assunto. 

Para tanto, deve-se realizar um levantamento detalhado de todos os bens da 

CORSAN passíveis de indenização no município, visando estimar os valores de uma 

possível indenização no caso de uma mudança no modelo de gestão do sistema. 

É importante também o controle do cumprimento do contrato de prestação de 

serviços entre a Prefeitura e a CORSAN, atualmente em vigor, relativo ao abastecimento 

de água e esgotamento sanitário. O contrato prevê dispositivos de controle, como 

indicadores e metas de investimentos, que devem ser cumpridos. 
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III-3.1.2. Universalização do acesso à água potável    

Dentro do princípio da universalização ao acesso ao saneamento básico, tem-se 

o acesso à água potável por parte de toda a população (urbana e rural). No ano de 2018, 

a população urbana atendida com rede de água no município era de 100% e a 

população total atendida com rede, de 79,36 % (SNIS, 2018). O restante da população 

é atendida por poços comunitários ou até mesmo por solução alternativa como água de 

nascentes. 

A qualidade das águas dos poços comunitários é monitorada pela vigilância 

sanitária, órgão vinculado à Secretaria Municipal da Saúde, através de análises de 

qualidade trimestrais. É importante também, que sejam avaliadas todas as condições 

físicas das instalações dos poços comunitários e seu entorno, uma vez que se verificou 

a existência de poços sem cercamento e com atividades agrossilvopastoris muito 

próxima aos poços. 

Quanto a locais com utilização de água de nascentes, há um levantamento 

realizado pela vigilância sanitária do município descritas como fontes alternativas que 

abastecem residências sem rede de abastecimento de água comunitária. A mesma 

informação obteve-se do Setor de Defesa Civil do município, onde relatou que 12 

famílias tiveram que ser socorridas com abastecimento de água com caminhão pipa 

devido a longa estiagem (2019/2020) que secou suas fontes de abastecimento de água.  

Por isso é importante que o município verifique esses casos visando avaliar a situação 

dos mesmos no intuito de fornecer água de qualidade a todos os munícipes. 

III-3.1.3. Controle de documentação     

Nos trabalhos de diagnóstico do sistema de abastecimento de água, percebe-se 

que no município há pouca informação sobre os serviços prestados pela CORSAN e 

consequentemente, pouca fiscalização, por parte do município, ao cumprimento dos 

serviços contratados da CORSAN. Algumas informações existentes estão dispersas, 

com fragmentos de dados em diversos setores da prefeitura. Estudos sobre o 

abastecimento de água, referentes ao município, não foram encontrados no escritório 

da CORSAN no município.  

Entende-se que para uma boa gestão dos serviços, incluindo a contratação dos 

serviços, operação, monitoramento, fiscalização e melhorias, é imprescindível ter em 
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mãos informações sobre o sistema, indicadores, estudos e outros dados específicos 

para cada situação. Por isso, é importante manter um banco de dados (em meio digital 

e impresso) com informações atualizadas em nível municipal, devendo um setor ser 

responsável pela solicitação, sistematização, compilação e disponibilização dos dados 

para demais setores e sociedade em geral. Recomenda-se que seja criado um Setor de 

Saneamento para desempenhar essa função, englobando os planos de drenagem 

pluvial e esgotamento sanitário.  

Para tanto, o município deve solicitar à concessionária responsável pela prestação 

dos serviços de abastecimento de água, cópia de todos os documentos e estudos 

referentes ao sistema no município. Também, como já está previsto no contrato entre o 

município e a CORSAN, deve solicitar cópia dos indicadores referentes ao 

abastecimento de água. Outras informações, de caráter econômico, como resultados e 

investimentos também podem ser solicitadas pelo município. 

Informações sobre os poços da CORSAN, comunitários e particulares também 

devem ser solicitadas. Essas podem ser de qualidade das águas, vazão, localização, 

finalidade e outorga do uso da água. 

III-3.1.4. Digitalização das redes de água e esgoto      

Somente os loteamentos mais recentes possuem suas redes de água e esgoto 

digitalizadas. Quase que a totalidade da área urbana, cuja infraestrutura de urbanização 

foi implantada antes dessa data, não possui os dados digitalizados, somente em mapas 

de papel.  

Essa situação dificulta a gestão sobre as redes, principalmente em função de que 

os mapas em papel são antigos e não apresentam atualizações recentes ocorridas nas 

redes, como substituição da rede antiga de fibrocimento por rede de PVC, alteração no 

diâmetro da rede, ou de sua localização na via. O conhecimento exato da localização 

das redes de água e esgoto nas vias públicas facilitaria inclusive, o planejamento 

relacionado à arborização urbana, uma vez que podem ocorrer problemas nas redes 

ocasionados por árvores que foram plantadas em locais inadequados, onde passa 

alguma rede de água ou esgoto. 
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Uma vez digitalizada e disponível na prefeitura, somente seria necessário fazer as 

atualizações à medida que as mesmas ocorrem, bem como acrescentar as ampliações 

(novos loteamentos). 

Como os serviços de água e esgoto no município foram repassados por meio de 

concessão à CORSAN, a responsabilidade de realizar esse trabalho é da 

concessionária, que também deve, sempre que solicitada pelo município, informar as 

atualizações e ampliações realizadas ou a serem realizadas. 

III-3.1.5. Detalhamento das alternativas futuras de abastecimento de água  

Considerando a produção atual e a projeção de consumo de água, é importante 

que ocorra uma definição, em curto a médio prazo de tempo, da forma como será 

ampliado o sistema de abastecimento de água no município, seja com a execução de 

novos poços ou com a utilização de águas superficiais. A CORSAN possui 2 poços 

perfurados ainda não utilizados para abastecimento, sendo que a soma da vazão dos 

mesmos é de 61,68 m³/h. 

Mesmo a CORSAN estar viabilizando um estudo para a implantação de uma 

Estação de Tratamento de Água – ETA no Rio das Antas com o intuito de abastecer os 

municípios de Bento Gonçalves, Farroupilha, Garibaldi e Carlos Barbosa é importante 

que o município busque analisar e viabilizar outros estudos que já foram iniciados anos 

anteriores. 

Um desses estudos foi a utilização de águas superficiais realizado pela própria 

concessionária, onde a mesma realizou um estudo nas bacias hidrográficas do 

município para avaliação do potencial de utilização dos rios locais para consumo 

humano. O estudo, realizado pela Concessionaria (CORSAN, 2008), indicou o Arroio 

Boa Vista como um possível manancial de água superficial. O município criou naquela 

região uma Área de Proteção Ambiental (APA) denominada APA dos Arroios Doze e 

Dezenove, com o intuito de preservar a qualidade das águas. 

Neste sentido, é necessário detalhar este estudo para verificar a viabilidade 

econômica, social e ambiental para a construção de uma barragem nesse arroio com 

posterior adução para uma Estação de Tratamento de Água –ETA. Recomenda-se que 

o município solicite à concessionária esse estudo de viabilidade. 
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Porém, é necessário que o município conclua também o plano de manejo da APA 

no intuito de regrar o uso e ocupação da área, conforme já solicitado no diagnóstico e 

planejamento preliminar (PJS GEOLOGIA, 2010). No mesmo trabalho, foi solicitada 

ainda a instalação de uma estação pluviométrica e fluviométrica naquela região. A 

instalação desses equipamentos é importante, pois os mesmos permitem colher dados 

de precipitação e vazão que possibilitam avaliar com mais precisão a potencialidade 

local para abastecimento público de água.  

Outro ponto importante a ser realizado na APA para utilização da região como 

manancial de água superficial, é a recuperação das áreas de preservação permanente, 

de acordo com a atual legislação, bem como a orientação aos agricultores sobre o uso 

do solo, principalmente em áreas de encostas onde o mesmo é mais suscetível a 

processos erosivos. É necessária a criação de mecanismos de incentivo à preservação 

para os proprietários de terras daquela região, como já foi descrito na etapa de 

diagnóstico do plano de manejo da APA (PJS GEOLOGIA, 2010). Dentre os incentivos, 

pode-se citar o auxílio de materiais, mudas e assistência técnica aos agricultores 

para a recuperação das áreas. Não houve até o momento a implementação do projeto 

de manejo da APA. 

Cabe ressaltar que o Arroio Boa Vista recebe contribuição de esgoto doméstico 

da área urbana do município e por isso sua utilização para abastecimento público, 

implica em atuar previamente, no tratamento do esgoto doméstico gerado. 

III-3.1.6. Melhoria das instalações dos poços de captação de água bruta   

Conforme descrito anteriormente, alguns poços, como o CB 05 no Bairro 

Aparecida, possuem suas instalações bem preservadas em função do cercamento 

existente, que impede o acesso de pessoas não autorizadas às instalações. Porém, a 

ainda há poços que não possuem esse cercamento e, por isso, estão expostos a ações 

de vandalismo. Em vários poços existem uma cerca de tela antiga e danificada, com 

rompimentos que permitem facilmente o acesso de qualquer pessoa. 

Além de ações de vandalismo, poderia ocorrer em casos mais extremos a 

danificação das instalações diretas de captação, bombeamento e controle da qualidade 

da água (canalização, válvulas, dosadores de produtos químicos, etc.), o que poderia 

causar problemas temporários mais significativos à população. Também, poderiam 
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ocorrer contaminações superficiais em função da disposição inadequada de resíduos 

de qualquer natureza nas proximidades dos poços.  

Considerando que há resultado positivo e expressivo ao final de cada exercício da 

CORSAN no município, entende-se que há recursos financeiros suficientes para 

melhorar e padronizar as instalações em todos os poços de captação da concessionária. 

Além do cercamento, a identificação dos poços deve estar clara. Nas ações de 

melhorias deve-se considerar também o Reservatório R-03 localizado na Rua São 

Vendelino, onde se verificou que não há cercamento seguro. Essas considerações são 

válidas também para os poços comunitários. 

III-3.1.7. Incentivo à utilização de águas pluviais e reuso de águas    

Considerando a projeção de aumento na demanda de água ao passar dos anos e 

a contaminação de mananciais de água em diversas regiões do planeta, e mesmo a 

escassez de chuvas em alguns meses do ano, é importante minimizar o consumo das 

águas de melhor qualidade, utilizando-as em atividades mais nobres e que exigem maior 

qualidade, como o consumo humano. 

Neste sentido, em atividades menos nobres ou menos exigentes em relação à 

qualidade das águas podem ser utilizadas soluções alternativas de uso, como por 

exemplo, as águas pluviais ou o reuso de águas e efluentes. 

Essas técnicas, além de aumentarem a disponibilidade de água potável para fins 

mais nobres, geram economia de energia, visto da não necessidade de estações de 

tratamento, operações de bombeamento e distribuição de água. Outra vantagem do uso 

das águas pluviais é a diminuição de enchentes, visto que a reservação das águas dos 

telhados durante uma precipitação pluviométrica de grande intensidade causa, de certa 

forma, uma equalização das vazões a serem geradas por essa precipitação na rede de 

drenagem e rios.  

Em residências, as águas pluviais podem ser utilizadas nas bacias sanitárias, 

lavagem de pisos e calçadas e irrigação de jardins. Em indústrias, além desses usos, 

podem ser utilizadas águas em vários processos produtivos. Em atividades 

agrossilvopastoris, essas águas podem ser utilizadas em diversos fins. 
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Nas residências já construídas, as adaptações necessárias ao uso das águas 

pluviais podem ser mais caras e causarem mais transtornos em relação à implantação 

desse sistema em novas edificações. Porém, o município poderia criar incentivos como 

descontos em impostos para edificações (novas ou não) que adotem essa técnica, 

inclusive com dispositivos de descarte das primeiras águas, que “lavam” a superfície de 

coleta (telhados). Esses incentivos poderiam valer tanto para residências como para 

indústrias.  

Para atividades agrossilvopastoris, o município possui o Plano de Estímulo ao 

Desenvolvimento Agropecuário. A partir do ano de 2009, foi acrescido nesse plano o 

programa de estímulo ao uso de cisternas para captação de águas pluviais, através da 

Lei Municipal nº 3.154/2015. O programa possui incentivos como: 

- Desconto de 90% (noventa por cento) no valor das horas-máquina necessárias 
para a instalação das mesmas. 

- Fornecimento de pó de brita a ser utilizado na instalação da manta (quando 
usado este tipo de material); 

- Fornecimento de brita quando a construção da Cisterna for de alvenaria 
(mediante apresentação do projeto); 

- Auxílio nos custos provenientes de palestras e dias de campo referentes à 
aplicação e/ou utilização da técnica de que trata este artigo; 

- Fornecimento 1m³ (um metro cúbico) de brita para cada 10m² (dez metros 
quadrados) de área para construção de plataformas para instalação de reservatórios de 
água; 

- Firmar convênio com iniciativa pública ou privada para viabilizar captação de 
recursos para implantação de projetos. 

O município não possui dados sobre a adesão dos agricultores a esse programa. 

III-3.1.8. Correção de problemas de pressão na rede 

Conforme descrito anteriormente, como o abastecimento de alguns poços 

acontece em marcha e o município apresenta variações acentuadas no relevo, a 

CORSAN informou que alguns pontos são propensos a ocorrer problemas de pressão 

na rede, mas que atualmente esse problema tem sido controlado. Entretanto, cabe ao 

município, exigir que a concessionária informe a ocorrência ou não desse tipo de 

problema, bem como, que apresente um cronograma para a solução do mesmo. As 
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técnicas de solução ficam a cargo da concessionária, podendo ser a instalação de 

reservatórios intermediários, válvulas redutoras de pressão, ou outro equipamento.  

III-3.1.9. Substituição das redes antigas de fibrocimento 

As redes antigas de fibrocimento devem ser substituídas gradativamente, 

principalmente em função de que possuem amianto em sua composição, que é um 

elemento que apresenta periculosidade, bem como porque as redes de fibrocimento, 

em contato como solo ácido (como é característico da região) podem deteriorar-se mais 

facilmente, causando perdas de água consideráveis. 

A responsabilidade pela substituição dessas redes é da CORSAN, na Tabela 46 

apresentamos a localização das ruas e a metragem de canalização que ainda 

encontram-se instaladas no município.  

Tabela 46. Identificação das ruas e metragem de redes existentes de FC 

Nº Localização Comprimento da rede (m) 

1 Rua Padre Arlindo Marcon 200 

2 Rua Dos Emancipadores 260 

3 Rua José R Carlotto 660 

4 Rua Independência 100 

5 Rua Humberto Accorsi 150 

6 Rua Princesa Isabel 300 

7 Rua Arco-íris 85 

8 Rua Dr Carlos Barbosa 400 

9 Rua Cristóvão Colombo 540 

10 Rua Presidente Costa e Silva 40 

11 Av. Presidente Kenneddy 300 

12 Rua Júlio de Castilhos 380 

13 Rua Olavo Bilac 90 

14 Rua João Paulo I 110 

15 Rua Tiradentes 160 

16 Rua Rio Branco 430 

17 Rua Machado de Assis 160 

18 Rua João Pessoa 85 

19 Rua Antônio M Guerra 300 

20 Rua Presidente Castelo Branco 280 

21 Rua Padre Anchieta 190 

22 Rua Walter Jobim 200 

23 Rua Elisa Tramontina 30 

Fonte:  Of. 1223/2019- GP - CORSAN 

Conforme dados apresentados no Of. 1223/2019 – GP encaminhado para a 

Câmara de Vereadores do município de Carlos Barbosa, a quantidade de redes de 
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fibrocimento existentes até o ano de 2019 é de 5.450 m. Da relação apresentada pela 

CORSAN, as ruas que já possuem intenção de serem trocadas as suas redes a curto 

prazo são: a Rua José R. Carlotto (660m) e a Rua Cristóvão Colombo (540m), o restante 

não há previsão para a sua substituição.  

Neste oficio a CORSAN faz registrar que sua Diretoria de Operações informa que 

os critérios utilizados pela concessionária para a substituição das tubulações, dentre 

outras, as premissas relacionadas às condições técnicas de operação, manutenção e 

controle, atinentes aos procedimentos de detecção de vazamento e de controle de 

perdas, identificação as situações de elevada perda de carga e de redução da vazão e 

pressão, assim como em função do histórico de registro das ocorrências de consertos, 

seguem quanto ao atendimento dos dispositivos da NBR 12218/1994. 

E ainda ressalta a Diretoria que não há disposição técnica ou normativa que 

determine a não utilização do fibrocimento nas redes de abastecimento de água, tanto 

pelas NBR 12211/92 (Estudos de concepção de sistemas públicos de abastecimento de 

água) e NBR 12218/94 (Projeto de rede de distribuição de água para abastecimento 

público), quando pelo Anexo XX, da Portaria de Consolidação Nº 5/2017 MS (a qual não 

estabelece qualquer restrição ou determinação quanto ao mesmo). 

Sugere-se que mesmo assim, como ações preventivas a saúde da população que 

as redes de fibrocimento sejam substituídas. E que as redes antigas que apresente 

frequentes problemas de rompimento também sejam totalmente substituídas, 

independentemente do tipo de material (FC, PVC, PVC DeFoFo). A substituição dessas 

redes diminuiria as perdas de água na distribuição. 

III-3.1.10. Programas de educação ambiental  

O único programa de educação ambiental que envolveu o tema do abastecimento 

de água aconteceu em meados de 2016, através do Eu Projeto Educação – Cidadão 

Consciente que abordou este tema nas escolas do município, coordenado pela 

Secretaria de Educação. 

Sendo assim, visando o consumo racional e consciente da água potável, e 

consequentemente, o não desperdício da mesma, sugere-se que a Prefeitura Municipal 

através da Secretaria de Projetos Públicos e Meio Ambiente, em parceria com a 
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concessionária de abastecimento de água realize outras ações de educação ambiental 

relacionadas ao tema. 

Essas ações, elaboradas preliminarmente na forma de programas e projetos, 

poderiam ser executadas em datas como a semana da água, do meio ambiente ou em 

outras oportunidades, para diferentes públicos. 

Para tanto, é importante que a Secretaria tenha estrutura física e de pessoas. 

Neste sentido, reforçam-se as considerações constantes no Plano Municipal de Gestão 

Integrada de Resíduos Sólidos, no que tange à Criação da Secretaria de Meio Ambiente 

e a contratação de pelo menos um agente administrativo concursado e se possível, de 

técnicos da área ambiental. 

III-3.1.11. Ações de emergências e contingências   

As ações de emergências e contingências buscam estabelecer formas de atuação 

dos órgãos operadores dos sistemas públicos, tanto em caráter preventivo como 

corretivo, diante de situações anormais que possam afetar a segurança e a continuidade 

operacional dos serviços de abastecimento de água. Assim sendo, o plano de 

saneamento deve prever ações para lidar com as situações eventuais que podem afetar 

negativamente a prestação dos serviços de abastecimento de água. 

Nesses casos, onde é extrapolada a capacidade de atendimento local, os órgãos 

operadores devem dispor de todas as estruturas de apoio como mão de obra, materiais, 

equipamentos, veículos, dentre outras para suprir a demanda faltante evitando ao 

máximo, a descontinuidade dos serviços de abastecimento de água. 

Em caso de falta de água generalizada, parcial ou localizada, causadas por 

eventos como deslizamentos de encostas com rompimentos de redes principais de 

captação de água bruta e distribuição de água tratada, interrupção prolongada do 

fornecimento de energia elétrica, contaminação do manancial de água, ações de 

vandalismo, devem ser realizadas as seguintes ações: 

– Avisar autoridades, instituições e a população em prazo máximo de 12 horas, 

para minimizarem o consumo de água; 

– Decretar conforme o caso, situação de emergência ou calamidade pública; 



                                                                                              
 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE CARLOS BARBOSA 
VERSÃO FINAL – REVISÃO 02 

219 

– Controlar o nível dos reservatórios cheios, podendo ser iniciado racionamento 

de água; 

– Providenciar a solução do problema, seja o reparo das instalações danificadas, 

contenção de encostas, identificação da fonte de contaminação ou outro conforme o 

caso; 

–   Contatar a concessionária de energia elétrica (no caso de falta de energia) em 

caráter de urgência; 

– Acionar a defesa civil do município, podendo ser solicitado apoio a municípios 

vizinhos como Garibaldi e Bento Gonçalves; 

–   Acionar caminhão-tanque para trazerem água potável de municípios vizinhos 

como Garibaldi e Bento Gonçalves, priorizando o atendimento aos locais mais sensíveis 

como hospitais, unidades de saúde e asilos; 

–   Comunicação à Polícia Civil (no caso de vandalismo); 

– Transferência de água entre os diferentes setores que compõem o sistema, 

mantendo a interligação entre os setores (no caso de falta de água parcial ou 

localizada); 

–   Abastecimento de água por carros-tanques aos pontos onde ocorre a falta de 

água (no caso de falta de água parcial ou localizada). 

Em casos de longos períodos de estiagem, com redução da disponibilidade de 

água dos mananciais, devem ser realizadas as seguintes ações, principalmente no 

interior do município: 

– Avisar a sociedade em geral, incluindo autoridades e órgãos públicos em meios 

de comunicação locais, sobre a diminuição da disponibilidade de água, visando à 

minimização do consumo; 

– Iniciar o racionamento de água por setores, com quantidades de horas de 

racionamento de acordo com o nível de comprometimento dos mananciais; 

– Em casos extremos, decretar situação de emergência. 

– Acionar a defesa civil do município para socorrer famílias no interior do município 

através de carros-tanques nos pontos onde ocorre a falta de água. 
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III-3.2. DEFINIÇÃO DE METAS    

Tendo em vista o diagnóstico, deficiências, proposições e legislações foram 

elaboradas metas e objetivos a serem atingidos pelo município no intuito de melhorar 

gradativamente o sistema de abastecimento de água no município. O resumo dessas 

metas e objetivos propostos pode ser visualizado na tabela a seguir. Salienta-se que 

muitas das metas devem ser implantadas pela concessionária de abastecimento de 

água, cabendo ao município exigir seu cumprimento. 

Tabela 47. Metas para a gestão do abastecimento de água em Carlos Barbosa. 

Período N° Descrição 

 
Curto Prazo 
(2021 – 2024)  
 

1 

Elaborar banco de dados para incluir todas as informações 
(levantamentos, ações, despesas, estudos, etc.) relativos ao 
abastecimento de água e redes de novos loteamentos. Aproveitar 
estrutura atual do Geoprocessamento - SIG (Sistema de Informações 
Geográficas) para ter um banco de dados único dentro da estrutura 
administrativa. 

2 

Solicitar à CORSAN a digitalização das redes de água existentes no 
município, bem como atualizações futuras, mantendo os mapas 
disponíveis à Prefeitura. 

3 
Implantar programa de educação ambiental permanente, no intuito 
de evitar desperdícios de água e minimizar seu consumo. 

4 

Melhorar e padronizar as instalações dos poços de captação de 
água bruta, principalmente no que tange ao cercamento das 
instalações, em pelo menos 50% dos poços. 

5 
Substituir redes antigas de fibrocimento, em pelo menos 50% do 
levantamento das redes apresentado neste plano. 

6 
Instalação de cisternas nos prédios das escolas municipais. 

7 Manter atualizado o cadastro de poços de abastecimentos de água. 

8 
Implementar programa de incentivo a obtenção de outorga de poços 
de abastecimento de comunidades. 

9 
Realizar o levantamento da localização de poços comunitários 
desativados. 

10 Elaborar plano de contingência para estiagens. 

11 
Solicitar a CORSAN o encaminhamento de laudos periódicos da 
qualidade das águas dos poços de abastecimento. 

12 Incentivar a instalação de cisternas em zona urbana e rural. 

 
Médio Prazo 
(2025 – 2028)  
 

13 
Detalhar, através de estudos, as alternativas futuras de mananciais 
para abastecimento de água. 

14 

Manter atualizado o banco de dados com todas as informações 
(levantamentos, ações, despesas, estudos, manutenções, etc.) 
relativos ao abastecimento de água, redes dos novos loteamentos, 

junto ao SIG. 

15 
Identificar pontos e corrigir problemas de pressão nas redes de 
abastecimento de água. 
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III-3.3. PROGRAMA DE MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO  

Entende-se que pela estrutura administrativa atual as maiores ações relacionadas 

à gestão do saneamento básico no município devam ficar a cargo da Setor do Meio 

Ambiente, com auxílio das demais Secretarias do Município, responsáveis por projetar 

e implantar obras de saneamento.  

Porém nas entrevistas realizadas com as secretarias envolvidas ouve a 

manifestação da necessidade de centralização das informações que envolvem o 

saneamento do município, e que para isso a criação de um Departamento de 

Saneamento para tratar a gestão dos serviços de saneamento básico do município: 

drenagem urbana, esgoto sanitário e águas de consumo humano seria essencial. 

16 

Melhorar e padronizar as instalações dos poços de captação de 
água bruta, principalmente no que tange ao cercamento das 
instalações, em todos os poços. 

17 
Implementar plano de estimulo de preservação de nascentes e de 
proteção de poços de pequena profundidade em áreas rurais. 

18 
Substituir redes antigas de fibrocimento, 50% do levantamento 
restante das redes para concluir os 100 % apresentado neste plano. 

19 Implementar programa de tamponamento de poços em desuso. 

20 Elaborar plano de manejo da APA dos Arroios 12 e 19. 

21 Instalação de cisternas nos ginásios municipais. 

22 
Incluir no plano de estimulo a instalação de cisternas em zona 
urbana e rural. 

23 Manter atualizado o cadastro de poços de abastecimentos de água. 

24 
Incluir a utilização de água não potável nas instalações 
hidrossanitárias, advinda de cisternas, em novos prédios públicos. 

25 
Manter banco de dados da qualidade da água de abastecimento 
através das informações repassadas pela CORSAN. 

Longo Prazo 
(2029 – 2038)  

 26 

Elaborar diagnóstico para estimar todos os bens passíveis de 
indenização à concessionária, visando detalhar a viabilidade técnica 
e econômica para a mudança no modelo de gestão do sistema 
(criação de autarquia, departamento ou outro conforme resultados do 
estudo). 

27 
Manter o atendimento pela concessionária, de 100% da população 
urbana. 

28 Instalação de cisternas nos demais prédios públicos. 

29 Manter atualizado o cadastro de poços de abastecimento de água. 

30 Estudo de novo contrato com Autarquia de abastecimento de água. 

31 
Manter banco de dados da qualidade da água de abastecimento 
através das informações repassadas pela CORSAN. 

32 

Manter atualizado o banco de dados com todas as informações 
(levantamentos, ações, despesas, estudos, manutenções, etc.) 
relativos ao abastecimento de água, redes de novos loteamentos, 
junto ao SIG. 
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Neste sentido, é importante que o órgão ambiental municipal seja reestruturado 

para que o mesmo possa, de fato, acompanhar a gestão do saneamento básico no 

município, em suas diferentes áreas. 

Aproveitar estrutura atual do Geoprocessamento - SIG (Sistema de Informações 

Geográficas) para ter um banco de dados único dentro da estrutura administrativa para 

juntar projetos, documentos e informações relativas ao SAA do município, que 

atualmente encontram-se dispersos em diversos setores da prefeitura, escritório da 

CORSAN no município e na central da CORSAN em Porto Alegre - RS. 

Da mesma forma, o município deve fiscalizar o cumprimento integral do contrato 

de concessão firmado entre a CORSAN e o município para o abastecimento de água e 

esgoto. Ao final de cada ano, o município deve exigir da concessionária, a apresentação 

dos Indicadores de Desempenho dos serviços, para monitorar a evolução dos serviços 

prestados. 

Os objetivos principais da fiscalização e do monitoramento, além de controlar o 

cumprimento integral do contrato por parte da CORSAN, é garantir a qualidade dos 

serviços de abastecimento de água prestados aos munícipes e atingir as metas 

propostas nesse plano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                              
 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE CARLOS BARBOSA 
VERSÃO FINAL – REVISÃO 02 

223 

  

 

 

 

 

 

PARTE IV 

PLANO MUNICIPAL DE DRENAGEM PLÚVIAL 
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IV-1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

A Lei Federal n° 13.312/2016, em seu Art. 3°, define drenagem e manejo das 

águas pluviais urbanas como sendo o conjunto de atividades, infraestruturas e 

instalações operacionais de drenagem urbana de águas pluviais, de transporte, 

detenção ou retenção para o amortecimento de vazões de cheia, tratamento e 

disposição final das águas pluviais drenadas nas áreas urbanas. 

De forma resumida, a drenagem urbana nada mais é do que o planejamento do 

escoamento da água no meio urbano. Este planejamento passou por mudanças 

significativas nos últimos quarenta anos (FORGIARINI, 2010). Podem ser definidos três 

estágios do planejamento da drenagem urbana: higienista, corretivo e sustentável 

(Tabela 48). 

Tabela 48. Estágios do planejamento da drenagem urbana. 

Período Estágio Características 

Até 1970  Higienista  
Abastecimento de água sem tratamento de esgoto, 
transferência para jusante do escoamento pluvial por 
canalização. 

1970-1990  Corretivo  

Tratamento de esgoto, amortecimento quantitativo da 
drenagem e controle do impacto existente da qualidade da 
água pluvial. Envolve principalmente a atuação sobre os 
impactos. 

1990 - atual  Sustentável  

Planejamento da ocupação do espaço urbano, 
obedecendo aos mecanismos naturais de escoamento: 
controle dos micropoluentes, da poluição difusa e o 
desenvolvimento sustentável do escoamento pluvial 
através da recuperação da infiltração. 

Fonte: Brasil, 2010. 

O modelo higienista, típico dos anos 1940-70, é também denominado tradicional 

ou clássico. Nesse modelo, a água pluvial é vista como problema à saúde pública e o 

objetivo principal é a rápida remoção das águas acumuladas nas vias e fundos de vales 

(BRASIL, 2011).  

As soluções higienistas de drenagem urbana transferem para jusante os 

problemas com inundação, implicando em novas obras de ampliação do sistema com 

custos incrementais crescentes (BAPTISTA et al., 2005). Além disso, geralmente não 

contemplam os problemas de qualidade da água e acarretam situações praticamente 

irreversíveis de uso do solo urbano e dos recursos hídricos ao canalizar córregos, 

arroios ou rios (FORGIARINI, 2010). 
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Entre os anos de 1970 e 1990, a visão corretiva passou a ser incorporada 

(BRASIL, 2011). Segundo Cruz et al. (2012), as diferenças sensíveis, quando 

comparadas à aplicação de sistemas higienistas, dizem respeito à implementação de 

detenções (prática mais empregada no país como “solução” aos problemas da 

abordagem higienista). 

As técnicas corretivas, baseadas em BMPs (Melhores Práticas de Gestão), foram 

pouco utilizadas no Brasil (FORGIARINI, 2010). Um dos motivos é a existência de 

grande quantidade de resíduos sólidos e efluentes domésticos que são levados às redes 

de drenagem e se depositam nos reservatórios de acumulação ou detenção instalados, 

ocasionando problemas relacionados à saúde pública (FORGIARINI, 2010; CRUZ et al., 

2012). Além disso, mesmo países desenvolvidos não conseguem suprir as 

necessidades de investimento em infraestrutura, somente pela utilização de estruturas 

corretivas de armazenamento e infiltração (NIEMCZYNOWICZ, 1993 apud CRUZ, 

2012). 

Diante das limitações dos modelos higienista e corretivo na resolução dos 

problemas de drenagem urbana, surge na década de 90 uma nova abordagem, 

intitulada de sustentável (BRASIL, 2011). Pautada no “manejo” das águas de chuva, o 

objetivo principal desse modelo é a aproximação do ciclo natural da água (BRASIL, 

2011). 

Essa visão privilegia as ações de planejamento do uso e ocupação do solo, a 

incorporação de mecanismos naturais de escoamento-infiltração das águas, a melhoria 

da qualidade das águas e a devolução da rede hídrica à cidade (TUCCI e MENDES, 

2006 apud BRASIL, 2011). 

Segundo Cruz et al. (2012), um dos sistemas que mais avançou no modelo 

sustentável, é a abordagem americana de Low Impact Development (LID, denominado 

no Brasil por Desenvolvimento Urbano de Baixo Impacto). LID vale-se principalmente 

de técnicas descentralizadas de microgestão, com foco no tratamento do escoamento 

pluvial em pequena escala, próximo à sua fonte, reaproximando novamente o urbanismo 

às águas urbanas (CRUZ et al., 2012). 

No Brasil, o Ministério das Cidades tem apoiado as municipalidades a utilizarem 

técnicas LID para implantação e ampliação de sistemas de drenagem urbana 

sustentáveis, a partir do lançamento do programa “Drenagem Urbana Sustentável” 

(BRASIL, 2006; CRUZ et al., 2012). 
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Apesar do incentivo governamental para um manejo mais sustentável das águas 

urbanas, atualmente os sistemas higienistas de drenagem ainda são empregados em 

boa parte das municipalidades brasileiras (CRUZ et al., 2012). O crescimento urbano de 

cidades brasileiras continua alicerçado na impermeabilização massiva de áreas e 

canalizações artificiais, ampliando a escassez de água em função da baixa eficiência 

dos sistemas hídricos, contaminações e baixo grau de reaproveitamento de água (CRUZ 

et al., 2012). 

Normalmente, os sistemas de drenagem urbana são implantados em função da 

expansão populacional e do crescimento urbano não planejado. Esse modelo atende 

satisfatoriamente a demanda do escoamento pluvial durante um curto período de tempo, 

sendo que normalmente ocorrem problemas futuros de drenagem urbana em 

decorrência dessa falta de planejamento de médio e longo prazo. 

O desenho urbano de ruas e avenidas com rigidez geométrica se contrapondo à 

declividade natural do percurso das águas pluviais promove grande velocidade de 

escoamento nos equipamentos de drenagem urbana. O adensamento populacional, a 

remoção da vegetação e o alto índice de impermeabilização das ruas, calçadas e lotes 

também contribuem para acelerar a velocidade de escoamento das águas, além de 

impedir a infiltração de parte da água precipitada. Essas condições propiciam a 

ocorrência de picos de vazão que sobrecarregam os sistemas de drenagem urbana, 

ocasionado problemas como o rompimento das redes e galerias, alagamentos, 

deslizamentos de encostas, erosão e assoreamento dos cursos de água. 

Como exposto, em um esforço para redirecionar este quadro, as políticas públicas 

brasileiras se voltam para as tendências tecnológicas atuais de drenagem urbana 

sustentável. Almejando-se um planejamento alinhado a essas tendências, algumas 

considerações são destacadas a seguir. 

Para a drenagem sustentável das águas urbanas, o manejo das águas pluviais 

deve integrar intervenções do tipo estrutural e não estrutural destinadas ao 

disciplinamento do escoamento superficial com vistas à atenuação e/ou eliminação dos 

problemas de inundação (BRASIL, 2006). As ações estruturais consistem em 

componentes físicos ou de engenharia como parte integrante da infraestrutura 

(PARKINSON, 2003). Já as ações não estruturais incluem todas as formas de atividades 

que envolvem as práticas de gerenciamento e mudanças de comportamento 

(PARKINSON, 2003). 
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A drenagem sustentável tem um caráter preventivo e se sustenta principalmente 

em ações não estruturais, a exemplo (BRASIL, 2011): 

• Definição de normas, regulamentos e programas que visem disciplinar o uso e 

ocupação do solo, contendo o desmatamento e a impermeabilização do solo; 

 • Reconstituição da vazão pré-ocupação através de trincheira de infiltração, 

pavimentos porosos, entre outros; 

 • Recomposição vegetal para o aumento da taxa de infiltração, 

evapotranspiração, assim, consequentemente, para a redução do escoamento 

superficial, das erosões e assoreamentos, e para a diminuição do pico de cheias; 

 • Construção de reservatórios de detenção para uso ou armazenamento 

temporário das águas de chuva com vistas a reduzir o impacto da cheia; 

 • Captação de águas de chuva para detenção ou usos diversos; 

 • Realização de alerta de enchente e evacuação; 

 • Conscientização da população para a manutenção dos dispositivos de 

drenagem. 

Em síntese, o objetivo principal do manejo sustentável das águas urbanas é se 

aproximar do ciclo natural da água (BRASIL, 2011). Portanto, percebe-se que para uma 

boa compreensão do assunto e para uma correta gestão da drenagem urbana, também 

é importante ter-se o conhecimento sobre a dinâmica das águas pluviais, principalmente 

no que tange ao ciclo hidrológico e às bacias hidrográficas. A bacia hidrográfica pode 

ser entendida como toda a área natural de captação da água da chuva que escoa 

superficialmente para um corpo de água ou seu contribuinte. Os limites da bacia são 

definidos pelo relevo, sendo os divisores as áreas mais elevadas. O ponto mais baixo 

da bacia, para onde toda a água superficial converge é denominado exutório. As bacias 

são unidades básicas para a gestão ambiental de uma região, uma vez que a 

característica ambiental de uma bacia reflete o somatório das relações de causa e efeito 

da dinâmica natural e antrópica que lá ocorrem, sendo que os elementos físicos naturais 

estão interligados pelo ciclo da água (SEMA, 2012). 

O ciclo hidrológico é o fenômeno de circulação global fechada da água entre a 

superfície terrestre e a atmosfera, impulsionado fundamentalmente pela energia solar 

associada à gravidade e rotações terrestres. Alguns dos eventos associados ao ciclo 

hidrológico são as precipitações pluviométricas, interceptação, o escoamento 
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superficial, a evapotranspiração e infiltração de água no solo. 

As intervenções antrópicas em zonas urbanas e rurais causam efeitos diretos 

sobre a bacia hidrográfica, afetando também o ciclo hidrológico local. Especificamente 

à urbanização e ao manejo das águas pluviais, tem-se como um dos principais 

causadores de efeitos negativos, a remoção da vegetação com a impermeabilização 

excessiva do solo. 

O uso das Áreas de Preservação Permanentes (APPs) também é um grave 

problema relacionado à drenagem urbana. A ocupação das margens de rios, áreas 

inundáveis e locais de declive acentuado oferece risco a população em função de 

deslizamentos, com consequentes processos de assoreamento de rios. 

É importante, portanto, que a urbanização ocorra de forma sustentável, 

considerando além dos aspectos econômicos, as questões sociais e ambientais. Neste 

sentido, é imprescindível o conhecimento da situação atual do sistema de drenagem 

urbana, no intuito de evidenciar possíveis problemas decorrentes da urbanização e 

indicar soluções viáveis para a melhoria do sistema. 

A seguir será apresentado o diagnóstico com informações sobre o atual sistema 

de drenagem urbana e manejo das águas pluviais no município de Carlos Barbosa, 

considerando as características da região, a infraestrutura e as ações não estruturais 

existentes. 

 

IV-2. DIAGNÓSTICO DO SISTEMA DE DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS 

PLUVIAIS URBANAS  

O diagnóstico do sistema de drenagem e manejo das águas pluviais urbanas foi 

elaborado com base nas informações obtidas junto à Prefeitura Municipal de Carlos 

Barbosa, em especial a Secretaria de Projetos Públicos e Meio Ambiente e a Secretaria 

de Planejamento, Serviços e Vias Urbanas que são os órgãos municipais que mais 

atuam sobre a gestão de drenagem urbana. 

Em grande parte, as informações obtidas foram verbais uma vez que há poucos 

registros junto à prefeitura. Desta forma, o conhecimento empírico dos técnicos e 

gestores é uma das principais fontes consideradas sobre as condições atuais do sistema 

de drenagem do município. 
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Complementarmente foram realizados trabalhos de campo no sentido de avaliar 

as estruturas de macro e microdrenagem, bem como, identificar os problemas 

existentes.  

Em função da carência de informações primárias, também foram utilizadas 

informações secundárias de diversas fontes como livros, Planos de Bacia e junto à 

CORSAN. 

IV-2.1. CARACTERIZAÇÃO DAS MICROBACIAS HIDROGRÁFICAS   

O município de Carlos Barbosa não possui grandes cursos d’água, tendo apenas 

arroios que deságuam em duas grandes bacias, a do Rio Taquari-Antas e a do Rio Caí. 

Esses por sua vez, deságuam no Rio Jacuí, no Guaíba em Porto Alegre. Na Figura 5, 

no item I-2.1.7, observa-se a localização do município em relação às bacias 

hidrográficas. 

Cerca de 54% da área total do município localiza-se na Bacia do Rio Taquari-

Antas, sendo o restante do território localizado na Bacia do Rio Caí. Na Figura 78, 

observam-se as principais microbacias hidrográficas existentes no município, sendo 

elas: 

 Na Bacia do Rio Caí: 

Arroio Santa Clara; 

Arroio Forromeco; 

 Na Bacia do Rio Taquari-Antas: 

Arroio Boa Vista; 

Arroio Marrecão; 

Arroio da Seca; 

Rio Burati. 
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Figura 78. Microbacias existentes no município de Carlos Barbosa. 

Fonte: PJS, 2014. 



                                                                                              
 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE CARLOS BARBOSA 
VERSÃO FINAL – REVISÃO 02 

231 

Na figura anterior, as áreas em vermelho referem-se às áreas urbanas da sede e 

do Distrito de Arcoverde. Analisando a Figura 78, percebe-se que a sede urbana do 

município está em parte inserida na microbacia do Arroio Santa Clara e parte na 

microbacia do Arroio Boa Vista.  

Segundo o Comitê da Bacia do Rio Caí (2012), a sede do Município, que 

corresponde ao núcleo urbano principal, ocupa 25% de sua área, somando também a 

área rural, o percentual passa a ser de 46% que o município está inserido na Bacia do 

Rio Caí. 

Já referente a Bacia Hidrográfica do Rio Taquari-Antas, a área urbana da sede, 

ocupa 75% do território do município de Carlos Barbosa. 

Em síntese, a área urbana da sede municipal encontra-se (Figura 79): 

• 25% na microbacia do Arroio Santa Clara, integrante da Bacia do Rio Caí; 

• 75% na microbacia do Arroio Boa Vista, parte da Bacia Taquari-Antas. 
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Figura 779. Divisor das microbacias hidrográficas na área urbana da sede do Município. 

Fonte: Secretaria de Planejamento, Serviços e Vias Urbanas (2020). 

Em estudo realizado pela CORSAN, sobre o projeto de concepção do sistema de 

esgotos sanitários (CORSAN, 2006), foram propostas subdivisões para cada microbacia 

da área urbana da sede do município, visando facilitar a gestão de cada unidade. Os 

critérios utilizados para a divisão hidrossanitária observaram a convergência dos 

esgotos para mesmo local pelo caimento natural do terreno e as características 

homogêneas de ocupação do solo. Desta forma foram propostas cinco bacias 

hidrossanitárias, sendo elas: BV1, BV2 e BV3, no Arroio Boa Vista; e SC1 e SC2 no 

Arroio Santa Clara. A localização das bacias hidrossanitárias propostas (CORSAN, 

2006) pode ser visualizada na Figura 80. 

Microbacia  
Arroio Boa Vista 

Aprox.: 20 km² Microbacia  
Arroio Santa Clara 

Aprox.: 6 km² 



                                                                                              
 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE CARLOS BARBOSA 
VERSÃO FINAL – REVISÃO 02 

233 

 
Figura 80. Divisão hidrossanitária da área urbana da sede do município. 

Fonte: Adaptado de CORSAN (2006). 

Os locais de convergência de esgotos observados no estudo da CORSAN (2006) 

referem-se também aos do sistema de drenagem pluvial existente. Isso porque, 

atualmente, o esgoto cloacal e as águas pluviais são escoados nas mesmas redes, 

denominadas redes mistas. As águas pluviais e esgotos cloacais convergem, portanto, 

para cinco pontos principais (exutórios das microbacias) sendo três na Bacia do Arroio 

Boa Vista e duas na Bacia do Arroio Santa Clara. 

Como a atualização do Censo IBGE ocorre a cada 10 anos, serão mantidos os 

dados coletados na elaboração desse plano do Censo IBGE (2010), onde declara que 

grande parte do esgotamento sanitário de Carlos Barbosa, cerca de 75,5% dos 

domicílios em área urbana, é realizado através da rede pluvial existente.  
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Conforme informação da Secretaria de Planejamento, Serviços e Vias Urbanas, a 

subdivisão proposta pelo estudo anteriormente desenvolvido (CORSAN, 2006) para o 

sistema de esgotos continua válida para o sistema de drenagem, uma vez que não há 

diferenciação entre eles nas condições atuais. 

As principais características das bacias hidrográficas dos arroios Santa Clara e 

Boa Vista no ponto de lançamento da rede geral de esgoto estão apresentadas na tabela 

49. Salienta-se que os cursos d’água, afluentes dos arroios Santa Clara e Boa Vista, 

grande parte encontram-se canalizados na área urbana da sede do município. 

Tabela 49. Caracterização dos corpos receptores de efluentes na sede municipal. 

Características da Bacia 
Hidrográfica 

Bacia do Arroio Boa Vista 

Área (S) = 20 km² 

Desenvolvimento do talvegue (L) = 4 

km 

Bacia do Arroio Santa 
Clara 

Área (S) = 6,07 km² 

Desenvolvimento do talvegue (L) = 

1,7 km 

Avaliação de descargas* 
Arroio Boa Vista 𝑄7,10 = 14,14 L/s 

Arroio Santa Clara 𝑄7,10 = 4,29 L/s 

Qualidade e usos de água 
Arroio Boa Vista 

Arroio Santa Clara 

De acordo com as Resoluções N° 

121/2012 e 50/08 que aprova o 

enquadramento das águas 

superficiais da Bacia Hidrográfica 

respectivamente do Rio Taquari-

Antas e Rio Caí, os Arroios são 

enquadrados como classe II. Não 

apresentam boas condições quanto a 

qualidade de suas águas, 

principalmente pelo recebimento de 

descargas concentradas ao longo do 

seu curso que inicia na área urbana 

de Carlos Barbosa. 

Fontes: Adaptado de CORSAN (2006) e SEMA (2020). 
*As estimativas de descargas dos arroios Boa Vista e Santa Clara foram elaboradas a partir de regionalização da Estação Linha 

Colombo no rio Guaporé, bacia do Rio Taquari (CORSAN, 2006). 

O perímetro urbano do Distrito de Arcoverde, o qual representa o segundo maior 

núcleo urbano do município, pertence à Bacia Hidrográfica do Rio Taquari-Antas. Um 

curso d’água, afluente do Arroio Boa Vista (sem denominação), passa em meio à área 

urbana de Arcoverde, onde se encontra canalizado (Figura 81). Assim como na área 

urbana da sede do município, as águas desse arroio não apresentam boas condições 

de qualidade, recebendo descarga de esgotos domésticos. 
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Figura 81. Trecho de curso d’água canalizado na área urbana de Arcoverde. 

Fonte: Imagem - Arquivos Prefeitura Municipal de Carlos Barbosa. 

Os perímetros urbanos localizados na comunidade de São Sebastião de Castro e 

Bairro Imigrantes pertencem à Bacia Hidrográfica Taquari-Antas. Já as áreas urbanas 

localizadas nas comunidades de Torino e Santa Clara pertencem à Bacia Hidrográfica 

do Rio Caí. Nesses locais ainda há predominância de um padrão de ocupação mais 

disperso, semelhante à área rural, mantendo em grande parte as características de 

drenagem natural. 

IV-2.2. ANÁLISE PLUVIOMÉTRICA 

Para a gestão da drenagem urbana e elaboração de projetos nesta área, é 

importante o conhecimento do comportamento pluviométrico local. O município de 

Carlos Barbosa não possui estações pluviométricas e, portanto, os dados pluviométricos 

locais são extrapolados de estações pluviométricas de municípios vizinhos. 

A falta de dados locais de precipitação pode ocasionar pequenos erros ou 

limitações no que tange à elaboração de projetos de drenagem e manejo de águas 

pluviais, visto que a extrapolação de dados de séries históricas de medição de 

municípios vizinhos consiste em uma aproximação dos eventos que ocorrem no local 

onde não há pontos de medição. 



                                                                                              
 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE CARLOS BARBOSA 
VERSÃO FINAL – REVISÃO 02 

236 

Como o município de Carlos Barbosa possui uma Unidade de Conservação 

vinculada à proteção dos recursos hídricos e a um possível uso futuro dos mesmos no 

abastecimento urbano, seria muito importante a instalação de uma estação 

pluviométrica e fluviométrica na região para a coleta de dados, uma vez que são 

necessárias séries históricas consistentes, com longos períodos de medição (30 anos, 

por exemplo). 

As informações a seguir, de precipitação média mensal e número de dias com 

precipitação foram obtidas a partir da Estação Agroclimática da Embrapa Uva e Vinho 

de Bento Gonçalves. A estação localiza-se nas coordenadas 29°09'44"S e 51°31'50"W 

e altitude de 640m (EMBRAPA, 2020). Na Tabela 50 apresenta-se a precipitação média 

mensal observada na estação citada dentre os anos de 2013 a 2019, bem como o 

número de dias com precipitação pluviométrica. 

Tabela 50. Precipitação pluviométrica mensal. 

Anos 
Variável 

medida 

Meses 

Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. 

2013 
Prec. Pluv. (mm) 114 109 192 114 132 144 98 312 188 128 289 148 

Dias c/ prec. (n°) 10 15 12 5 11 15 8 14 13 11 13 9 

2014 
Prec. Pluv. (mm) 88 193 195 124 158 247 136 114 220 160 114 294 

Dias c/ prec. (n°) 11 14 9 7 9 15 7 9 14 10 10 17 

2015 
Prec. Pluv. (mm) 135 130 56 137 115 217 233 76 250 280 145 198 

Dias c/ prec. (n°) 14 13 6 8 10 12 15 7 11 14 12 13 

2016 
Prec. Pluv. (mm) 115 146 243 260 60 7 192 111 84 373 104 81 

Dias c/ prec. (n°) 7 8 12 13 7 3 7 8 7 11 8 11 

2017 
Prec. Pluv. (mm) 147 138 250 157 313 160 29 114 107 184 162 102 

Dias c/ prec. (n°) 14 10 6 12 15 10 2 8 7 12 11 8 

2018 
Prec. Pluv. (mm) 147 85 124 40 119 190 163 217 182 221 191 134 

Dias c/ prec. (n°) 10 5 8 4 4 11 11 8 12 10 9 10 

2019 
Prec. Pluv. (mm) 138 127 83 161 124 78 35 98 73 259 159 37 

Dias c/ prec. (n°) 17 14 11 15 21 9 13 10 10 18 16 8 

Fonte: Adaptado de Embrapa, 2020. 

 

Para facilitar a visualização e interpretação dos resultados, elaborou-se a Figura 

82, onde é apresentada a precipitação média mensal, e a Figura 83 que traz o número 

de dias com precipitação. 
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Figura 82. Precipitação média mensal em Bento Gonçalves (2013-2019). 

Fonte: Adaptado de Embrapa, 2020. 
 

 
Figura 83. Número de dias com precipitação mensal em Bento Gonçalves (2013-2019). 

Fonte: Adaptado de Embrapa, 2020. 

A precipitação média anual, medida no período (2013-2019) foi de 1.067 mm. 

Analisando os valores de precipitação e número de dias com precipitação percebe-se 

que outubro, que possui em média 12,2 dias com precipitação, é o mês com a maior 

quantidade de dias com precipitação, seguido de janeiro, fevereiro e novembro com 

média de 11 dias. Entretanto, os meses de janeiro e fevereiro não são os que ocorrem 

as maiores quantidades de chuva.  
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Em média, o mês de outubro apresenta o maior volume de chuva precipitado, 

ultrapassando os 200 mm, sendo que esse mês apresenta em média, 12,2 dias com 

precipitação. O mês de menor precipitação é julho, com média de 127 mm e 9 dias com 

precipitação. 

Observou-se que outubro coincidiu de ser o mês que houve a média de maior 

volume de precipitação e o maior número de dias com precipitação. Porém, se 

observarmos os meses de janeiro e fevereiro, onde apresentaram mais dias de 

precipitação após o mês de outubro, percebemos que o volume total de precipitação foi 

inferior a outros meses que tiveram menos dias de precipitação. Concluímos que os 

maiores volumes precipitados não necessariamente apresentam a maior quantidade de 

dias com precipitação. Isso ocorre em função de variações na intensidade, duração e 

frequência das chuvas. 

Em se tratando de sistemas de drenagem urbana e manejo de águas pluviais é 

importante ter-se o conhecimento das precipitações máximas e da relação de 

intensidade, duração e frequência dos eventos de chuva. Isso porque os componentes 

do sistema de drenagem podem não suportar determinados eventos pluviométricos 

caso seus projetos não considerarem adequadamente os valores de máximas 

precipitações. 

De acordo com TUCCI (2007), a precipitação máxima pode ser entendida como a 

ocorrência extrema, com duração temporal e espacial crítica para uma determinada área 

ou bacia hidrográfica, podendo através dela, ser determinada a vazão de enchente de 

uma dada bacia. O dimensionamento de obras hidráulicas, inclusive as de drenagem 

urbana, depende do conhecimento das precipitações intensas de curta duração. 

Para certa intensidade de chuva, constante e igualmente distribuída sobre uma 

bacia hidrográfica, a vazão máxima a ser verificada em uma seção, corresponde a uma 

duração de chuva igual ao tempo de concentração de uma bacia, a partir da qual a 

vazão é constante. Por isso o dimensionamento de obras hidráulicas de drenagem exige 

o conhecimento da relação de intensidade, duração e frequência das precipitações 

(CASTRO et al., 2011). 

A intensidade de uma chuva é obtida através da divisão do volume precipitado 

pelo período de duração do evento de chuva. Já a frequência é a quantidade de eventos 

iguais ou superiores ao evento de chuva considerado. Normalmente, chuvas muito 
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intensas têm baixa frequência, ou seja, são mais raras de ocorrerem. Na avaliação de 

eventos extremos de chuvas em hidrologia, costuma-se utilizar o Tempo de Retorno 

(TR), normalmente em anos. O mesmo pode ser definido como a estimativa de tempo 

em que um evento de chuva é igualado ou superado. 

De acordo com FINOTTI et. al, (2009) em alinhamento com o Instituto de 

Saneamento Ambiental (ISAM) da Universidade de Caxias do Sul (UCS), o autor 

determinou através de um estudo as curvas de intensidade, duração e frequência, 

utilização de séries históricas de quatro estações pluviométricas da região de 

Farroupilha, sendo elas: Farroupilha e Jansen (localizadas no município de Farroupilha), 

Nova Palmira e Vila Seca (no município de Caxias do Sul).  

Na Tabela 52 são apresentados os valores de intensidade, a duração e o período 

de retorno das precipitações para o posto de Farroupilha. Já na Figura 82 observam-se 

as curvas de intensidade, duração e frequência (IDF) para cada período de retorno, 

elaboradas com as intensidades da Tabela 51. 

Tabela 51. Relação de Intensidade, Duração e Frequência –  IDF –  posto de Farroupilha. 

 
Fonte: FINOTTI et al. (2009). 

 

Na Figura 82, cada curva é referente a um período de retorno, que varia de 2 a 

100 anos. Analisando-se o Tabela 52 e a Figura 84 percebe-se que quanto mais intensa 

é a precipitação, menor é a sua duração e quanto maior o período de retorno, mais 

intensa é a precipitação para uma mesma duração. 
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Figura 84. Curvas de Intensidade, Duração e Frequência – IDF – posto de Farroupilha. 

Fonte: FINOTTI et al. (2009). 
 

A partir das IDFs podem ser obtidas as chuvas de projeto, as quais se constituem 

de um evento crítico de chuva determinado artificialmente com base em características 

estatísticas da chuva natural e com parâmetros de resposta da bacia hidrográfica. Com 

isso obtém-se um escoamento máximo que determinada obra hidráulica (inclusive de 

drenagem) deverá suportar sem ocorrerem rompimentos ou extravasamentos que 

acarretem em alagamentos ou outros problemas à população. Também, através dos 

volumes esperados de chuva para uma determinada ocasião e a capacidade que as 

obras de drenagem suportam, podem-se prever possíveis eventos de transbordamentos 

e alagamentos. 

IV-2.3. INFRAESTRUTURA EXISTENTE 

Nesta seção serão apresentados os elementos físicos ou de engenharia que 

integram a infraestrutura de drenagem urbana existente em Carlos Barbosa. Para um 

melhor entendimento da infraestrutura existente, classificaremos os componentes entre: 
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Drenagem subterrânea: sistemas de micro e macrodrenagem; 

Drenagem superficial. 

Em geral, a área urbana de Carlos Barbosa dispõe de uma infraestrutura 

tradicional de condução das águas pluviais urbanas, com escoamento através de redes 

subterrâneas, que compõem os sistemas de micro e macrodrenagem. 

O sistema de macrodrenagem compreende basicamente os principais canais 

de veiculação das vazões, recebendo ao longo de seu percurso as contribuições laterais 

e da rede primária urbana, provenientes da microdrenagem (BRASIL, 2006). Na área 

urbana da sede de Carlos Barbosa, este sistema corresponde a galerias tubulares e 

prismáticas de maior dimensão que conduzem as águas pluviais até os cursos d’água 

contribuintes dos Arroios Boa Vista e Santa Clara. Parte dos coletores de 

macrodrenagem também representa pequenos cursos d’água, onde alguns trechos 

foram sendo canalizados no decorrer do processo de expansão urbana. 

Por sua vez, a rede de microdrenagem é o sistema de drenagem de condutos 

pluviais em nível de loteamento ou de rede primária urbana, que constitui o elo entre os 

dispositivos de drenagem superficial e os dispositivos de macrodrenagem, coletando e 

conduzindo as contribuições provenientes das bocas-de-lobo ou caixas coletoras 

(BRASIL, 2006). Em Carlos Barbosa, o sistema de microdrenagem corresponde a 

canalizações instaladas nas ruas e em alguns casos nos fundos de lotes. Hoje, nos 

novos loteamentos, os projetos das redes de drenagem das águas pluviais são 

obrigatório a canalização ser instalada dois lados das vias. 

A drenagem superficial é na maioria das vezes feita através das sarjetas, faixas 

de via pública, paralelas e adjacentes ao meio-fio, que formam uma calha receptora das 

águas pluviais que incidem sobre a superfície do terreno. A água que escoa pelas 

sarjetas é coletada através de bocas de lobo para os tubos de ligação (rede de 

microdrenagem), que por sua vez, conduzem a água até as galerias de macrodrenagem. 

Além da contribuição das águas provenientes das sarjetas, a rede de drenagem também 

recebe ligações privadas. 

Na elaboração deste plano, foi apresentado conforme a Figura 85, que a 

localização das bocas de lobo no cruzamento entre as Ruas Monte Castelo e Treze de 

Maio, no Bairro Aparecida, apresentava deficiência na capacidade hidráulica das 
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sarjetas. Onde nas quatro esquinas havia um ponto para a saída da água que escorre 

superficialmente pelas sarjetas e ressaltava que as bocas de lobo devem ser localizadas 

em ambos os lados das ruas quando a capacidade hidráulica da sarjeta exigir. 

Entretanto, sua localização deveria ser à montante do vértice de interseção das sarjetas, 

para evitar enxurradas convergentes que acabam atravessando as vias e causando 

transtornos a pedestres. 

 
Figura 85. Localização de bocas de lobo das ruas Treze de Maio e Monte Castelo. 

Fonte: Bioecologieas, 2020 
 

Em relação a esse problema apresentado anteriormente, tivemos a informação 

da Secretária de Projetos Públicos que a obra de asfaltamento da Rua Treze de Maio 

foi concluída no final de 2019, onde foi refeita a drenagem existe, corrigindo o problema 

apresentado nas bocas de lobo existentes.  

  
Figura 86. Localização atual das bocas de lobo das ruas treze de maio e Monte Castelo. 

Fonte: Bioecologieas, 2020 
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Praticamente todas as bocas de lobo no município são do tipo grelha sem 

abertura na sarjeta, conforme pode ser visualizado nas figuras abaixo.  

    
Figuras 87 e 88. Bocas de lobo tipo grelha nas ruas asfaltadas Antônio Adriano Guerra e Rua 

Garibaldi 
Fonte: Bioecologieas, 2020 

 
 

 
Figura 88. Boca de lobo tipo grelha na rua Ns. Do Caravágio, pavimentada com 

paralelepípedos em basalto 
Fonte: Bioecologieas, 2020 

 

A partir da nova Redação dada pela Lei Nº 3298/2016, todas as caixas coletoras 

e bocas-de-lobo deverão ser do tipo sifonadas conforme especificações fornecidas pela 

Secretaria de Planejamento, Serviços e Vias Urbanas, conforme demonstra a Figura 90. 
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Figura 90. Especificações Boca de lobo  

Fonte: Secretaria de Planejamento, Serviços e Vias Urbanas (2020) 

Segundo informações obtidas junto a servidores da prefeitura, a rede pluvial 

subterrânea está localizada na maioria das vezes na frente dos lotes, junto à via pública, 

e dependendo da situação topográfica, nos fundos dos lotes. Neste último caso deve 

permanecer uma faixa non aedificandi de 1,5 m para cada lado da tubulação. Já para 

galerias não há um regramento diferenciado estabelecido pela legislação do município.  

A Lei Municipal nº 3080/2014, que dispõe sobre o parcelamento do solo para fins 

urbanos, prevê no Art. 22, § 3º que todas as passagens de águas pluviais permitirão ao 

Município, se for o caso, a delimitação de uma zona "non aedificandi" na área afetada, 

que passará ao domínio do Município na forma desta Lei. Não é especificada a 

dimensão da faixa não-edificável na lei municipal. 

No entanto, observa-se na Figura 91 uma galeria de fundo de lote, componente 

da macrodrenagem, localizada no Bairro Vila Nova. No caso ilustrado, a distância da 

residência até a galeria é cerca de 5 metros apenas, essa situação se mantem até os 

dias atuais. 
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Figura 91. Galeria localizada ao lado do lote na Rua Caxias do Sul 

Fonte: Bioecologieas, 2020. 

No Bairro Vila Nova verificou-se várias situações onde as residências estão 

edificadas sobre uma galeria, conforme figura 92 apresentada na elaboração desse 

plano. Atualizando as informações juntos aos servidores da prefeitura, esta casa em 

questão, como apresentava-se totalmente irregular foi demolida. Ressalta-se que há 

várias construções ainda que se encontram nessa situação, por exemplo, a edificação 

onde está instalado atualmente o Mercado Andreazza, localizado na Rua Alberto 

Pasqualini. 

  
Figuras 92 e 93. Residência que foi construída sobre galeria de águas pluviais/cloacais 

na Rua São Marcos, e foi demolida por que estava totalmente irregular. 
Fonte: Bioecologieas, 2020 
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O estabelecimento de faixas non aedificandi possui a finalidade de permitir o 

acesso de máquinas de médio e grande porte para realizar a manutenção/desobstrução 

da galeria, bem como evitar danos ao patrimônio e a vida das pessoas no caso de um 

rompimento e transbordamento da galeria. Por isso, situações semelhantes às 

ilustradas anteriormente, principalmente na Figura 92, onde havia uma residência sobre 

a galeria, significam riscos ao patrimônio e a vida dos moradores dessa residência. 

Atualmente essas situações não ocorrem mais, na aprovação dos projetos de 

loteamento já é verificado e determinada as restrições de uso da área, para impedir a 

definição de lotes em áreas que apresentam riscos e que estejam em desacordo com 

as legislações pertinentes. 

A Prefeitura Municipal dispõe do mapeamento da rede pluvial de microdrenagem 

dos loteamentos mais recentes e de setores da rede de micro e macrodrenagem 

projetadas pela Secretaria Projetos Públicos e Meio Ambiente. Contudo, não existem 

registros da localização e características de boa parte da rede pluvial, principalmente da 

infraestrutura mais antiga. Ainda assim, mesmo as informações mapeadas não estão 

integradas em um mesmo banco de dados. 

Conforme relatado pelo serviço de manutenção, por conta da inexistência de 

mapeamento, a localização das redes subterrâneas mais antigas muitas vezes somente 

é descoberta na ocorrência de algum problema.  

Desta forma, a maioria das informações apresentadas neste diagnóstico sobre 

drenagem foi coletada principalmente a partir de relatos dos responsáveis pelo projeto 

e gestão da infraestrutura de drenagem urbana. O conhecimento baseado na 

experiência prática dos profissionais da Secretaria de Planejamento, Serviços e Vias 

Urbanas e da Secretária de Projetos Públicos e Meio Ambiente é a principal fonte de 

dados sobre a infraestrutura subterrânea de drenagem existente no município.  

Referente as tubulações mais antigas, com mais de 30 anos, que foram citadas 

na versão 2014 desse plano, existentes principalmente no centro da cidade, que 

apresentavam problemas de manutenção com maior frequência, foi informado pelos 

servidores da prefeitura que neste período de 6 anos, o município realizou a troca de 

muitas galerias existentes na área central, instalando diâmetros bem maiores para 

realizar o escoamento das águas pluviais, diminuindo muito, os problemas identificados 

anteriormente. 
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A necessidade de rever e investir na troca da rede coletora de águas pluviais da 

área central, apresenta-se diante da demanda crescente decorrente principalmente de 

um maior adensamento populacional (Figuras 94 e 95) e maior taxa de 

impermeabilização do solo. É percebido pelo serviço de manutenção que a sobrecarga 

nas tubulações se dá também pelo aumento da contribuição de esgoto sanitário. A 

substituição de casas unifamiliares por edifícios multifamiliares provoca um acréscimo 

significativo na geração de esgoto sanitário, que por sua vez, é lançado na rede pluvial, 

sobrecarregando as tubulações já dimensionadas.  

  
Figuras 94 e 95. Vista da área central de Carlos Barbosa: em 1976 (esq); atual (dir). 

Fonte: Prefeitura Municipal de Carlos Barbosa. 

Não só na área central, mas em toda a área urbana do Município a rede pluvial 

recebe contribuições de esgoto sanitário. Segundo dados do SNIS (2018), 5.410 

domicílios particulares permanentes em área urbana, o que representa cerca de 79,36% 

da população, possui esgotamento sanitário através da rede mista. 

Essa situação se deve principalmente ao fato de que no período anterior a 2006, 

exigia-se apenas a instalação de fossa séptica para o tratamento de esgoto das 

edificações, sendo que o efluente deveria ser conduzido até a rede pluvial sempre que 

possível. O Código de Obras de 2017, Lei Municipal nº 3364/2017, em sua seção V em 

seu capitulo II sobre Instalações Hidráulicas e Sanitárias, dispõe: 

Art. 270 - Quando o local não possuir rede de esgoto será obrigatório 
o emprego de fossas sépticas e filtro anaeróbio para tratamento de 
esgoto cloacal, cujo efluente será lançado adequadamente. 

Após 2006, quando ocorreu a última revisão do Plano Diretor, na obtenção de 

licenças e certidões municipais para a construção ou regularização de edificações 

passou a ser exigido o sistema combinado de fossa e filtro. O Decreto Municipal nº 

2054/2006, em seu Art. 1º, determina a necessidade de apresentação de 

dimensionamento e detalhamento do sistema de tratamento de efluentes, sendo 
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obrigatória a instalação de fossa séptica e filtro anaeróbio, para a construção e/ou 

regularização de obras. 

Atualmente, depois de o esgoto passar pela fossa e pelo filtro, é aceita a ligação 

na rede mista. A Prefeitura Municipal realiza inspeção para verificar o sistema fossa e 

filtro no momento de sua instalação. Entretanto, não existe fiscalização sobre a limpeza 

dos filtros, e de fato percebe-se que a manutenção ainda não é executada. 

Desta forma, os esgotos sanitários tanto das edificações antigas, quanto as mais 

recentes, chegam até a rede mista sem um efetivo tratamento, o que poderia ser 

amenizado se houvesse alguma regulamentação exigindo a limpeza das fossas e filtros, 

conforme manutenção apresentada em seus projetos. É visível a presença de esgoto 

sanitário na rede mista, o que foi constatado no levantamento realizado in loco no dia 

30 de maio de 2020, em diversos pontos da cidade, sempre nas saídas das galerias, ao 

final dos bairros (Figuras 96, 97 e 98). Na oportunidade, foi possível sentir fortes odores 

de esgoto doméstico, presença de espumas, lixo acumulado e além de um animal morto. 

   
Figura 96. Contaminação do Arroio Aparecida (latitude 29°18'11.15"S e longitude 51°30'30.28"O) 

por esgoto cloacal (presença de espuma) 
Figura 97. Contaminação de arroio ao final do Bairro Vila Nova (latitude 29°17'15.14"S e 

longitude 51°30'41.60"O) por esgoto cloacal (lixo depositado na margem) 
Fonte: Bioecologieas, 2020. 
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A mesma situação foi verificada na área urbana de Arcoverde, conforme Figura 96. 

 
Figura 98. Contaminação de arroio por esgoto doméstico na zona urbana de Arcoverde 

(Latitude 29°21'0.19"S e Longitude 51°34'7.52"O), foi encontrado um animal morto nas 
margens. 

Fonte: Bioecologieas, 2020. 

Nos loteamentos novos, o empreendedor é responsável pela execução da rede 

de drenagem. A atualização da Lei Municipal nº 3637/2019, no Art. 36, § 2º, que 

disciplina a instalação do sistema de drenagem em nível de loteamento, só referiu-se a 

atualização da secretaria responsável, mantendo-se o escopo da lei anterior. 

 
§ 2º As tubulações de água potável e drenagem pluvial serão 
instaladas no leito da rua, prevendo-se ramais (travessias) com 
terminais em ambos os passeios, em pontos intermediários da quadra 
para permitir as ligações prediais. Nestes locais, também, deverá ser 
instalado um "tubo seco" de concreto, com diâmetro de 200mm 
(duzentos milímetros). Todas as caixas coletoras e bocas-de-lobo 
deverão ser do tipo sifonadas conforme especificações fornecidas pela 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano.  
 

Assim, para os loteamentos aprovados a partir da Lei nº 1964/2006, continua a 

exigência da implantação do sistema separador absoluto, executando a rede pluvial e a 

rede de esgotos em separado. Até 2014, a rede de esgoto era considera seca por que 

não era exigido que o loteador instalasse um sistema de tratamento de efluentes. 

A partir da lei Nº 3075/2014, Art. 2º, Parágrafo Único, o loteador deverá instalar 

uma Estação de Tratamento de Esgoto Cloacal para receber todo o esgoto gerado das 

residências do seu loteamento. 

Parágrafo Único - a rede de esgotamento cloacal deverá convergir para 
uma estação de tratamento de esgoto coletiva atendendo as diretrizes 
fornecidas pela concessionária do serviço e/ou de seus prepostos, em 
atenção às normas técnicas pertinentes.”  
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Na área rural não existe rede de drenagem ou esgoto. Normalmente existem 

valas na margem das estradas por onde escoa a água pluvial. Onde o curso natural das 

águas da chuva intercepta a estrada, normalmente é executada uma tubulação para 

permitir a passagem da água para a outra margem da via.  

Mesmo nas comunidades do interior com área urbana, com exceção do distrito 

de Arcoverde, as características dos sistemas de drenagem e esgoto sanitário são 

rurais: cada casa geralmente tem fossa e sumidouro individual. Para os projetos 

desenvolvidos no âmbito do programa “Minha Casa, Minha Vida” no interior do 

Município, o Governo Federal tem exigido fossas sépticas com dimensões superiores à 

exigida localmente. Em algumas residenciais no interior foram instaladas valas de 

infiltração no lugar de filtros, devido à dificuldade de obter a profundidade necessária 

para a sua instalação. 

A tubulação existente e as novas que estão sendo instaladas são na maior parte 

em concreto pré-fabricado, como apresentamos na figura 99, na drenagem instalada 

durante as obras de asfaltamento da Estrada de Santa Luiza. 

 
Figura 99. Tubulação de drenagem em concreto pré-fabricado – Estrada Santa Luiza. 

Fonte: Bioecologieas, 2018. 

Referente a instalação de tubos em polietileno de alta densidade (PEAD), os 

servidores confirmam que foram instalados em alguns pontos, citando a Rua Elisa 

Tramontina sendo um deles, devido a declividade acentuada da rua. O PEAD é utilizado 

geralmente em casos específicos, onde a tubulação convencional em concreto 

apresenta problemas com vazamentos nas juntas, que são agravados pelos 

inconvenientes à população pela presença de esgoto sanitário. 
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IV-2.4. ESTRUTURA ADMINISTRATIVA 

De uma maneira geral, do ponto de vista institucional, tradicionalmente, no Brasil, 

o gerenciamento da drenagem urbana é efetuado através de uma estrutura técnica e 

administrativa vinculada diretamente ao poder municipal, frequentemente, à secretaria 

de obras. Não se tem um órgão gestor compondo a drenagem urbana, embora alguns 

municípios tenham iniciado essa modalidade de gestão (PARKINSON, 2003). 

Assim como na maioria das cidades brasileiras, o gerenciamento da drenagem 

urbana em Carlos Barbosa é realizado diretamente pela Prefeitura Municipal. No âmbito 

do poder público, também não há um órgão gestor especificamente voltado à drenagem 

urbana. A estrutura administrativa que atua na área da drenagem urbana compreende 

basicamente: 

 A Secretaria de Planejamento, Serviços e Vias Urbanas; 

 A Secretaria de Projetos Públicos e Meio Ambiente; 

 Subprefeituras, vinculada com a Secretária Municipal de Agricultura; 

 Empresas terceirizadas. 

A cada órgão acima citado cabe determinada responsabilidade sobre o sistema 

de drenagem e manejo das águas pluviais urbanas. Abaixo, são descritas as atribuições 

legais de cada órgão e sua atuação prática no que se refere ao manejo das águas 

pluviais.  

Conforme Lei Municipal 3662/2019, que estabelece a estrutura administrativa do 

poder executivo do Município de Carlos Barbosa, compete a Secretaria Municipal de 

Planejamento, Serviços e Vias Urbanas dentre outras atribuições, realizar estudos e 

propor normas urbanísticas para o município, e em especial, as referentes ao desenho 

urbano, zoneamento, obras, edificações e posturas; controlar, avaliar e atualizar o plano 

diretor e outros planos, programas e projetos; assessorar na projeção, execução e 

fiscalização de obras arquitetônicas e de infraestrutura urbana; examinar e aprovar os 

pedidos de licença de loteamento urbano, construções e outros. 

Percebe-se que a Secretaria de Planejamento, Serviços e Vias Urbanas possui 

papel importante no planejamento futuro do município, principalmente no que tange às 

normas de uso e ocupação do solo e nos índices construtivos, incluindo-se a 

impermeabilização do solo. 
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Segundo técnicos da Secretaria de Projetos Públicos e Meio Ambiente, esta já 

desenvolve projetos necessários de reforma e prolongamento da rede pluvial, quando 

de competência do poder público. 

 Cabe ressaltar que os consertos de menor complexidade normalmente são 

dispensados de projeto, e não passam pela Secretaria de Projetos Públicos e Meio 

Ambiente, sendo a Secretaria de Planejamento, Serviços e Vias Urbanas a responsável 

pela manutenção.   

Além dos serviços de manutenção da rede pública, o setor de planejamento 

também analisa projetos de drenagem pluvial de novos loteamentos e os sistemas de 

drenagem das novas edificações e/ou de regularizações. As exigências observadas 

para a aprovação dos projetos têm por base, principalmente, as disposições das Leis 

Municipais n° 3364/2017 (Código de Obras), n° 1963/2006 (Plano Diretor), n° 3080/2014 

(Parcelamento do Solo) e as Normas Técnicas da ABNT. 

Complementarmente, a Lei Municipal n° 3413/2017 também determina que cabe 

a Secretaria Municipal de Planejamento, Serviços e Vias Urbanas, dentre outras 

atribuições, executar serviços de esgoto e saneamento e manter os serviços de rede de 

água municipal, e possui integrado junto a sua secretaria a Supervisão Geral de 

Serviços Urbanos, que tem por competência supervisionar as ações de organização e 

manutenção dos serviços relativos a limpeza pública, esgoto, saneamento e serviços 

gerais, supervisionar as ações de melhorias e manutenções das estradas, ruas e 

logradouros públicos, passeio público, bueiros, praças, canteiros e entornos de escolas 

municipais e outros prédios públicos, supervisionar e orientar a execução dos serviços 

de abertura de ruas, colocação de redes de esgoto, drenagem, bem como 

acompanhamento de colocação de calçamento e acompanhar a execução dos projetos 

e serviços da secretaria.  

Neste sentido, na Secretaria Municipal de Planejamento, Serviços e Vias 

Urbanas são executados serviços de manutenção, prolongamento da rede pluvial 

urbana e consertos nas redes, com frequência semanal. Segundo as informações 

prestadas pela Secretaria, o número de ocorrências em que é necessária a 

desobstrução e/ou conserto da rede de drenagem é considerável, principalmente após 

fortes chuvas. Depois de chuvas intensas, também é relatada a necessidade de 
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recuperação do pavimento de trechos da via pública que são danificados pelo 

rompimento de tubulações de drenagem. 

A limpeza das bocas de lobo é realizada regularmente uma vez por mês, 

segundo a Secretaria, sendo o serviço mais representativo em termos de manutenção 

preventiva da rede. A Secretaria também atua na execução de prolongamentos da rede 

ou recuperação de trechos existentes. Contudo, para a execução de obras de maior 

complexidade, que exigem detonação, por exemplo, são contratadas empresas 

terceirizadas. 

No interior do Município, em geral são as subprefeituras, vinculada com a 

Secretária Municipal de Agricultura, que atuam na execução dos serviços necessários 

a drenagem. Os serviços relativos à drenagem das águas pluviais na área rural referem-

se principalmente a execução e manutenção de valas nas margens das estradas para 

o escoamento até os cursos d’água mais próximos. 

A Lei Municipal n° 3.662/2019 prevê ainda que cabe à Secretaria Municipal de 

Projetos Públicos e Meio Ambiente, especialmente à Setor de Meio Ambiente, criar e 

implementar políticas de gestão por bacias e microbacias hidrográficas promovendo o 

planejamento e a gestão do espaço urbano e rural, através da criação e implementação 

de políticas de preservação e recuperação da qualidade das águas visando garantir sua 

quantidade, perpetuidade e o fornecimento de água para o consumo humano; atuar 

prioritariamente nas áreas do saneamento ambiental, desenvolvendo políticas, projetos 

e programas visando a criação de sistemas de coleta, tratamento e destinação final 

adequada dos esgotos domésticos, industriais e de atividades agrossilvopastoris, bem 

como dos resíduos sólidos. 

É importante que ocorra o tratamento dos esgotos domésticos e que as áreas de 

preservação permanente sejam preservadas, com os corpos hídricos não canalizados, 

visando com isso manter uma faixa sem ocupação populacional para amortecimento 

das vazões de cheia, bem como redução da velocidade de escoamento das águas 

pluviais e áreas de infiltração. 

A canalização de um corpo hídrico, principalmente em uma área aberta com 

pouca ocupação populacional, é quase sempre desnecessária, uma vez que a mesma 

não resolve o problema de desconforto em função de esgotos e sim, transfere o 
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problema para áreas à jusante, fazendo com que, posteriormente, outro proprietário 

solicite a canalização.  

Quanto à gestão do saneamento básico, cabe ressaltar ainda que o município 

possui contrato com a CORSAN para o abastecimento de água e esgotamento sanitário 

em Carlos Barbosa. Na situação atual, em que as redes de drenagem urbana recebem 

a contribuição de esgoto sanitário, na prática compondo uma única rede mista, 

sobrepõem-se de forma direta as gestões do sistema de esgotamento sanitário e da 

drenagem urbana. Mesmo a CORSAN também sendo responsável pela gestão do 

sistema de esgotamento sanitário, somente a prefeitura é que tem executado os 

serviços de manutenção, conserto e prolongamento da rede existente. 

IV-2.5. IMPERMEABILIZAÇÃO DO SOLO 

A crescente impermeabilização do solo nas áreas urbanizadas ocasiona a 

diminuição da capacidade de absorção da água pelo solo. Desta forma, a 

impermeabilização do solo determina uma alteração da dinâmica natural do escoamento 

das águas pluviais, implicando em um aumento do escoamento superficial das mesmas. 

Se este acréscimo superar a capacidade máxima de vazão dos canais de escoamento, 

podem ocorrer problemas como alagamentos e escorregamento de encostas (BRASIL, 

2011). 

Além disso, a água que infiltra no solo contribui para a formação e recarga de 

aquíferos subterrâneos (MOTA, 1999). A infiltração também vai auxiliar na redução de 

processos de enchentes, pois quanto maior a área permeável para infiltração das águas 

pluviais, menor será o escoamento superficial. 

Em Carlos Barbosa, o processo de infiltração da água no solo é ainda mais 

importante, tendo em vista que praticamente a totalidade do abastecimento de água da 

população urbana é realizada através dos recursos hídricos subterrâneos. 

A reserva de águas subterrâneas em Carlos Barbosa tem enfrentado uma 

progressiva diminuição de disponibilidade do recurso. Perante essa preocupante 

constatação apontada pelo Sistema de Abastecimento de Água, CORSAN, a questão 

de recarga do lençol freático pela absorção do solo precisa ser atentamente 

considerada. 
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Segundo CEPAM (2006), em um sistema natural pré-urbanizado pode haver 

uma retenção de até 50% das águas precipitadas absorvidas pelo solo, alimentando o 

lençol freático. Já em uma área pós-urbanizada, o volume absorvido pelo solo pode 

chegar a menos de 13% do total precipitado. 

De acordo com Tucci (2000), a impermeabilização de 7% da área dos lotes já 

acarreta a duplicação do escoamento superficial e que casos mais extremos, como a 

impermeabilização de 80% do lote, geram um volume de escoamento superficial oito 

vezes maior.  

Apesar dos impactos sobre o ciclo hidrológico, que repercutem também na 

capacidade de abastecimento da população, atualmente não há regulamentação sobre 

a impermeabilização do solo no Município de Carlos Barbosa. 

O Plano Diretor, Lei n 1.963 de 2006, estabelece a Taxa de Ocupação (TO) como 

um dos índices urbanísticos, representando a porcentagem máxima da área do lote 

ocupada pela projeção da edificação. A taxa de ocupação em vigor varia de 90% no 

centro urbano a 55% na área de expansão urbana. Esta taxa, apesar de disciplinar a 

ocupação do solo, não contempla a permeabilidade do solo, permitindo que os terrenos 

privados possam ser totalmente impermeabilizados. 

Também não há registros sobre as condições atuais de permeabilidade do solo 

na área urbana no município como um todo. O que temos são registros de ruas, estradas 

e ciclovias que receberam pavimentação e/ou recapeamento asfáltico entre os anos de 

2015 a 2019, totalizando uma metragem de 25.374,30 metros lineares, dados fornecidos 

pela Secretaria de Projetos Públicos e Meio Ambiente, onde identificou-se uma maior 

impermeabilização do solo nas áreas mais centrais da sede do Município. 

Em Carlos Barbosa, como mencionamos acima grande parte das vias da área 

urbana encontra-se pavimentada. Muitas delas que apresentavam pavimentação de 

paralelepípedos em basalto estão sendo asfaltadas. O objetivo da administração pública 

é asfaltar as ruas laterais do centro para torna-las vias de circulação rápida e diminuir o 

fluxo do transito nas ruas centrais. O revestimento dessas ruas com asfalto, pede 

atenção e um estudo mais aprofundado referente ao escoamento e a impermeabilidade 

da água no solo nessas áreas, pois a percentagem de água infiltrada varia de 29% em 

um pavimento com asfalto, para 80% em um pavimento com paralelepípedos (MAUS et 

al.,2007).  
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As fotos da Figura 100 e 101 apresentam os pavimentos mais comuns nas vias 

do Município: paralelepípedos em basalto e asfalto. Considerando-se a importância da 

permeabilidade do solo, ressaltamos mais uma vez, que deve se atentar para a real 

necessidade de asfaltamento das vias laterais do centro da cidade. Uma análise prévia 

ampla deve considerar também o fator de diminuição da permeabilidade na área a ser 

asfaltada e o consequente aumento do escoamento superficial das águas pluviais. A 

estas informações deve se dar ampla divulgação, para que a população seja informada 

sobre as implicações da obra. 

Nas figuras 100 e 101 apresentamos as imagens parciais da Rua Presidente 

Kennedy, onde ocorreu a pavimentação asfáltica. Ressalta-se que nessa rua estão 

localizados o Hospital e o SAMU, e que esse tipo de pavimentação nesse caso auxilia 

na movimentação do tráfego de veículos e pode ser considerado uma melhoria para 

esses serviços prestados nesta localização do município.  

  
Figuras 100 e 101. Vista Parcial da Rua Presidente Kennedy antes e após a pavimentação 

asfáltica   
Fonte: Bioecologieas, 2020. 

 

  
Figuras 102 e 103. Vista dos tipos de pavimentação mais comuns nas vias do Município. 

Fonte: Bioecologieas, 2020. 
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Com relação aos passeios públicos do Município, tanto na área central como nos 

bairros da área urbana, a prefeitura vem notificando os proprietários para realizarem a 

pavimentação de suas calçadas, caso haja algum passeio público ainda sem 

pavimentação, e ainda há falta de arborização em alguns setores. Esta situação pode 

se tornar uma boa oportunidade para o planejamento de passeios que favoreçam a 

infiltração das águas pluviais. 

O Município mantém um programa de estímulos à urbanização de passeios (Lei 

Municipal n° 2660/2011) através do fornecimento de pó-de-brita e prestação de serviços 

de terraplanagem e detonação. O incentivo poderia estar vinculado também a soluções 

de pavimentação de calçadas que comtemplem maiores permeabilidades do solo, seja 

através do próprio pavimento, faixas vegetadas e/ou arborização. 

Quanto às áreas de lazer, os espaços mais representativos em termos de 

dimensão são o Parque da Estação, as Ciclovias e o Parque Leandro Guerra (Figura 

104). 

 
Figura 104. Áreas de lazer mais representativas de Carlos Barbosa. 

Fonte: Bioecologieas, Imagem de satélite Google Earth -2020 



                                                                                              
 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE CARLOS BARBOSA 
VERSÃO FINAL – REVISÃO 02 

258 

A antiga malha ferroviária que cortava a Cidade no sentido norte-sul, deu origem 

às duas principais áreas de lazer no centro urbano: o Parque da Estação e a Ciclovia 

que percorre o bairro Centro até o bairro Triangulo. No ano de 2016 foi realizada a 

duplicação da Estrada Desvio Machado, inaugurada com o nome de Av. Raul 

Giacomoni, onde foi prolongada a ciclovia até a Igreja da comunidade de Desvio 

Machado.  

A ciclovia antiga (Figuras 105 e 106) estende-se do centro da cidade até o bairro 

Triângulo, com 1,8 km de extensão. A pista da ciclovia é asfaltada, mas pelas suas 

margens alternam-se áreas verdes gramadas e arborizadas, no conjunto tornando-se 

uma faixa permeável significativa no meio urbano. 

  
Figuras 105 e 106. Vista da Ciclovia – Trecho do Bairro Centro até o Bairro Triângulo 

Fonte: Prefeitura Municipal de Carlos Barbosa. 

Com a ampliação da ciclovia do bairro Triangulo até a Igreja da Comunidade de 

Desvio Machado, obteve-se a extensão de mais 3.300 metros, ampliando assim a 

ciclovia já existente, totalizando um percurso aproximado de 5.000 mil metros. 

  
Figuras 107 e 108.Vista da Ciclovia – Trecho do Bairro Triangulo até o Desvio Machado 

Fonte: Prefeitura Municipal de Carlos Barbosa 

Existem ainda alguns trechos remanescentes da malha ferroviária, entre a 

Avenida Júlio de Castilhos e Rua Buarque de Macedo, em direção ao Bairro Ponte Seca. 
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Estes trechos, apesar de não se configurarem como espaços de lazer pela reduzida 

dimensão, também são áreas verdes que auxiliam no processo de infiltração das águas 

pluviais. No período de 2014 a 2016 foi construída a Nova Ciclovia entre os bairros 

Ponte Seca e São Paulo, com um percurso de mais 1.200 metros lineares.  

  
Figuras 109 e 110. Vista da Nova Ciclovia – Trecho do Bairro Ponte Seca até o Bairro São 

Paulo 
Fonte: Prefeitura Municipal de Carlos Barbosa. 

O Parque da Estação, localizado no centro da cidade, junto com a Praça Matriz 

representam uma grande área de lazer da comunidade. Estes espaços são importantes 

locais de permeabilidade do solo na área mais urbanizada da cidade, através de áreas 

gramadas, vegetadas e arborizadas. Na Imagem abaixo demostram a área do Parque 

da Estação. 

  
Figuras 111 e 112. Imagens do Parque da Estação 

Fonte: Prefeitura Municipal de Carlos Barbosa. 

No bairro centro, Rua Buarque de Macedo (área em azul na Figura 104), também 

se encontra um grande vazio urbano com vegetação nativa de grande porte, que foi 

adquirida pela Prefeitura Municipal, um ganho ambiental de relevância na contribuição 

com o ciclo hidrológico na área mais urbanizada do Município. 
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O Parque Leandro Guerra, com aproximadamente 4,6 hectares de área, mantém 

em grande parte suas características naturais preservadas. O Parque, localizado nas 

proximidades do Centro Municipal de Eventos Sérgio Luiz Guerra, é destinado à 

preservação do meio ambiente aliada a promoção do desenvolvimento de atividades 

culturais, sociais, esportivas, recreativas, de educação ambiental e de bem estar da 

comunidade. Sua contribuição no ciclo hidrológico também é importante, visto que a 

área apresenta uma grande massa de vegetação de grande porte. 

Outras áreas de lazer que estão distribuídas na área urbana que podemos 

considerar são os Parques Infantis, as Quadras de Areia e as Academias ao Ar Livre. 

Os parques infantis e as quadras de areia inseridas nos centros urbanos 

possuem importantes funções por serem áreas recreativas, de lazer, de convívio social 

e local para a prática de esportes. Entretanto, seus efeitos positivos vão além, visto que 

esses locais possuem efeitos saneadores relativos à qualidade do ar, retenção de 

poeiras, absorção de calor, sendo também responsáveis por proporcionar a retenção de 

grande parte das precipitações através da infiltração no solo e pela evapotranspiração 

da água, bem como redução na velocidade de escoamento superficial. 

   
Figuras 113 e 114. Imagem dos Parques Infantis instalados nos Bairros Triangulo e Planalto 

Fonte: Prefeitura Municipal de Carlos Barbosa. 
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Na figura 115 podemos identificar a localização dos Parques Infantis que estão 

distribuídos pelo município. 

 
Figura 115. Imagem da localização dos Parques Infantis instalados no município 

Fonte: Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Juventude. 

Na tabela 52 apresentamos a denominação dada pela Secretaria Municipal de 

Esportes, Lazer e Juventude para cada Parque Infantil e seu bairro de localização. 

Tabela 52: Relação dos Parques Infantis do Município de Carlos Barbosa 

Área de lazer Bairro 

Parque do Bairro Aparecida Aparecida 

Parque do Bairro Aurora Aurora 

Parque do Bairro Bela Vista Bela Vista 

Parque da Estação Centro 

Parque Veneza Centro 

Parque Colina do Sol Vila Nova 

Parque 21 de Abril Vila Nova 
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Parque Domingos Dalcin Planalto 

Parque Fátima Fátima 

Parque Florença Ponte Seca 

Parque Triângulo Triângulo 

Parque Loteamento Dei Fiori Aparecida 

Parque Nossa Senhora do Caravaggio Triângulo 

Parque Presidente Médici Triângulo 

Parque Hermelindo Pizzoli Vila Nova 

Parque Clemente Sauthier Vitória 

Praça de Arcoverde Arcoverde 

Para as quadras de areia os efeitos positivos dessas áreas sobre a drenagem 

pluvial está relacionada ao fato de que as mesmas possuem grandes espaços 

permeáveis e significativa presença de vegetação. A areia tem uma capacidade enorme 

de infiltração e a vegetação facilita o processo de infiltração da água no solo em função 

de suas raízes, inclusive as árvores isoladas nos passeios públicos. A vegetação 

também é responsável por interceptar parte das chuvas, antes das gotas caírem ao solo, 

reduzindo a velocidade com que as gotas atingem o chão, diminuindo os processos 

erosivos. Parte da água precipitada fica retida nas folhas e evapora rapidamente. Outra 

fração da água precipitada é absorvida pelas plantas, transformando-se em biomassa 

ou transpirando através dos tecidos vegetais. 

 

  
Figuras 116 e 117. Imagem das Quadras de Areia instaladas nos Bairros Fátima e Planalto 

Fonte: Prefeitura Municipal de Carlos Barbosa. 
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Na figura 118 apresentamos a localização das Quadras de Areia que estão 

distribuídas pelo município. 

 
Figura 118. Imagem da localização das Quadras de Areia instaladas no município 

Fonte: Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Juventude 

Na tabela 53 segue a denominação dada pela Secretaria Municipal de Esportes, 

Lazer e Juventude para cada Quadra de Areia e seu bairro de localização. 

Tabela 53: Relação das Quadras de Areia do Município de Carlos Barbosa 

Área de lazer Bairro 

Quadra de areia Arcoverde 

Quadra de areia Fátima 

Quadra de areia Florença Ponte Seca 

Quadra de areia Aparecida 

Quadra de areia Loteamento Dei Fiori Aparecida 

Quadra de areia Aurora 

Quadra de areia Parque da Estação Centro 

Quadra de areia Bela Vista 

Quadra de areia Triângulo 

Quadra de areia Colina do Sol Vila Nova 
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As Academias ao Ar Livre consideradas também como Áreas de Lazer, por mais 

que possuem sua base de concreto, em seu entorno geralmente possuem gramados 

que também contribuem com a infiltração da água no solo. 

  
Figuras 119 e 120. Imagem das Academias ao Ar Livre instaladas nos Bairros Vila Nova e 

Aurora 
Fonte: Prefeitura Municipal de Carlos Barbosa. 

Na figura 121 podemos identificar a localização das Academias ao Ar Livre que 
estão distribuídos pelo município. 

 

 
Figura 121. Imagem da localização das Academias ao Ar Livre instaladas no município 

Fonte: Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Juventude 

Na tabela 54 segue a denominação dada pela Secretaria Municipal de Esportes, 

Lazer e Juventude para cada Academia ao Ar Livre e seu bairro de localização. 
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Tabela 54: Relação das Academias ao Ar Livre do Município de Carlos Barbosa 

Área de lazer Bairro 

Academia ao ar livre São Paulo 

Academia ao ar livre Fátima 

Academia ao ar livre Aparecida 

Academia ao ar livre Aurora 

Academia ao ar livre Parque da Estação Centro 

Academia ao ar livre Ciclovia Centro 

Academia ao ar livre Bela Vista 

Academia ao ar livre Triângulo 

Academia ao ar livre Colina do Sol Vila Nova 

Academia ao ar livre Vila Nova 

Academia ao ar livre Vitória 

Academia ao ar livre Arcoverde 

Academia ao ar livre São Sebastião de Castro 

 

A legislação em vigor para os novos loteamentos, Lei Municipal n° 3080/2014, 

fixa o mínimo percentual de áreas que deverão ser destinadas ao sistema viário, a 

preservação (áreas verdes), a recreação, bem como ao uso comunitário público 

(institucional). Em seu Art. 31, a Lei estabelece que o somatório das áreas destinadas 

a preservação e recreação não poderá ser inferior a 10% (dez por cento) da área da 

gleba loteada. Desta forma, não há um parâmetro mínimo legal específico para áreas 

verdes. A área mínima exigida acaba sendo preferencialmente empregada para os 

demais usos, enquanto as áreas verdes são consideravelmente reduzidas na maioria 

das vezes. 

Assim, a vegetação possui vários efeitos positivos sobre o ciclo hidrológico, 

diminuindo os picos de vazão nos rios, que causam alagamentos. Também auxiliam na 

contenção de encostas através da fixação do solo pelas raízes. 

Da mesma forma, a arborização de passeios públicos e a integração de faixas 

vegetadas também auxiliam no processo de infiltração das águas pluviais, tornando 

mais eficiente o sistema de drenagem urbana. 



                                                                                              
 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE CARLOS BARBOSA 
VERSÃO FINAL – REVISÃO 02 

266 

IV-2.6. SITUAÇÕES DE ALAGAMENTOS E DESLIZAMENTOS 

A sede urbana municipal, por estar localizada em um divisor de águas de duas 

grandes bacias e possuir um relevo declivoso, típico de regiões serranas, apresenta 

poucos problemas de alagamentos. 

A ocorrência de alagamentos em ruas é pontual e a principal causa é a obstrução 

de bocas de lobo por lixo urbano, vegetação e/ou sedimentos, arrastados pelo vento ou 

pela água da chuva até as grelhas do sistema pluvial. A ocorrência dos alagamentos 

está relacionada também com eventos de precipitações máximas, de acordo com a 

relação de intensidade, duração e frequência, descrita no item IV-2.2. 

Percorrendo as ruas do município, foi possível verificar algumas situações 

relativas às condições de manutenção das bocas de lobo, conforme figuras a seguir. 

    
Figuras 122 e 123. Grelha da boca de lobo com presença de vegetação e obstruída com lixo e 

folhas na Rua Antônio Adriano Guerra. 
Fonte: Bioecologieas, 2020. 

Nas ocasiões de grande precipitação pluviométrica, a Secretaria de 

Planejamento, Serviços e Vias Urbanas organiza equipes de trabalho específicas para 

a desobstrução das bocas de lobo, que percorrem a área urbana após as enxurradas. 

As equipes atendem chamados da população e também vistoriam a área urbana em 

geral. 

Alguns pontos específicos da rede de macrodrenagem que apresentavam 

problemas recorrentes no escoamento das águas, como o caso da galeria pluvial no 



                                                                                              
 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE CARLOS BARBOSA 
VERSÃO FINAL – REVISÃO 02 

267 

Bairro Vila Nova, próximo a empresa Placa & Ponto, foram instaladas novas redes na 

Rua Nova Prata desviando o escoamento onde resolveu-se o problema identificado na 

elaboração desse plano.   

Conforme informações recebidas da Secretaria de Planejamento, Serviços e 

Vias Urbanas há uma região na área urbana do município que apresenta problemas de 

alagamento com frequência quando ocorre eventos de precipitações máximas, de 

acordo com a relação de intensidade, duração e frequência, descrita no item IV-2.2, a 

área está identificada na imagem 124 situada no bairro Ponte Seca. 

 
Figura 124. Imagem da área que sofre problemas de alagamento atualmente no município. 

Fonte: Bioecologieas, 2020. 

A área em azul contempla as Ruas Tiradentes, Pedro Guerra, Nilo Emílio Guerra 

e Pedro Ângelo Guerra. Há projeto para realizar o desassoreamento do córrego que se 
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desemboca a drenagem urbana dessa área para aumentar o fluxo de escoamento e 

ameninar os problemas de alagamentos nesse local. 

Normalmente, a prefeitura municipal não registra as situações de alagamentos 

e, portanto não há informações sobre as datas que os mesmos ocorreram, o número de 

ocorrências e imagens das situações.  

Com relação a deslizamentos de encostas, são registradas poucas ocorrências. 

As situações de deslizamentos de terra em meio urbano estão relacionadas 

principalmente a realização de movimentação de terra, como escavações e aterros. No 

interior do Município e principalmente junto a Rodovia São Vendelino já houve casos 

mais graves de deslizamentos de encostas, como mostra a Figura 125, devido a uma 

intensa precipitação pluviométrica por vários dias encharcando o solo e causando o 

deslocamento de terra na rodovia. 

Nos casos de deslizamento de terra, os Bombeiros Voluntários de Carlos 

Barbosa são chamados. A Prefeitura Municipal e, no caso de rodovias, o DAER, também 

auxiliam no retirada do material e desobstrução das pistas. No caso das rodovias, o 

Município deve conhecer e participar dos planos de prevenção de deslizamentos de 

encostas de morro que são desenvolvidos pelo DAER. 

 

 
Figura 125. Deslizamento de terra na RS-446, km 12, entre São Vendelino e Carlos Barbosa. 

Fonte: Portal Adesso - 2015 
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IV-2.7. DADOS ECONÔMICOS 

O custo dos serviços em drenagem urbana é financiado pela Prefeitura Municipal 

de Carlos Barbosa. Somente a implantação da infraestrutura dos loteamentos novos é 

de responsabilidade do empreendedor. A partir daí, os serviços de manutenção da rede 

e ações em drenagem urbana passam a ser responsabilidade do Poder Público. 

No ano de 2019, as despesas municipais com tubos e bocas de lobo usadas nas 

obras de manutenção na macro e microdrenagem pela Secretaria de Planejamento, 

Serviços e Vias Urbanas foram aproximadamente de R$ 89.243,00 e o investimento 

realizado pela Secretaria de Projetos Públicos e Meio Ambiente em tubulações para as 

novas redes instaladas no ano de 2019 foi de R$ 1.356.345,72.  

Desta forma, visando uma maior sustentabilidade econômica do serviço de 

drenagem urbana, é importante que todos os gastos relativos ao sistema passem a ser 

especificados e unificados possibilitando um balanço geral dos custos. 

Sem uma estruturação específica para a drenagem urbana em Carlos Barbosa, 

não há cobrança direta à população pelos serviços. Cabe salientar que nas condições 

atuais os serviços em drenagem urbana são quase sempre conjuntos ao esgotamento 

sanitário, já que a infraestrutura é mista. Da mesma forma, não há cobrança para os 

serviços em esgotamento sanitário. 

A cobrança pela prestação do serviço público de drenagem e manejo de águas 

pluviais urbanas é prevista pela Lei Federal n°13.312/2016. Em Carlos Barbosa, a 

cobrança de uma tarifa pelos serviços de drenagem urbana depende primeiramente de 

uma estruturação própria para o setor. 

A implantação de um banco de dados possibilitará uma análise sob o ponto de 

vista econômico de todos os custos e investimentos direcionados a drenagem urbana. 

Somente a partir de uma avaliação completa sobre o custo dos serviços prestados, será 

possível a análise de uma possível cobrança. Neste caso, o cálculo de uma tarifa deverá 

observar os critérios determinados pela Lei Federal (BRASIL, 2016). 
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IV-2.8. AÇÕES NÃO ESTRUTURAIS 

Ações não estruturais atuam principalmente na prevenção contra os problemas 

que podem ocorrer no sistema de drenagem urbana. Ações deste tipo foram 

recentemente introduzidas à maneira de se pensar o manejo das águas pluviais, 

alinhadas ao conceito de sustentabilidade das águas urbanas. 

Na tabela abaixo é apresentada uma análise de algumas ações não estruturais, 

elencadas pelo Ministério das Cidades (BRASIL, 2011), no contexto do Município de 

Carlos Barbosa. A breve análise avalia, sobretudo, a existência ou não da ação 

específica a nível municipal. 

Tabela 55. Análise de ações estruturais 

Ação Situação atual no contexto municipal 

Definição de normas, regulamentos e 
programas que visem disciplinar o uso e 
ocupação do solo, contendo o desmatamento 
e a impermeabilização do solo. 

Legislação atual provê regramento para 
impedir desmatamentos. Não existe 
dispositivo legal de controle para a 
impermeabilização do solo. 

Reconstituição da vazão pré-ocupação 
através de trincheira de infiltração, 
pavimentos porosos, entre outros. 

Não há ações planejadas que visem 
reconstituir a vazão pré-ocupação. 

Recomposição vegetal para o aumento da 
taxa de infiltração, evapotranspiração, assim, 
consequentemente, para a redução do 
escoamento superficial, das erosões e 
assoreamentos, e para a diminuição do pico 
de cheias. 

A prefeitura executa o serviço de plantio de 
mudas em passeios e espaços públicos.  
Também disponibiliza mudas de árvores para 
a população. 
Não há um plano de arborização geral para a 
área urbana. 

Construção de reservatórios de detenção 
para uso ou armazenamento temporário das 
águas de chuva com vistas a reduzir o 
impacto da cheia. 

Não existe.  

Captação de águas de chuva para detenção 
ou usos diversos. 

Código de Obras – Lei nº 3364/2017 – 
Capitulo V – Da Sustentabilidade nas 
Construções – Define ações mas ainda não 
foram regulamentadas.  

Conscientização da população para a 
manutenção dos dispositivos de drenagem. 

Existem programas de educação ambiental, 

mas pouco focados na drenagem urbana. 

Como percebido, algumas ações apresentadas acima já são aplicadas no 

Município de Carlos Barbosa. 

Com relação à preservação de áreas verdes e contenção do desmatamento, o 

Plano Diretor prevê nas estratégias para a organização espacial, Art. 6°, Áreas de Uso 

Especial de Preservação e de Urbanização Específica, que permitem ao poder público 
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definir áreas de preservação de mata nativa e locais de valor ambiental. 

Complementarmente com a legislação estadual e federal, no que tange principalmente 

as Áreas de Preservação Permanente, as áreas definidas pelo Plano Diretor podem 

auxiliar a conter o desmatamento.  

 Já a Lei Municipal n° 3080/2014, Art. 21, veda o parcelamento do solo em áreas 

de preservação ecológica, florestas e demais formas de vegetação natural 

caracterizadas pela Legislação Federal como Áreas de Preservação Permanente. 

Especificamente sobre a proteção dos cursos d’água, a Lei de Parcelamento do Solo 

dispõe: 

Art. 22 O parcelamento do solo não poderá prejudicar o escoamento 
natural das águas pluviais, e as obras necessárias a sua garantia serão feitas 
obrigatoriamente pelo loteador. 

§ 1º Sempre que possível se encaminhará a passagem das águas 
pluviais na área loteada de forma a preservar o curso d’água natural. 

§ 2º Os cursos d’água não poderão ser aterrados, retificados, ou 
canalizados sem a prévia autorização do Poder Executivo e, no que couber, 
aos demais órgãos estaduais e federais competentes. 

§ 3º Todas as passagens de águas pluviais permitirão ao Município, se 
for o caso, a delimitação de uma zona "non aedificandi" na área afetada, que 
passará ao domínio do Município na forma desta Lei. 

 

E sobre áreas verdes, a Lei de parcelamento prevê: 
 

Art. 31 Nos loteamentos, inclusive os de interesse social, deverão ser 
reservadas áreas destinadas ao sistema viário, à preservação (áreas verdes), 
a recreação, bem como ao uso comunitário público (institucional). 

§ 1º O somatório das áreas exigidas no caput deste artigo não poderá 
ser inferior a 35% (trinta e cinco) da área da gleba loteada. 

§ 2º O somatório das áreas destinadas à preservação e recreação não 
poderá ser inferior a 10% (dez por cento) da área da gleba loteada. 

§ 3º O somatório das áreas de uso comunitário público (institucionais) 
não poderá ser inferior a 5% (cinco por cento), da área da gleba loteada.  

§ 4º As áreas relativas à implantação de ciclovia e canteiro poderão ter 
70% de sua área considerada para cômputo de área de uso institucional. 

§ 5º As áreas relativas à implantação de abastecimento de água e 
esgoto sanitário, tais como reservatórios de água e estações de tratamento 
de esgoto, poderão ser consideradas de uso institucional. 

§ 6º Serão descontadas do total da gleba a ser parcelada, para fins do 
cálculo dos percentuais das áreas destinadas ao sistema de recreação e uso 
institucional, as áreas de preservação permanente   APP`s, definidas na Lei 
Federal nº 12.651, de 25 de maio de 2012, na Lei Estadual nº 10.116, de 23 
de março de 1994 e na Resolução do CONAMA nº 369, de 28 de março de 
2006. 

Observa-se que a legislação não garante uma área mínima de área verde por 

loteamento, já que a área pode ser computada conjuntamente com área destinada à 

recreação, a qual pode ou não possuir área vegetada. 
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Com relação à manutenção de áreas verdes e controle do desmatamento, pode-

se verificar que a Legislação Municipal prevê regramentos, embora ainda possa avançar 

nesse sentido. 

Em se tratando de permeabilidade do solo, não foi verificado nenhum dispositivo 

legal de regulamentação. Pelo contrário, foram identificadas algumas fragilidades na 

legislação, que permitem e até favorecem por vezes, soluções que dificultam a 

infiltração das águas pluviais no solo. Como exemplo: 

 A Lei de parcelamento do solo responsabiliza o loteador pela execução da 

arborização do loteamento. Contudo não aponta parâmetros mínimos a serem 

exigidos. 

 O Código de Obras determina que os terrenos não edificados serão mantidos 

limpos e drenados na área urbana, podendo para isso o Município determinar 

as obras e aterros necessários daqueles que não tiverem meios de fácil 

escoamento de água. A Lei não recepciona os casos em que o terreno possa 

servir a infiltração de águas pluviais, desejável em áreas urbanas. 

 A lei também determina que todos os terrenos situados em logradouros 

providos de pavimentação devem ter passeio pavimentado. Para a 

pavimentação do passeio também não há menção referente ao tipo de 

pavimento, áreas vegetadas mínimas ou arborização que possibilitaria alguma 

permeabilidade. 

A legislação atual ainda não dispõe sobre nenhum tipo de controle sobre a 

permeabilidade do solo em área urbana. 

Desta forma, pode-se perceber também que ainda não há ações pensadas para 

a reconstituição da vazão de pré-ocupação. Não há uma preocupação atual na 

introdução de soluções para a redução do escoamento superficial da água. 

Soluções paisagísticas em espaços públicos e privados que favorecem a 

infiltração das águas como trincheiras de infiltração, pavimentos porosos, preservação 

e recomposição vegetal não possuem estímulos específicos. 

Além disso, a captação da água da chuva, que além de reduzir o escoamento 

superficial das águas pluviais, também pode ser utilizada para usos menos exigentes, 



                                                                                              
 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE CARLOS BARBOSA 
VERSÃO FINAL – REVISÃO 02 

273 

racionalizando o abastecimento de água, ainda não está regulamentada e incentivada 

para as novas edificações. 

Já soluções como a construção de reservatórios de detenção de maior porte, e 

sistema de alerta de enchentes tornam-se secundários no caso de Carlos Barbosa. Com 

as características físicas da cidade e a ausência de grandes rios, não há ocorrência de 

cheias de várzeas. 

Contudo, considerando o relevo acentuado local, há de se atentar para o risco 

de deslizamento de encostas. A legislação federal já veda a ocupação de áreas com 

declividade superior a 45°. Mas também é importante o regramento de alterações do 

relevo existente, principalmente de escavações que com a ação da chuva possam vir a 

representar perigo à população. 

A conscientização da população para a manutenção dos dispositivos de 

drenagem também deve estar presente nas políticas públicas de educação ambiental. 

O entendimento do ciclo hidrológico da água na cidade e sua importância, pode também 

estimular a adoção e preservação de iniciativas proativas sobre o sistema de drenagem. 

IV-2.9. INDICADORES DE DESEMPENHO 

Como na maioria dos municípios brasileiros (CRUZ, 2007), Carlos Barbosa 

também carece de um planejamento específico para o setor de drenagem e integrado 

aos setores relacionados, objetivo do presente trabalho. 

Desta forma, no contexto atual, dados primários disponíveis sobre as ações em 

drenagem urbana são escassos e dispersos, uma vez que ainda não há uma 

estruturação própria para o serviço. Portanto, é de grande importância que as ações em 

drenagem urbana passem a ser documentadas, compondo um banco de dados que 

possibilite uma análise futura com maior profundidade sobre o desempenho do sistema. 

Dentre os dados disponíveis relacionados à drenagem urbana são destacadas 

algumas informações levantadas pelo Sistema Nacional de Informações Sobre 

Saneamento (SNIS, 2018). Todavia, os dados do SNIS (2018) revelam indicações para 

alguns dos aspectos que compõem o sistema atual de drenagem urbana. Desta forma, 

salienta-se que a análise a seguir apresenta apenas indicadores que representam de 

forma parcial as condições do sistema de drenagem pluvial existente. 
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Apesar da escassez de dados, uma das condições mais preocupantes sobre o 

sistema de drenagem pluvial, pode ser confirmada pelos dados do SNIS. Segundo SNIS 

(2018), 5.410 domicílios em área urbana possuem esgotamento sanitário através de 

rede geral de esgotos ou pluvial, o que representa aproximadamente 79,36% dos 

domicílios em área urbana do Município. Este número confirma a situação verificada in 

loco, sobre a existência de esgoto sanitário na mesma rede do sistema pluvial, que 

posteriormente é lançado nos corpos d’água sem tratamento. O presente dado reflete 

uma preocupante situação referente a qualificação da infraestrutura de drenagem 

existente. 

Com relação a permeabilidade do solo, não há informações oficiais atualizadas 

disponíveis, os últimos dados disponibilizados são referente a pesquisa “Características 

Urbanísticas do Entorno dos Domicílios” (IBGE, 2010), referente a pavimentação dos 

domicílios particulares permanentes em áreas urbanas com ordenamento regular  

apontam que de um total de 6.769 domicílios, 6.482 dispõe de pavimentação na via 

pública em frente ao imóvel (a pesquisa considerou como pavimentação, a cobertura da 

via pública com asfalto, cimento, paralelepípedos, pedras, entre outros) e 

aproximadamente 287 domicílios não possuem calçadas, ou seja, passeios 

pavimentados. Além destes parâmetros, a pesquisa também identificou que 6.679 dos 

domicílios possuíam arborização em frente ao imóvel.  

Outros parâmetros devem ser selecionados para que sejam sistematizados e 

monitorados a partir deste momento. O registro de informações mais precisas 

possibilitará a formação de um conjunto de indicadores para um monitoramento eficaz 

do sistema de drenagem urbana. A seleção dos indicadores deverá contemplar os 

diferentes aspectos relacionados, e estar em acordo com as características do Município 

e dos recursos financeiros disponíveis. 

Na etapa de planejamento deverão ser propostos indicadores como ponto de 

partida para o início do registro e reunião de informações mais exatas acerca da 

drenagem urbana. 

 
IV-2.10. SÍNTESE DAS PRINCIPAIS DEFICIÊNCIAS VERIFICADAS NO SISTEMA DE 
DRENAGEM URBANA 

Uma das principais deficiências observadas na drenagem urbana de Carlos 

Barbosa é a presença de esgoto sanitário sem tratamento na rede pluvial. O 
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esgotamento sanitário feito através da rede pluvial compromete a salubridade ambiental 

e a qualidade de vida da população, contaminando cursos d’água e o lençol freático. As 

populações residentes próximas aos pontos de lançamento da drenagem pluvial sofrem 

com inconvenientes diretos, como o mau cheiro e a proliferação de insetos, 

especialmente borrachudos. 

Para minimizar os prejuízos causados a população, normalmente são 

executados prolongamentos na rede existente. Essas intervenções são comuns, e são 

realizadas acompanhando o processo de expansão urbana. Contudo, estes 

procedimentos, apesar de amenizarem os inconvenientes que atingem a população por 

um determinado período de tempo, apenas transferem os impactos ambientais da 

poluição à jusante. 

A falta de dados locais de precipitação também é uma deficiência para a gestão 

do sistema de drenagem. Com a inexistência de uma estação pluviométrica no 

Município é necessário extrapolar dados de medição de municípios vizinhos. A 

estimativa pode ocasionar pequenos erros ou limitações para a elaboração de projetos 

de drenagem e manejo de águas pluviais. 

A ausência de um mapeamento integrado da rede de drenagem subterrânea 

existente é outra carência identificada. A falta de um entendimento da infraestrutura 

existente de forma integral dificulta um planejamento mais eficiente para a infraestrutura 

de drenagem urbana. 

Na atual estrutura administrativa, percebe-se que muitas informações sobre a 

infraestrutura existente, conhecidas a partir dos serviços de manutenção da rede, não 

são registrados de forma sistemática. Essas informações muitas vezes se perdem em 

uma lacuna na interação entre os diferentes departamentos que tratam o planejamento 

e a execução da rede de drenagem. 

Ainda sobre o serviço de gestão, a falta de ações articuladas entre os serviços 

de drenagem e esgotamento sanitário também é uma limitação observada. A atual 

infraestrutura de rede mista de esgotos sobrepõe os sistemas de drenagem e de 

esgotamento sanitário urbanos, compondo uma única rede. A Prefeitura Municipal é 

responsável pela gestão do sistema de drenagem, enquanto a CORSAN, através de 

convênio, é responsável pelo sistema de esgotamento sanitário. Apesar disso, somente 

a Prefeitura Municipal atua sobre a infraestrutura existente. Na avaliação de projetos de 
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loteamentos, a Prefeitura avalia o sistema de drenagem e exige aprovação do projeto 

de esgotamento sanitário pela CORSAN. 

Tendo em vista a complementaridade do sistema de drenagem e esgotamento 

sanitário nas condições atuais, a interação entre os órgãos gestores, Prefeitura e 

CORSAN, é ainda limitada. Esta situação pode determinar a falta de coesão entre as 

estratégias de ação de cada órgão, embora a infraestrutura existente seja 

compartilhada. 

A falta de uma maior integração entre o planejamento urbano e o planejamento 

da drenagem também é uma carência identificada. A legislação referente ao 

ordenamento urbano do Município não vincula, em sua grande parte, estratégias de uso 

e ocupação do solo com soluções para o sistema de drenagem. A permeabilidade do 

solo, fator importante de drenagem urbana, por exemplo, não é regulamentada pela 

legislação. Lembrando que no caso de Carlos Barbosa, as áreas permeáveis também 

são importantes para a recarga do lençol freático, utilizado para o abastecimento da 

população urbana. 

Desta forma, percebe-se que o sistema de drenagem existente é 

fundamentalmente baseado em soluções tradicionais, sem a integração de tendências 

tecnológicas mais atuais que visem diminuir o escoamento das águas superficiais 

também pela infiltração no solo. Ações não estruturais ainda são pouco exploradas, a 

exemplo da não existência de regulamentação para incentivos para a captação e uso 

das águas pluviais, soluções paisagísticas que favoreçam a infiltração das águas, entre 

outros. 

Os alagamentos configuram-se como problemas pontuais atualmente no 

Município. Sem considerar a área já identificada neste plano no bairro Ponte Seca, 

outros pequenos alagamentos de ruas são ocasionados pelo entupimento das caixas 

coletoras (bocas-de-lobo). Estas situações ocorrem pelo depósito de sólidos nas bocas 

de lobo, como sedimentos diversos, folhas de vegetação e lixo. Percebe-se desta forma 

a necessidade de reforço da conscientização da população sobre o correto depósito do 

lixo e de outros materiais que possam ser arrastados até a rede de drenagem. Também 

devem ser fiscalizadas com mais atenção, obras, escavações e aterros que são muitas 

vezes responsáveis pelo entupimento da rede. 
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Abaixo é apresentado um quadro resumo com as principais deficiências 

identificadas no sistema de drenagem e manejo das águas pluviais urbanas em Carlos 

Barbosa. A condição mais preocupante é a degradação da qualidade das águas pela 

presença de esgoto sanitário sem tratamento adequado. 

Tabela 56. Principais deficiências no sistema de drenagem de águas pluviais. 

 Descrição do problema 

A Presença de esgoto sanitário sem tratamento adequado na rede 
pluvial. 

B Inexistência de dados locais sobre precipitações. 

C Ausência de mapeamento integrado da rede subterrânea existente. 

D Carência de informações sistematizadas sobre o sistema de 
drenagem. 

E Lacuna de interação entre o planejamento e execução sobre 
informações da rede existente. 

F Ações não articuladas entre os serviços de drenagem e esgotamento 
sanitário. 

G Fraca integração entre o planejamento urbano e drenagem urbana. 

H 
Sistema focado em soluções tradicionais, sem a integração de 
soluções tecnológicas que visem diminuir o escoamento das águas 
superficiais pela infiltração no solo. 

I Ações não estruturais pouco exploradas. 

J 
Depósito de materiais e lixo em locais inadequados, onde são 
arrastados até a rede de drenagem, causando alagamentos 
pontuais. 

K 
Obras, aterros e escavações realizados sem o cuidado de não 
permitir o arrastamento de sedimentos até a rede de drenagem, 
causando entupimento da rede. 

L Ausência de estudos referente a impacto ambiental da 
impermeabilização asfáltica nas vias públicas.  

M Ausência de levantamento e analise da permeabilidade do solo na 
área urbana. 

N Edificações antigas construídas sobre o sistema de macrodrenagem  

IV-3. PLANEJAMENTO PARA A GESTÃO DA DRENAGEM URBANA 

O planejamento da drenagem e do manejo das águas pluviais urbanas em Carlos 

Barbosa deve seguir diretrizes alinhadas à política nacional instituída para o setor. 

Neste sentido deve estar articulado com o planejamento dos demais serviços de 

saneamento. No caso de Carlos Barbosa, as principais inter-relações da drenagem 

urbana com os demais serviços de saneamento podem ser visualizadas na Figura 126. 
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Figura 126. Principais relações da drenagem urbana com os demais serviços de 
saneamento básico em Carlos Barbosa. 

Fonte: PJS, 2014. 

 

Percebe-se que fatores de um serviço de saneamento podem impactar outro(s). 

Desta forma, o presente planejamento é pautado pela integração com o planejamento 

dos demais serviços de saneamento básico, na busca pela sustentabilidade das águas 

urbanas. 

IV-3.1. DIRETRIZES E AÇÕES PARA A GESTÃO DA DRENAGEM URBANA 

A fim de garantir a correta gestão da drenagem e manejo das águas pluviais em 

Carlos Barbosa, as seguintes diretrizes devem ser observadas: 

 Articulação das atividades e componentes de drenagem urbana com cada um 

dos demais serviços de saneamento básico, maximizando a eficácia das 

ações e resultados; 

 Disponibilidade, em todas as áreas urbanas, de serviços de drenagem e de 

manejo das águas pluviais adequados à saúde pública e à segurança da vida 

e do patrimônio público e privado; 

 Articulação com as políticas de desenvolvimento urbano e regional, 

especialmente com a do uso do solo, de proteção ambiental, de promoção da 
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saúde e outras de relevante interesse social, voltadas para a melhoria da 

qualidade de vida; 

 Eficiência e sustentabilidade econômica; 

 Utilização de tecnologias apropriadas e a adoção de soluções graduais e 

progressivas; 

 Transparência das ações, baseada em sistemas de informações e processos 

decisórios institucionalizados; 

 Integração da infraestrutura e serviços de drenagem com a gestão eficiente 

dos recursos hídricos, e buscando a aproximação do ciclo hidrológico natural 

nas áreas urbanas. 

IV-3.1.1. Infraestrutura 

A infraestrutura existente de drenagem urbana é basicamente composta por uma 

rede mista de condutos que serve ao esgotamento sanitário e pluvial. A poluição 

causada por esta circunstância é visível nas saídas das galerias, e representa a maior 

problemática do sistema. 

Para a correção deste problema, são recomendadas intervenções já apontadas 

na concepção do sistema de tratamento de esgotos elaborada pela CORSAN (2006). 

Em síntese, gradualmente seriam implantadas Estações de Tratamento de Efluentes 

coletivas, com a duplicação da rede existente. As redes de esgotamento sanitário e de 

drenagem passariam a ser exclusivas em um sistema do tipo separador absoluto. Estes 

dispositivos permitirão um tratamento mais eficiente dos esgotos sanitários, impedindo 

também a poluição das águas drenadas e dos cursos d’água. 

A CORSAN iniciou no segundo semestre de 2019 a instalação da rede de esgoto 

cloacal tipo separador absoluto nos bairros Vila Nova e Navegantes, onde será instalada 

a ETE no bairro Navegantes próximo ao Corpo de Bombeiros Voluntários. O 

cronograma apresentado pela CORSAN é que a rede de esgoto cloacal seja instalada 

até junho de 2021 e a ETE seja entregue em meados de dezembro de 2021 e 

posteriormente será gradativamente estendida a todos os bairros, na medida em que as 

demais ETEs sejam implantadas. 

Contudo, durante este processo de transição de uma rede mista para redes 

separadas, bem como a implantação das outras ETEs, que serão de longo prazo, até 

atender toda extensão da área urbana do município, é importante reduzir ao máximo a 
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poluição dos recursos hídricos. Para tanto, são propostas medidas que visam reduzir a 

carga poluidora na rede mista de esgoto até que esta seja integralmente convertida em 

rede do tipo separador absoluto. São sugeridas as seguintes ações: 

 Manutenção da exigência da instalação de sistema fossa e filtro para as novas 

edificações onde não haver ETE em funcionamento; 

 Fiscalização da manutenção periódica dos sistemas individuais de tratamento 

de esgoto (fossa e filtro) nos locais onde não haver ETE em funcionamento. 

Da mesma forma, a nova infraestrutura também exigirá ações específicas, como: 

 A elaboração de legislação para proibir a ligação dos efluentes sanitários na 

rede de drenagem em locais com rede separadora implantada; 

 A manutenção da exigência de redes segregadas para drenagem e 

esgotamento sanitário (separador absoluto) para novos loteamentos, 

integrando critérios para que sejam compatíveis com o sistema geral adotado; 

 Para os novos loteamentos, deverão também ser elaborados regramentos 

sobre o sistema de tratamento de esgotos a ser utilizado, utilizando sistemas 

de tratamento de efluentes aprovados pela CORSAN. 

Complementarmente a estas medidas, também é indicado o monitoramento da 

qualidade dos corpos receptores, para fins de acompanhamento da efetividade das 

ações na redução da carga poluidora. Se necessário, as medidas devem ser reajustadas 

a fim de que a poluição seja minimizada. 

IV-3.1.2. Sistema de informações 

A coleta e reunião de dados sobre o sistema de drenagem urbana, e outras 

informações importantes para a gestão das águas pluviais, inicia-se neste documento e 

deve se estender de forma permanente. 

Sugere-se que as informações componham um banco de dados único, e 

preferencialmente articulado com os demais serviços de saneamento. Documentação, 

despesas, ações, projetos, estudos e outros materiais relativos à drenagem e manejo 

das águas pluviais urbanas devem ser organizados junto ao banco de dados.  

Recomenda-se que também faça parte do banco de dados, o mapeamento 

integrado das microbacias, redes de micro e macrodrenagem existentes. É igualmente 
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importante que se mantenha atualizado o mapeamento, também através da inserção de 

novas informações principalmente advindas do serviço de manutenção da rede. A 

implantação do sistema separador absoluto será um momento oportuno para o 

levantamento da rede subterrânea existente. 

Dados pluviométricos e fluviométricos locais também são informações 

importantes para uma gestão mais eficiente das águas pluviais urbanas. Desta forma, é 

recomendada a implantação de pelo menos uma Estação Pluviométrica no Município. 

IV-3.1.3. Ações não estruturais 

As ações não estruturais ainda são pouco exploradas pelo Município. Essas 

medidas apresentam um caráter preventivo, e na maioria das vezes apresentam custos 

de adoção bem menos onerosos do que ações estruturais. Assim, é sugerido que o 

Município passe a tirar partido destas soluções. 

Além disso, ações não estruturais promovem maior sustentabilidade da gestão 

das águas pluviais urbanas, aproximando o ciclo hidrológico da cidade, e estabelecendo 

maiores níveis de qualidade de vida para a população. 

Para tanto são apontadas as seguintes ações: 

 Levantamento e monitoramento das condições de uso e ocupação do solo 

urbano, visando estabelecer regramento para a permeabilidade do solo; 

 Avaliação da capacidade máxima de vazão do sistema, principalmente na área 

central da cidade, compatibilizando índices de adensamento populacional e 

impermeabilização do solo com a infraestrutura de drenagem instalada; 

 Estabelecimento de cobrança pela prestação do serviço público de drenagem e 

manejo de águas pluviais urbanas conforme preconiza a Lei Federal 

13.312/2016, levando em conta, em cada lote urbano, os percentuais de 

impermeabilização e a existência de dispositivos de amortecimento ou de 

retenção de água de chuva¹; 

 Definição de um plano municipal de arborização e adoção de estratégias 

paisagísticas que favoreçam a infiltração das águas pluviais nos espaços 

públicos em geral, vias, passeios e outros², abrangendo todo o território urbano; 

 
¹ A Lei também permite que possa ser considerado o nível de renda da população da área atendida, as características 
dos lotes urbanos e as áreas que podem ser neles edificadas. 
 ² Como estratégias paisagísticas podem ser utilizadas: trincheiras de infiltração, jardins de chuva, canteiros pluviais. 



                                                                                              
 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE CARLOS BARBOSA 
VERSÃO FINAL – REVISÃO 02 

282 

 Revisão da legislação que disciplina o uso e ocupação do solo, construção e 

regularização de edificações, integrando dispositivos restritivos de controle da 

impermeabilização do solo; 

 Promoção do conhecimento pela população, sobre a função e uso das 

estratégias paisagísticas de infiltração das águas pluviais; 

 Preservação das áreas verdes existentes; 

 Revisão da legislação de parcelamento do solo garantindo a preservação de 

áreas verdes, exclusivamente, em novos loteamentos; 

 Revisão da legislação de parcelamento do solo de forma a disciplinar a 

manutenção do ciclo hidrológico natural nos novos loteamentos; 

 Fiscalização e conscientização da população sobre a correta disposição de 

materiais e lixo, onde não possam ser arrastados até a rede de drenagem; 

 Fiscalização de obras, aterros e escavações com relação aos cuidados tomados 

para não permitir o arrastamento de sedimentos até a rede de drenagem, bem 

como para evitar deslizamentos e processos erosivos; 

 Regulamentar formas de incentivo para a captação e aproveitamento das águas 

pluviais, condicionado ao atendimento dos requisitos de saúde pública e de 

proteção ambiental pertinentes; 

 Implantar programa de educação ambiental permanente abordando o tema 

drenagem urbana, como instrumento de conscientização da população sobre a 

importância da preservação das áreas permeáveis e o correto manejo das águas 

pluviais.  

IV-3.1.4. Organização administrativa 

Atualmente, a estrutura administrativa do serviço de drenagem urbana é 

composta por diferentes departamentos da Prefeitura Municipal. Verificadas algumas 

falhas na comunicação entre os órgãos, sugere-se a criação de um departamento 

exclusivo para a gestão dos serviços de saneamento básico municipal, centralizando 

todas as informações e decisões, que permitirá maior facilidade e agilidade também na 

interação com outras entidades, como a CORSAN. 

IV-3.1.5. Ações para emergências e contingências 

Mesmo que tomadas ações preventivas para o correto funcionamento da 

drenagem urbana, o sistema pode apresentar problemas operacionais, que devem ser 

prontamente corrigidos, evitando danos à população e ao meio ambiente. 
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Atualmente, problemas de extravasamento e rompimento da rede acarretam 

ainda maiores prejuízos, uma vez que as águas pluviais encontram-se misturadas ao 

esgotamento sanitário. 

Desta forma, deve ser mantida equipe de prontidão para o atendimento de 

emergências, principalmente em eventos de grande intensidade pluviométrica. 

Veículos, máquinas, equipamentos e materiais de reposição devem ficar disponíveis 

para a realização dos trabalhos. Um canal de comunicação com a população, também 

em horários não comerciais, deve ser mantido e amplamente divulgado para que as 

ocorrências sejam informadas. 

Como não há ocorrência de cheias devido às características físicas do território, 

não se faz necessária a implantação de sistema de alerta para enchentes nas condições 

atuais. 

Contudo, o monitoramento de encostas em eventos de precipitações intensas 

seria mais relevante para o contexto local. 

Desta forma é indicado o estudo de viabilidade para a implantação de um 

sistema de alerta para deslizamentos, e um levantamento para a identificação de áreas 

de risco. Equipes e materiais necessários para o atendimento de deslizamentos também 

devem ser preparados. A atuação conjunta com o Corpo de Bombeiros e com o DAER 

deve ser planejada para o atendimento destes casos. 

IV-3.2. DEFINIÇÃO DE METAS PARA A GESTÃO DA DRENAGEM URBANA 

O quadro a seguir mostra as metas e ações sugeridas para a melhoria da gestão 

da drenagem e manejo das águas pluviais urbanas em curto, médio e longo prazos. 

Tabela 57. Definição de metas para a gestão da drenagem urbana 

Período Nº Descrição 

Curto Prazo 
(2021-2024) 

1 

Elaborar banco de dados para incluir todas as informações 
(levantamentos, ações, despesas, estudos, etc.) relativos à 
drenagem e manejo das águas pluviais urbanas. Aproveitar estrutura 
atual do Geoprocessamento - SIG (Sistema de Informações 
Geográficas) para ter um banco de dados único dentro da estrutura 
administrativa. 

2 
Criar um Departamento Exclusivo para tratar a gestão dos serviços 
de saneamento básico do município: drenagem urbana, esgoto 
sanitário e águas de consumo humano. 
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 3 
Realizar mapeamento integrado das redes de macro e 
microdrenagem abrangendo os bairros Centro e Planalto com o 
levantamento de todos os componentes do sistema de drenagem. 

 4 
Elaborar análise sobre as condições atuais de uso e ocupação do 
solo urbano, visando estabelecer regramento para a permeabilidade 
do solo. 

 5 
Regulamentar o Capitulo 5 - Da Sustentabilidade nas Construções - 
Código de Obras - Lei nº 3364/2017 - relacionado as condições 
naturais de absorção das águas pluviais no lote. 

 6 
Estabelecer Indicadores de desempenho a serem avaliados 
periodicamente para aferição do sistema de drenagem urbana. 

 7 
Elaborar Plano de Arborização para a cidade, inclusão de jardins de 
chuva, áreas de infiltração. 

 8 
Elaborar Mapeamento de áreas suscetíveis a inundações em zona 
urbana e rural; 

 9 
Elaborar Mapeamento de áreas suscetíveis a desmoronamentos em 
zona urbana e rural. 

 10 Elaborar plano de ação para inundações e desmoronamentos  

 11 
Iniciar estudos e implantar solução na área de alagamento 
identificada no bairro Ponte Seca. 

 12 
Implantar programa de monitoramento da qualidade dos corpos 
hídricos receptores dos efluentes (drenagem e esgoto) 

Médio Prazo 
(2025-2028) 

13 

Manter atualizado o banco de dados com todas as informações 
(levantamentos, ações, despesas, estudos, manutenções, etc.) 
relativos à drenagem e manejo das águas pluviais urbanas, junto ao 
SIG. 

14 

Realizar mapeamento das redes de macro e microdrenagem 
abrangendo os Bairros Vila Nova, Navegantes, Triangulo, Vitória e 
Bela Vista com o levantamento de todos os componentes do sistema 
de drenagem. 

15 
Implantar Estação Pluviométrica para a coleta de dados locais de 
precipitação. 

16 
Realizar o mapeamento da ocupação do solo em Áreas de 
Preservação Permanente e elaborar plano de recuperação dessas 
áreas. 

Longo Prazo 
(2029-2038) 

17 

Realizar mapeamento das redes de macro e microdrenagem 
abrangendo os Bairros Aurora, Ponte Seca, Aparecida, Nossa Srª e 
Fatima, São Paulo e Imigrantes com o levantamento de todos os 
componentes do sistema de drenagem. 

18 
Manter atualizado o banco de dados com todas as informações 
(levantamentos, ações, despesas, estudos, etc.) relativos à 
drenagem e manejo das águas pluviais urbanas, junto ao SIG. 
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19 
Elaborar legislação a fim de regrar a pavimentação de 
estacionamentos, pátios e vias de circulação interna com materiais 
que permitam a infiltração de águas. 

20 
Elaborar legislação de incentivo a instalação de telhados verdes a fim 
de reter/ retardar a água precipitada. 

21 
Priorizar a execução de canteiros centrais permeáveis e com 
vegetação em avenidas. 

 

IV-3.3. MECANISMOS PARA MONITORAMENTO 

O monitoramento da gestão da drenagem urbana deve ser feito pelo Poder 

Público, conforme os programas propostos: 

- Monitoramento da Implantação do Sistema Separador Absoluto 

Objetivo: Garantir a efetiva implantação do sistema de separação das águas 

pluviais do esgotamento sanitário na área urbana. 

Metodologia: manter equipe de acompanhamento do Setor de Meio Ambiente 

e/ou Departamento dos Serviços de Saneamento (se for criado) na implantação das 

obras das redes separadoras de esgoto. 

Resultados esperados: cumprir o cronograma de implantação do sistema de 

tratamento de esgotos, tornando o sistema de drenagem e os cursos d’água 100% livres 

de poluição por esgoto doméstico. 

- Monitoramento da Qualidade dos corpos hídricos receptores da 

drenagem urbana 

Objetivo: garantir a manutenção da qualidade dos recursos naturais. 

Metodologia: mapeamento dos pontos de lançamento; análises periódicas das 

águas superficiais receptoras das águas pluviais. 

Resultados esperados: preservar a qualidade dos corpos hídricos, conforme 

Planos das Bacias do Taquari-Antas e Caí. 
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- Monitoramento da qualidade dos serviços de drenagem urbana. 

Objetivo: garantir a qualidade da prestação de serviços de drenagem à 

população. 

Metodologia: manter na Prefeitura sistema de informações atualizados e 

proceder a avaliação regular das ações. Criar canal de comunicação direto com a 

população, seja para receber informações sobre o sistema ou fornecer dados para o 

conhecimento. 

Resultados esperados: melhoria da qualidade dos serviços prestados. 

IV-3.4. INDICADORES DE DESEMPENHO 

Com a reunião de dados referentes ao sistema de drenagem e manejo das águas 

pluviais urbanas será possível o Município monitorar, através da tabela 58, o sistema 

através de um conjunto de indicadores. Este método de monitoramento é recomendado, 

uma vez que possibilita uma aferição mais ampla sobre o sistema.  

Tabela 58. Indicadores de drenagem urbana sustentável. 

Campo de análise Indicador 
Unidade de 

medida/categoria 

Estratégico 
Índice de produtividade da força de trabalho 
com atuação no sistema de drenagem e manejo 
de águas pluviais 

Empregos/hab 

Operacional Índice de atendimento urbano de águas pluviais % 

Grau de 
permeabilidade do 

solo 

Taxa de crescimento da população % 

Nível de urbanização % 

Nível de áreas verdes urbanas m²/hab 

Proporção da área construída ou 
impermeabilizada 

% 

Gestão da Drenagem 
Urbana 

Percepção do usuário sobre a qualidade dos 
serviços de drenagem - atendimentos  

Ocorrência/ano 

Existência de instrumentos para o planejamento 
governamental (planos e programas de 
drenagem) 

S/N 

Participação da população em consultas e 
audiências públicas, encontros técnicos e 
oficinas de trabalho sobre o plano de drenagem 

Participante/segmento 

Cadastro de rede existente S/N OU % 

Inexistência ou 
inadequação do 

serviço de drenagem 

Implantação de novas redes de drenagem m/ano 

Investimento per capita em drenagem urbana R$/hab 
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Abrangência do 
sistema de drenagem 

Cobertura domiciliar de microdrenagem % 

Cobertura do sistema de drenagem superficial % 

Avaliação do serviço 
de drenagem pluvial 

Limpeza e desobstrução de galerias m³/ano 

Limpeza e desobstrução de canais m/ano 

Limpeza e desobstrução de bocas de lobo 
m3 /ano ou nº de 

bocas de lobo limpas 

Gestão de eventos 
hidrológicos externos 

Incidência de alagamentos eventos/ ano 

Incidência de desmoronamentos no município  eventos/ ano 

 

O estabelecimento de indicadores deve ser um exercício permanente e contínuo, 

o que significa que o processo é marcado por revisões e ajustes contextualizados e 

permanentes, sobre a real capacidade dos mesmos em aferir aquilo a que se propõem. 

Depois de estruturado o sistema de drenagem urbana, sugere-se a escolha de 

alguns indicadores dentre os propostos, ou até mesmo elaborar ou adotar outros, de 

acordo com as características locais e os recursos. 
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V-1. DIAGNÓSTICO DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

O setor de esgotamento sanitário no Brasil pode ser caracterizado de forma geral 

pela baixa cobertura de atendimento e baixa qualidade dos serviços prestados pelas 

concessionárias. Ainda há falta de planejamento e de locação dos recursos financeiros 

tornando os sistemas públicos atualmente em operação pouco confiáveis em termos 

técnicos e operacionais. Este quadro é comum no setor de esgotamento sanitário em 

quase todo o Brasil, que está associado a problemas de saúde pública e a salubridade 

ambiental. 

No município de Carlos Barbosa, a situação é mesma, ainda não há cobertura de 

atendimento na coleta e tratamento de esgoto cloacal e enfrenta-se dificuldades em se 

fazer cumprir o contrato junto a concessionária para o esgotamento sanitário no 

município. A situação só não é mais grave com o crescimento da zona urbana, por que 

o município exige desde 2006 para todas as novas construções a instalação de fossa 

séptica e filtro anaeróbico para permitir a disposição do esgoto final na rede pluvial 

chegando aos arroios e em alguns casos no solo através dos sumidouros. Esse 

tratamento unitário com o passar do tempo se torna ineficiente, pois essa modalidade 

de tratamento para ter eficiência necessita passar por limpezas periódicas. A 

manutenção das fossas e filtros não costuma ocorrer devido à deficiência de legislação 

específica, falta de fiscalização e consciência da população. Quanto à salubridade, a 

situação é menos prejudicial pelo fato do município estar situado na serra, ocorrendo 

assim um aceleramento na depuração das águas, devido à velocidade e turbulência que 

os fluxos de água atingem. Outro fato que contribui para reduzir os riscos de saúde 

pública é o de o município estar situado no topo das duas bacias hidrográficas, o que 

contribui para reduzir o período de permanência destes resíduos em seu território. 

V-1.1. CARACTERÍSTICAS DO ESGOTO BRUTO 

A palavra esgoto costuma ser usada para definir tanto a tubulação condutora das 

águas servidas de uma comunidade, como também o próprio líquido que flui por estas 

canalizações. Hoje este termo é usado quase que apenas para caracterizar os despejos 

provenientes das diversas modalidades do uso e da origem das águas, tais como as de 

uso doméstico, comercial, industrial, as de utilidades públicas, de áreas agrícolas, de 

superfície, de infiltração, pluviais, e outros efluentes sanitários. 
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Os esgotos sanitários são constituídos essencialmente de despejos domésticos, 

uma parcela de águas pluviais, águas de infiltração, e eventualmente uma parcela não 

significativa de despejos industriais, tendo características bem definidas. 

Os esgotos domésticos ou domiciliares provêm principalmente de residências, 

edifícios comerciais, instituições ou quaisquer edificações que contenham instalações 

de banheiros, lavanderias, cozinhas, ou qualquer dispositivo de utilização da água para 

fins domésticos. Compõem-se essencialmente da água de banho, urina, fezes, papel, 

restos de comida, sabão, detergentes, águas de lavagem (CHAGAS, 2000). 

Os esgotos sanitários variam no espaço, em função de diversas variáveis desde 

o clima até hábitos culturais. Por outro lado, variam também ao longo do tempo, o que 

torna complexa sua caracterização. 

V-1.1.1. Caracterização qualitativa 

Em Carlos Barbosa, não há dados disponíveis sobre a composição dos esgotos. 

Mas podem-se considerar os aspectos gerais de caracterização física, química e 

biológica, conforme descrito a seguir. 

A) Características Físicas 

As características físicas do esgoto podem ser interpretadas pela obtenção das 

grandezas correspondentes às seguintes determinações: matéria sólida, temperatura, 

odor, cor e turbidez. 

- Matéria sólida: A matéria sólida do esgoto pode ser definida como a matéria que 

permanece como resíduo após evaporação a 103°C. 

- Temperatura: A temperatura dos esgotos é, em geral, pouco superior à das 

águas de abastecimento (pela contribuição de despejos domésticos que tiveram as 

águas aquecidas). Pode, no entanto, apresentar valores reais elevados, pela 

contribuição de despejos industriais. Normalmente, a temperatura nos esgotos está 

acima da temperatura do ar, a exceção dos meses mais quentes do verão, sendo típica 

a faixa de 20 a 25°C. 
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- Odor: Os odores característicos dos esgotos são causados pelos gases 

formados no processo de decomposição. Quando ocorrem odores diferentes e 

específicos, o fato se deve a presença de despejos industriais. 

- Cor e Turbidez: A cor e a turbidez indicam de imediato, e aproximadamente, o 

estado de decomposição do esgoto, ou sua "condição". A tonalidade acinzentada da cor 

é típica do esgoto fresco. A cor preta é típica do esgoto velho e de uma decomposição 

parcial. Os esgotos podem, no entanto, apresentar qualquer outra cor, nos casos de 

contribuição importante de despejos industriais, como por exemplo, dos despejos de 

indústrias têxteis ou de tintas. 

Tabela 59. Principais Características Físicas dos Esgotos Domésticos. 

 

Parâmetro 

 

Descrição 

 

Temperatura 

- Ligeiramente superior à da água de abastecimento 
- Variação conforme as estações (mais estável que o ar) 
- Influência na atividade microbiana 
- Influência na solubilidade dos gases 
- Influência na viscosidade do líquido 

Cor 
- Esgoto fresco: ligeiramente cinza 
- Esgoto séptico: cinza escuro ao preto 

Odor 
- Esgoto fresco: odor oleoso, relativamente desagradável 
- Esgoto séptico: odor fétido, devido ao H2S e outros 
- Despejos industriais: odores característicos 

Turbidez 
- Causada por uma grande variedade de sólidos suspensos 
- Esgotos mais frescos ou mais concentrados 

B) Características Químicas 

A composição química das diversas substâncias presentes nos esgotos 

domésticos é extremamente variável, dependendo dos hábitos da população e diversos 

outros fatores. Esta variação vem sendo verificada devido à utilização de modernos 

produtos químicos de limpeza utilizados nas residências. O grau de complexidade da 

composição química de tais substâncias vem aumentando significativamente, sendo 

exemplo notório a presença de detergentes em concentrações cada vez maiores, bem 

como alguns inseticidas e bactericidas, que já merecem estudos específicos de região 

para região (ROQUE, 1997). 

A origem dos esgotos permite classificar as características químicas em dois 

grandes grupos: da matéria orgânica e da matéria inorgânica. 
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Substâncias orgânicas: Os grupos de substâncias orgânicas nos esgotos são 

constituídos principalmente por compostos de proteínas (40 a 60%), carboidratos (25 a 

50%), gordura e óleos (10%) e ureia, surfactantes, fenóis, pesticidas (JORDÃO, 1995). 

- Proteínas: As proteínas são produtoras de nitrogênio e contêm carbono, 

hidrogênio, oxigênio, algumas vezes fósforo, enxofre e ferro. As proteínas são o principal 

constituinte de organismo animal, mas ocorrem também em plantas. O gás sulfídrico 

presente nos esgotos é proveniente do enxofre fornecido pelas proteínas. 

- Carboidratos: Os carboidratos contêm carbono, hidrogênio e oxigênio. São as 

primeiras substâncias a serem destruídas pelas bactérias, com produção de ácidos 

orgânicos. Entre os principais exemplos de carboidratos podem-se citar os açucares, o 

amido, a celulose e a fibra da madeira. 

- Gordura: A gordura é um termo que normalmente é usado para se referir à 

matéria graxa, aos óleos e às substâncias semelhantes encontradas no esgoto. A 

gordura está sempre presente no esgoto doméstico proveniente do uso de manteiga, 

óleos vegetais, em cozinha, podem estar presentes também sob a forma de óleos 

minerais derivados do petróleo, e neste caso sua presença é altamente indesejável, pois 

geralmente são contribuições não permitidas que chegam às canalizações em grande 

volume ou grande concentração, aderem às paredes das canalizações e provocam seu 

entupimento. As gorduras e muito particularmente os óleos minerais, não são desejáveis 

nas unidades de transporte e de tratamento dos esgotos: aderem às paredes, 

produzindo odores desagradáveis, além de diminuir as seções úteis; formam "escuma", 

uma camada de material flutuante, nos decantadores, que poderão vir a entupir os 

filtros; interferem e inibem a vida biológica; trazem problemas de manutenção. Em vista 

disso, costuma-se limitar o teor de gordura nos efluentes. 

- Detergente: Os surfactantes são constituídos por moléculas orgânicas com a 

propriedade de formar espuma no corpo receptor ou na estação de tratamento em que 

o esgoto é lançado. Tendem a se agregar à interface ar-água, e nas unidades de 

aeração aderem à superfície das bolhas de ar, formando uma espuma muito estável e 

difícil de ser quebrada. O tipo mais comum é o chamado ABS (Alquil – Benzeno – 

Sulfonado), típico dos detergentes sintéticos e que apresenta resistência a ação 

biológica; este tipo vem sendo substituído pelos do tipo "LAS" (Alquil – Sulfonado – 

Linear) que é biodegradável. 
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Substâncias Inorgânicas: A matéria inorgânica contida nos esgotos é formada, 

principalmente, pela presença de areia e de substâncias minerais dissolvidas. A areia é 

proveniente de águas de lavagem das ruas e de águas de subsolo, que chegam as 

galerias de modo indevido ou que se infiltram através das juntas das canalizações. 

Raramente os esgotos são tratados para remoção de constituintes inorgânicos, 

salvo e a exceção de alguns despejos industriais. 

As características químicas dos esgotos são medidas através de análises 

laboratoriais, sendo os principais parâmetros descritos a seguir na tabela 60. 

Tabela 60. Principais parâmetros analisados no esgoto sanitário 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SILVA, 2013. 
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Os valores dos parâmetros encontrados nos esgotos são bastante variáveis. 

Alguns autores classificam os esgotos em forte, médio e fraco, conforme as 

características apresentadas na Tabela 61. 

Tabela 61. Características físico-químicas dos esgotos. 

Fonte: Adaptado de Metcalf & Eddy (1991) e Jordão (1995). 

No Brasil, mesmo que não se tenha informação segura com base local, costuma- 

se adotar contribuições per capita de 54 e 100 g/habitante.dia para a DBO de cinco dias 

e para a DQO, respectivamente. 

C) Características Biológicas 

Os principais grupos de microrganismos que devem ser analisados como 

importantes para o tratamento, são os utilizados nos processos biológicos, os 

indicadores de poluição e especialmente os patógenos, que são aqueles capazes de 

transmitir doenças por veiculação hídrica. Os principais organismos encontrados nos 

esgotos são: as bactérias, os fungos, os protozoários, os vírus, as algas e os grupos de 

plantas e animais. 

As bactérias presentes neste grupo de microrganismos contribuem muito para a 

eficiência dos tratamentos biológicos, são responsáveis pela decomposição e 
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estabilização da matéria orgânica, tanto na natureza como nas unidades de tratamento 

biológico (JORDÃO, 1995). 

Tabela 62. Principais Características Biológicas dos Esgotos Domésticos 

Fonte: SILVA, 2013. 

V-1.1.2. Caracterização quantitativa 

Em termos de vazão, pode-se afirmar que os esgotos estão sujeitos às mesmas 

variações relativas ao consumo de água, variando de região para região, dependendo 

principalmente do poder aquisitivo da população. Apenas a título de referência, pode-se 

considerar a contribuição típica de 160 L/habitante.dia, referente ao consumo per capita 

de água de 200 L/habitante.dia e um coeficiente de retorno água/esgoto igual a 0,8. 

Para a determinação das vazões máximas de esgotos, costuma-se introduzir os 

coeficientes k1 = 1,2 (relativo ao dia de maior produção) e k2 = 1,5 (relativo à hora de 

maior produção de esgotos). Consequentemente, a vazão de esgotos do dia e hora de 

maior produção é 1,8 vezes, ou praticamente o dobro da vazão média diária (Piveli, 

2013). 



                                                                                              
 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE CARLOS BARBOSA 
VERSÃO FINAL – REVISÃO 02 

296 

Em Carlos Barbosa, em razão da coleta de esgotos ser feita junto à rede de 

drenagem pluvial, não é possível medir a quantidade de esgotos efetivamente gerada. 

Os dados disponíveis são referente ao licenciamento prévio de uma ETE coletiva, 

onde foi efetuada a medição de vazão do Arroio Aparecida, na Bacia do Boa Vista, que 

recebe significativa contribuição de esgotos. Neste ponto, sob coordenadas geográficas 

29º18’07,62’’S e 51º30’40,73’’W, a vazão média foi de 37 L/s ou cerca de 3.00 m³/dia. 

A população estimada na época dessa microbacia foi de 5.370 pessoas, sendo que a 

vazão do arroio equivaleria a mais de 500 L/hab.dia, com as contribuições de águas 

pluviais e esgotos sanitários. 

Ilustrativamente, em uma residência, a água limpa é admitida e destinada a usos 

diversos – consumo humano, limpezas, banho, descargas, irrigação. Uma parte 

significativa é descartada novamente, carregando as impurezas com que entrou em 

contato. Considera-se que a vazão de esgotos equivale a 80% do volume de água 

consumida. Conforme o Capítulo III-2-2, o consumo médio de água é de 4.099,45 

m³/dia. Assim, o esgoto gerado em Carlos Barbosa equivaleria a 3.279,56 m³/dia. 

V-1.2. REDE DE COLETA E SISTEMA DE TRATAMENTO DE EFLUENTES 

A coleta de esgotos domésticos propicia melhoria da qualidade ambiental no 

entorno das áreas residenciais, no entanto, isto apenas leva os efeitos ambientais para 

outros pontos, causando impactos negativos aos arredores do local de lançamento e 

aos corpos hídricos receptores. É essencial que haja tratamento do esgoto coletado 

para minimizar os impactos aos recursos naturais e à população. 

O último Censo Demográfico foi realizado em 2010 pelo IBGE, apontando os tipos 

de esgotamento sanitário adotados nos domicílios de Carlos Barbosa. Como não há 

dados atualizados as informações sobre o esgotamento sanitário da revisão anterior 

deste Plano serão mantidas. 

Conforme mostra a Tabela 63 e o gráfico da Figura 127, os tipos predominantes 

de esgotamento sanitário no município de Carlos Barbosa são as redes pluviais, a fossa 

séptica e a fossa rudimentar. 
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Tabela 63. Tipo de esgotamento sanitário em Carlos Barbosa. 

Figura 127. Tipos de esgotamento sanitário em Carlos Barbosa em 2010. 
Fonte: Censo 2010, IBGE. 

Do total de domicílios particulares permanentes em área urbana, em 2010, 

70,30% contavam com esgoto ligado a rede pluvial e 21,6% com fossa séptica. O 

restante utilizava-se de outro tipo de escoadouro. 

Anteriormente a 2006, exigia-se a instalação de fossa e sumidouro para o 

tratamento de esgoto das edificações. Na prática, muitos terrenos não possuíam 

permeabilidade suficiente do solo para o sumidouro, e então o esgotamento sanitário 

era executado através da rede pluvial. 

Após 2006, quando ocorreu a última revisão do Plano Diretor, criando a Lei nº 

1.963, de 06 de Abril de 2006, e os Decretos nº 2054, de 1º de Junho de 2006 e nº 2072, 

de 11 de Agosto de 2006, para a aprovação de novas edificações passou a ser exigido 

o sistema combinado de fossa séptica e filtro anaeróbico. Depois de o esgoto passar 

pela fossa e o filtro, é aceita a ligação na rede pluvial. Ocorre que não existe legislação 

especifica e nem fiscalização sobre a limpeza das fossas e filtros, e de fato percebesse 

que a manutenção não é executada. Esta modalidade de tratamento pode ser 

considerada como ineficiente, por vez que as fossas e filtros, para se manterem 
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eficientes, necessitam passar por limpezas periódicas. A manutenção das fossas e 

filtros não costuma ocorrer devido à deficiência de legislação específica, falta de 

fiscalização e consciência da população. 

Nos loteamentos o empreendedor é responsável pela execução da rede de 

drenagem. A partir de 2006, A Lei Municipal nº 1.963, estabeleceu que em todos os 

loteamentos seja implantado o sistema separador absoluto, executando a rede pluvial e 

a rede de esgotos em separado, preparando o sistema de coletas para o futuro 

tratamento coletivo de esgotos. Enquanto não estiverem em operação as ETEs, os 

esgotos das edificações nesses loteamentos, após passar por fossa e filtro, também é 

lançado na rede pluvial. 

Em 2014, a Lei Municipal nº 3075, alterou essa lei e estabeleceu no Art. 29, que 

todas as vias dos novos loteamentos deverão ser dotadas de tubulações para sistema 

de esgotamento cloacal em ambos os passeios em conformidade com as normas 

específicas, o regulamento da concessionária, a lei sobre o parcelamento do solo para 

fins urbanos e as determinações do corpo técnico da secretaria municipal competente. 

E que a rede de esgotamento cloacal deverá convergir para uma estação de tratamento 

de esgoto coletiva atendendo as diretrizes fornecidas pela concessionária do serviço 

e/ou de seus prepostos, em atenção às normas técnicas pertinentes. 

A rede de esgoto cloacal quando se localizar nos fundos dos lotes urbanos, 

formará uma faixa non aedificandi de 1,5 metros de largura. 

Mesmo possuindo projeto de ETE, as edificações dos novos loteamentos, como 

forma de prevenção deveriam prever a instalar de pelo menos a fossa séptica para após 

direcionar o efluente para a Estação de Tratamento de Efluentes – ETE e depois de 

tratado lançar em corpo hídrico. 

Em 2014 na elaboração desse plano foram apresentados 6 (seis) loteamentos, 

que obtiveram suas licenças ambientais (Licença de Instalação) através da prefeitura 

municipal – Divisão do Meio Ambiente – até 2012, onde foi exigido a instalação do 

sistema separador absoluto, executando a rede pluvial e a rede de esgotos em 

separado. Sendo eles: 
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- Loteamento Santa Helena – localizado no prolongamento da Rua São Roque, 

Bairro Ponte Seca, tendo uma área total de 2,633 hectares, é composto por 29 (vinte e 

nove) lotes residenciais. 

- Loteamento Evaristo Canal – localizado no prolongamento da Rua Suíça, Bairro 

Ponte Seca, compreendendo uma área total de 42.755,48 m², é composto por 38 (trinta 

e oito) lotes residenciais. 

- Loteamento Itacir Borsoi – localizado na Rua Independência, Bairro Navegantes, 

compreendendo uma área total de 24.576,84 m², que é composto por 30 (trinta) lotes 

residenciais. 

- Loteamento Família Baldasso – Localizado na Rua Buarque de Macedo, s/nº, 

Bairro Ponte Seca, compreendendo uma área total de 41.056,07 m², que é composto 

por 52 (cinquenta e dois) lotes residenciais. 

- Loteamento José Pradella – Situado na Rua Caxias do Sul, Bairro Vitória, 

apresentando uma área total de 28.151,02 m² e composto por 17 (dezessete) lotes 

residenciais. 

- Loteamento Baldasso – Localizado no Bairro São Paulo, apresenta uma área 

total de 27.576,94 m², que será composto por 33 (trinta e três) lotes residenciais. Este 

loteamento ainda está em fase de implantação. 

Conforme informações fornecidas pelo Setor de Meio Ambiente da prefeitura, 

atualmente temos 12 (doze) processos de licenciamento ambiental para loteamentos 

residenciais no município, sejam nas etapas de Licença Prévia e/ou Licença de 

Instalação, conforme demostra a tabela 64. 
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Tabela 64. Loteamentos que estão em processo de licenciamento ambiental junto ao 

Setor de Meio Ambiente. 

 
Fonte: Adaptado - Setor de Meio Ambiente 2020. 

No momento da aprovação de projetos pela Secretaria do Planejamento, Serviços 

e Vias Urbanas, é analisado e aprovado apenas o sistema de drenagem pluvial, 

enquanto que o sistema de abastecimento de água e esgoto cloacal somente é 

verificado se foi aprovado pela CORSAN. O dimensionamento das fossas e dos filtros, 

nas edificações implantadas a partir de 2006, é realizado conforme NBR 7229. A partir 

da atualização da Lei Municipal 3075/2014, não é exigido que seja instalado fossa e 

filtro quando há projeto de Estação de Tratamento de Efluentes – ETE. 

Em locais com densidade populacional muito reduzida a implantação de um 

sistema convencional pode ser economicamente inviável, pois a urbanização dispersa 

encarece significativamente a implantação de redes. Assim, em caso de loteamentos ou 

núcleos urbanos periféricos ou isolados em relação à área urbana principal, dadas as 

suas situações locacionais, o ideal é que sejam previstos sistemas de coleta e 

tratamentos específicos para cada situação. 

Em Carlos Barbosa, de uma forma geral, a urbanização é planejada, ocorrendo 

possivelmente alguns casos isolados de urbanização desordenada. Em pontos em que 

a urbanização é desordenada, sem planejamento – caso típico de vilas, favelas e 

loteamentos clandestinos – o atendimento por formas convencionais de esgotamento 

sanitário pode exigir ações conjuntas de urbanização e/ou remoções e desapropriações. 

Por isso, como proposta para solução é importante analisar, além das opções 
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convencionais, as denominadas alternativas, mas que já se tem experiências de sua 

aplicação: soluções como sistema condominial, pequenas estações de tratamento 

coletivas ou individualizadas (em contraponto à adoção de estações de bombeamento), 

sistema misto de drenagem e esgoto, com caixas separadoras junto à interligação, rede 

de esgoto ancorada na tubulação/galeria de drenagem. 

Na área rural não existe rede de esgoto. Normalmente existem valetas na margem 

das estradas por onde escoa a água pluvial. Onde o curso natural da água intercepta a 

estrada, normalmente é executada uma tubulação para permitir a passagem da água 

para a outra margem da via. Mesmo nas comunidades do interior com área urbana, o 

sistema de esgotamento possui características rurais: cada casa geralmente possui 

fossa e sumidouro individual. 

Quando os esgotos não são coletados em redes ou adequadamente tratados, 

ficando expostos ou lançados em estado bruto nos cursos d’água, podem gerar uma 

série de problemas, entre os quais: 

- Estético. Consiste na aparência desagradável do esgoto bruto correndo a céu 

aberto pelas ruas, servindo de criadouro de mosquitos, fonte de doenças e atrapalhando 

o trânsito das pessoas. 

- Doenças. Estas são o que de pior os esgotos sem tratamento podem apresentar 

e, entre elas, podemos citar: disenterias, leptospirose, dengue, varíola, amebíase, 

bouba, tétano, difteria, ascaridíase e outras. 

- Odores. Quando os esgotos domésticos ficam retidos por algum tempo, geram 

odores desagradáveis, por conta de gases como o sulfídrico e outros. 

- Consumo de oxigênio. Ao serem lançados sem tratamento nos cursos d’água, 

uma característica marcante dos esgotos, sejam domésticos ou de outro tipo, é o 

consumo de oxigênio da água desses mananciais, causando prejuízos a biota aquática 

e elevando o custo do tratamento da água para consumo. 

No caso de Carlos Barbosa, atualmente o principal motivo que ocasiona a 

presença de esgoto a céu aberto é a ausência de redes de coleta de esgoto doméstico 

e de estações de tratamento. Considerando a ausência de rede específica de coleta e 

tratamento de esgotos, a população adere ao tratamento individual ou a conexão à rede 
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pluvial, ocasionando desta forma, em situações peculiares, o lançamento do esgoto a 

céu aberto. As principais situações são: 

- Inexistência de rede em locais onde não é possível o emprego de solução 

individual, como a presença de solo com baixa permeabilidade e o lençol freático raso. 

- Descontinuidade das redes mistas; 

- Domicílios não conectados à rede mista. 

- Rede de esgoto misto com entupimento ou danificada. 

- Má qualidade das instalações (construção e/ou material). 

A ineficiência do tratamento de esgotos domésticos, devido à falta de manutenção 

dos sistemas individuais, a falta de fiscalização e principalmente a ausência de 

conscientização ambiental e sanitária, tem ocasionado diversos outros problemas. 

Dentre estes, pode-se mencionar a poluição de água subterrâneas. Isso ocasionado, 

dentre outros, pelo emprego de fossas absorventes e de sumidouros em áreas com 

nível do lençol de água alto e do uso incorreto de poços de água. 

A falta de conscientização sanitária e ambiental se configura, em grave problema 

para a vida útil das redes, que passam a demandar manutenção mais frequente, 

indicando a importância de ações nesse sentido junto à comunidade. 

Além disso, os benefícios alcançados pela implantação de sistemas de esgoto 

ficam minimizados devido ao elevado número de ligações domiciliares não executadas, 

seja por dificuldades técnicas, seja por falta de aceitação dos usuários em pagar as 

taxas de esgoto. 

Diante desse contexto, é fundamental um trabalho constante, que deve ser 

equacionado tanto na concepção da rede coletora quanto na previsão do serviço de 

implantação e no estabelecimento de uma tarifa adequada no sentido de sensibilizar os 

moradores dessas áreas para a importância de ligarem suas instalações domiciliares ao 

sistema e da própria fiscalização municipal. 
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V-1.2.1. Projetos de tratamento dos esgotos 

No estudo realizado pela CORSAN, sobre o projeto de concepção do sistema de 

esgotos sanitários (CORSAN, 2006), foram propostas subdivisões para cada microbacia 

da área urbana da sede do município, visando facilitar a gestão de cada unidade. Os 

critérios utilizados para a divisão hidrossanitária observaram a convergência dosesgotos 

para mesmo local pelo caimento natural do terreno e as características homogêneas de 

ocupação do solo. Desta forma foram propostas cinco bacias hidrossanitárias, sendo 

elas: Boa Vista 1, Boa Vista 2 e Boa Vista 3, no Arroio Boa Vista; e Santa Clara 1 e 

Santa Clara 2 no Arroio Santa Clara. A localização das bacias hidrossanitárias propostas 

(CORSAN, 2006) pode ser visualizada na Figura 128. 

Figura 128. Divisão hidrossanitária da área urbana da sede do município. 
Fonte: Adaptado de CORSAN (2006). 

Ao final de cada microbacia seriam instaladas estações de tratamento de esgoto 

coletivas, contemplando dois tipos distintos de tratamento: 

1. ETEs BV1, BV2 e SC1: Elevatória de esgoto bruto; Tratamento 

preliminar, composto por gradeamento e caixa de areia; Tratamento primário, composto 

por unidade de digestão anaeróbia, indicando-se Reator Anaeróbio de leito Fluidizado 
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(RALF), seguido por leitos de secagem para desidratação do lodo e Tratamento 

secundário, composto por unidade de filtração biológica; 

2. ETEs BV3 e SC2: Tratamento simplificado composto por Tanque Séptico 

e Filtro Anaeróbio. 

Na época definiu-se que a 1ª Etapa de ampliação do Sistema de Esgotos 

Sanitários da cidade de Carlos Barbosa abrangeria a implantação das redes coletoras 

das bacias Boa Vista 1 e Boa Vista 2. Além da rede coletora destas bacias, seriam 

implantadas as ETES BV1 e BV2, com 03 módulos e capacidade de 90 L/s no total. 

Com aproximadamente 2.719 ligações prediais, executadas com ramais em PVC rígido 

DN 100. Este projeto não foi implementado. 

Em setembro/2009, a CORSAN apresentou o Projeto Executivo da ETE da Bacia 

Boa Vista 1, com memorial descritivo, projeto hidráulico e orçamentos, confirmando que 

a implantação desta obra, seria junto ao bairro Vila Nova e que só dependia inicialmente 

do licenciamento ambiental. Segundo informações verbais na época, a CORSAN 

planejava elaborar os estudos ambientais no próximo ano para protocolar o pedido de 

licença prévia junto a Fepam. Este projeto não foi implementado. 

Tendo em vista a morosidade da CORSAN na implementação das ações para 

viabilizar a instalação do sistema de esgotos sanitários, a Prefeitura Municipal decidiu 

dar andamento ao licenciamento ambiental para a Estação de Tratamento da Bacia Boa 

Vista 2, junto ao Bairro Aparecida. 

Em 2010, solicitou licenciamento prévio junto a Fepam para a implantação da ETE, 

a partir de estudos ambientais de uma área próxima à confluência da Rua Francisco 

D’Arrigo e do prolongamento da Rua Machado de Assis, sob as coordenadas -29,30375° 

e -51,5104722°. Neste mesmo ano a Fepam emitiu a LP nº 558/2010-DL, porém em 

2014, a solicitação da Licença de Instalação protocolada na Fepam sob o Processo 

Administrativo nº 14802-05.67/11-2, foi indeferida. Na época o município celebrou termo 

de convênio junto a FUNASA para financiar a construção da ETE do Bairro Aparecida, 

porém devido ao referido indeferimento, bem como, em função do recurso 

disponibilizado pela FUNASA não poder ser utilizado para obtenção de área e nem para 

a instalação da rede de esgoto cloacal, não foi dado andamento ao projeto. 
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No ano de 2017 a CORSAN obteve a Licença Prévia Nº 0211/2017-DL para a 

instalação de uma ETE no final da rua Rio Branco, bairro Planalto, no entanto por 

solicitação da própria CORSAN a referida LP foi revogada pela DAREV Nº 356/2018- 

DL. 

A iniciativa do município em firmar o convenio com a FUNASA para financiar a 

construção da ETE do Bairro Aparecida, criou um movimento para que a CORSAN 

retomasse ações pertinentes ao esgotamento sanitário do município que resultou no 

início das obras para a instalação da ETE do bairro Navegantes. 

Sendo assim, a CORSAN em 2019 iniciou as obras de instalação de rede 

separadora de esgoto cloacal contemplando parte dos bairros Vila Nova e Navegantes, 

cujo esgoto será encaminhado para estação de tratamento de efluentes a ser construída 

em área cedida pelo município próximo a sede dos Bombeiros Voluntários (área dos 

galhos). Conforme informações fornecidas pela CORSAN a rede de esgoto cloacal será 

instalada conforme projeto inicial até meados de junho de 2021 e a Estação de 

Tratamento de Efluentes – ETE em dezembro de 2021, no entanto sua operação tem a 

previsão de início para junho de 2022. O projeto beneficiará uma população de 2.560 

habitantes e terá a instalação de rede coletora de aproximadamente 10.381 metros. 

A seguir apresentamos o layout das plantas da rede coletora da Bacia BV1.2 

fornecido pela CORSAN. 

Figura 129. Layout das Plantas - Rede Coletora da Bacia BV1.2 
Fonte: Adaptado de CORSAN (2018). 
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Figura 130. Projeção em imagem satélite do Projeto Rede Coletora da Bacia BV1.2 da 

CORSAN 
Fonte: Bioecologieas – Google Earth (2020) 

Na figura 130 foi identificada a área do município que abrange o projeto de 

instalação das redes coletoras de esgoto do projeto atual da CORSAN no município de 

Carlos Barbosa, bem como, em azul está destacada a área doada pelo município para 

a construção da ETE. 

Sobre os dados de projeto referente a Estação de Tratamento de Efluentes – ETE, 

a informação recebida foi que o estudo de concepção - EC do projeto inicial esta sendo 

alterado e assim que a SUPLAG –CORSAN terminar o novo estudo de viabilidade do 

sistema de tratamento estará agendando uma reunião com a prefeitura municipal para 

apresentar a nova proposta de concepção de tratamento. 

Quanto aos estudos iniciados em 2006 pela CORSAN, o município continua 

utilizando-os para embasamento de decisões que correspondem ao saneamento, no 

entanto, em função do convênio do município com a Concessionária, cabe a autarquia 

utilizá-los para embasar projetos voltados ao esgotamento sanitário do município. 
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V-1.3. CARACTERIZAÇÃO DOS CORPOS RECEPTORES 

O primeiro projeto de rede coletora de esgoto cloacal para o município de Carlos 

Barbosa início sua implantação no ano de 2019 com previsão de concluir a instalação 

da rede em junho de 2021 e iniciar o tratamento na ETE em junho de 2022. O restante 

das economias barbosenses continuaram a não ser abastecidas por rede coletora de 

esgotos domésticos, desta forma estes esgotos continuaram a ser tratados 

individualmente, por fossa séptica e filtro anaeróbico, e nos casos mais antigos, somente 

por sumidouros, ou estão ligados diretamente a rede de esgoto pluvial. 

Esta situação, juntamente com as descritas abaixo, ocasiona a contaminação das 

águas superficiais. 

• Ligações clandestinas de esgoto doméstico à rede de drenagem pluvial; 

• Ausência de unidade de tratamento de esgotos domésticos; 

• Tratamento individual ineficiente, principalmente pela ausência de manutenção. 

• Ocupação irregular nas margens dos córregos, desrespeitando as devidas Áreas 

de Preservação Permanente. 

• Falta de programa de conscientização e de educação sanitária. 

Devido à localização do município de Carlos Barbosa, os corpos receptores do 

esgotamento sanitário são o Arroio Santa Clara, na Bacia Hidrográfica do Caí, e o Arroio 

Boa Vista, na Bacia Hidrográfica do Taquari. O item IV-2.1 apresenta o detalhamento 

das características hidrográficas destas bacias. 

A Resolução do CONAMA n° 357/2005 classifica os corpos de água do país de 

acordo com seus usos, além dos padrões de qualidade de água mínimos exigidos que 

devam ser respeitados. No lançamento de efluente, quando permitido, não deve haver 

alteração destes padrões de qualidade de água mínimos de acordo com sua classe. 

Esta resolução seleciona um conjunto de parâmetros de qualidade da água para 

subsidiar o enquadramento que deverá ser monitorado pelo Poder Público Estadual e 

Municipal, que poderá acrescentar condições e padrões de qualidade ou torná-los mais 

restritivos, tendo em vista as condições locais. Além disso, “o Poder Público poderá 

estabelecer restrições e medidas adicionais, de caráter excepcional e temporário. 
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A Resolução do CONAMA n° 430/2011 define valores máximos permitidos de um 

conjunto de parâmetros para o monitoramento dos efluentes lançados em corpos 

hídricos, porém, o órgão ambiental federal, estadual e municipal, no âmbito de sua 

competência, deverá, por meio de norma específica ou no licenciamento da atividade 

ou empreendimento, estabelecer a carga poluidora máxima para o lançamento de 

substâncias passíveis de estarem presentes, de modo a não comprometer os padrões 

estabelecidos para o corpo receptor. 

No Rio Grande do Sul, é a Resolução do CONSEMA n° 355/2017 que define os 

padrões de emissão de efluentes em águas superficiais, onde a eficiência necessária 

para o tratamento dos diversos efluentes lançados nos corpos receptores deve ser 

determinada segundo as condições de vazão do corpo receptor, adotando-se 

usualmente um tempo de recorrência de 10 anos e período de mínima de 7 dias (Q7,10). 

Além disso, deve haver um planejamento da bacia hidrográfica para a alocação 

de cargas poluidoras e a avaliação do cumprimento dos padrões ambientais deve levar 

em conta o monitoramento: (i) no efluente lançado; (ii) na zona de mistura do corpo de 

água, quando houver, que é a região de recebimento da descarga e onde ainda não há 

homogeneização dos constituintes; e (iii) em pontos a montante do lançamento dos 

despejos, que permita um controle da qualidade de água do corpo hídrico. Estes locais 

de amostragem devem ser estabelecidos com base em critérios estratégicos levando- 

se em conta as vulnerabilidades do corpo hídrico, para que se obtenha um diagnóstico 

que sirva de suporte para o controle da qualidade do corpo de água conforme os 

parâmetros expressos na legislação ambiental. 

Os arroios Boa Vista e Santa Clara não apresentam boas condições quanto à 

qualidade de suas águas, principalmente devido possuir descargas concentradas ao 

longo do seu curso que atravessa a área urbana de Carlos Barbosa. Fica evidenciado 

que o agente contaminante é o esgoto doméstico, principalmente pela ocorrência de 

pontos com concentração de matéria orgânica. 

O tratamento de esgotos antes do lançamento em corpos d’água é necessário 

para a proteção da população e das atividades que envolvem outros usos dessas águas, 

como, por exemplo, abastecimento humano, dessedentação de animais, irrigação, 

aquicultura e recreação. 
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V-1.4. ESTRUTURA ADMINISTRATIVA 

Nos loteamentos novos, a partir da Lei Municipal 3075/2014, além do 

empreendedor ser responsável pela execução da rede de esgoto cloacal em separado 

da rede pluvial, o loteador deverá instalar uma Estação de Tratamento de Esgoto 

Cloacal para receber todo o esgoto gerado das residências do seu loteamento. 

“Parágrafo Único - a rede de esgotamento cloacal deverá convergir 

para uma estação de tratamento de esgoto coletiva atendendo as diretrizes 

fornecidas pela concessionária do serviço e/ou de seus prepostos, em 

atenção às normas técnicas pertinentes.” 

A Companhia Riograndense de Saneamento – CORSAN – assumiu 

responsabilidade perante a municipalidade de Carlos Barbosa para prestar serviços 

relativos à exploração, execução de obras, ampliação e melhorias dos serviços de 

abastecimento de água e de coleta, transporte, tratamento e destino final de esgotos 

sanitários na área urbana do município, através do contrato de programa para prestação 

de serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, firmado entre a 

Prefeitura Municipal e a CORSAN, em outubro de 2007, vigorando por 25 anos. 

A gestão da rede coletora existente é realizada totalmente pela Prefeitura, não 

havendo atuação da CORSAN. Aproximadamente metade do serviço de manutenção é 

realizada pela Prefeitura e outra metade é realizada por empresa terceirizada, sendo 

esta mais frequente em casos que exigem trabalhos mais complexos, como detonação 

por exemplo. Estes serviços são realizados comumente pela Secretaria do 

Planejamento, Serviços e Vias Urbanas que efetua consertos frequentes na rede, 

semanalmente. 

V-1.5. DADOS ECONÔMICOS 

Não há cobrança direta à população pelos serviços de esgotamento sanitário em 

Carlos Barbosa. As despesas com manutenção da rede são custeadas pelo caixa geral 

da Prefeitura. A CORSAN, conforme o contrato vigente, deverá arcar com os custos 

referentes à implantação e operação do sistema de tratamento de esgotos, e passará a 

efetuar a cobrança de taxa específica. Estão previstos valores a serem cobrados por 

metro cúbico de esgoto coletado e por metro cúbico de esgoto tratado, conforme Tabela 

43. 
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Conforme dados da CORSAN a estimativa de investimento para a implantação da 

rede coletora de esgoto cloacal na Bacia BV1.2, Estação de Bombeamento e a Estação 

de Tratamento de Efluentes, são de R$ 4.088.376,74 (rede coletora) e R$ 10.500.000,00 

(estação elevatória e a ETE). 

V-1.6. INDICADORES DE DESEMPENHO 

Para permitir o acompanhamento da qualidade da gestão dos esgotos sanitários, 

são apresentados na tabela a seguir a sugestão de indicadores que a prefeitura 

municipal poderá implementar. 

Tabela 65. Indicadores do Sistema de Esgotamento Sanitário. 

 

Indicador 

 

Forma de Calcular 

 

Unidade 

 

Periodicidade 

Índice de cobertura por 

rede coletora de 

esgotos. 

Número de domicílios urbanos 

atendidos por rede coletora/Número 

total de domicílios urbanos 

 

% 

 

Anual 

 

Índice de Tratamento 

de Esgoto Cloacal 

(Nº de economias residenciais ativas 

ligadas ao sistema de coleta de 

esgotos afluentes às estações de 

tratamento de esgotos) / (Número de 

economias ligadas ao sistema de 

esgotos) 

 

% 

 

Anual 

Índice de coleta de 

esgotos por tipo de 

sistema 

(População Atendida) / Tipo de Sistema 
 

% 

 

Semestral 

Número de laudos – 

monitoramento

 curso hídrico 

Número de laudos realizados nos 

pontos de lançamento do esgoto misto 

da zona urbana 

 

Und 

 

Trimestral 

Índice de internações 

por doenças de 

veiculação hídrica 

Nº de registros pelo município de casos 

de doenças de veiculação hídrica no 

ano de referência. 

Nº de 

casos 
Mensal 

 

V-1.7. PRINCIPAIS DEFICIÊNCIAS 

A partir das informações relatadas nos itens anteriores, são resumidas no quadro 

a seguir as deficiências no sistema de esgotamento sanitário de Carlos Barbosa. 
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Tabela 66. Deficiências verificadas no sistema de esgotamento sanitário de Carlos 

Barbosa. 

Item DESCRIÇÃO 

A Arroios degradados pela presença de esgoto tratado insuficientemente. 

B Demora na implantação do sistema de tratamento de esgotos projetado. 

C Rede coletora de esgotos do tipo mista, havendo contaminação das águas pluviais. 

D Falta de dados sistematizados e unificados sobre as redes existentes 

E Locais em que a densidade populacional reduzida ou a topografia inviabilizam a 

implantação de sistema coletivo de esgotamento sanitário. 

F Falta de manutenção nos sistemas individuais de tratamento de esgoto. 

G Inexistência de estações de tratamento de esgotos. 

H Inexistência de monitoramento dos esgotos, através de análises e medições de 

vazão nos cursos hídricos que desemboca a drenagem urbana do município. 

I Falta de programa de conscientização. 

J Falta de sistemas informatizados de controle das instalações relativas ao 

esgotamento sanitário. 

K Falta de controle da Prefeitura sobre o cumprimento do contrato de concessão dos 

serviços de esgoto. 

 

V-2. PLANEJAMENTO PARA O ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

V-2.1. OBJETIVOS E PROGRAMAS PARA A GESTÃO DO ESGOTAMENTO 

SANITÁRIO 

Para garantir a correta gestão do esgotamento sanitário em Carlos Barbosa, as 

seguintes diretrizes devem ser observadas: 

- Universalização do acesso à rede de coleta de esgotos 

- Tratamento da totalidade dos esgotos coletados, visando diminuir o impacto aos 

recursos naturais; 

- Diminuição de riscos à saúde humana por lançamento de esgotos a céu aberto 

sem o tratamento adequado; 

- Eficiência e sustentabilidade econômica 

- Transparência das ações, segurança, qualidade e regularidade dos serviços. 
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V-2.1.1. Rede de coleta e tratamento de esgoto 

O município de Carlos Barbosa utiliza até hoje para embasamento de decisões 

que correspondem ao saneamento, um estudo realizado pela CORSAN sobre o projeto 

de concepção do sistema de esgotos sanitários (CORSAN, 2006), onde foram propostas 

subdivisões para cada microbacia da área urbana da sede do município, visando facilitar 

a gestão de cada unidade. Foram propostas neste estudo cinco bacias hidrossanitárias, 

sendo elas: Boa Vista 1, Boa Vista 2 e Boa Vista 3, no Arroio Boa Vista; e Santa Clara 

1 e Santa Clara 2 no Arroio Santa Clara. 

Somente no ano de 2019, a CORSAN iniciou no município as obras de instalação 

da rede separadora de esgoto cloacal contemplando parte dos bairros Vila Nova e 

Navegantes, cujo esgoto será encaminhado para uma estação de tratamento de 

efluentes a ser construída em área cedida pelo município próximo a sede dos Bombeiros 

Voluntários (área dos galhos) nas coordenadas geográficas 29º17’15,02”S e 

51º31’00,84”W. Conforme informações fornecidas pela CORSAN a rede de esgoto 

cloacal será instalada conforme projeto inicial até meados de junho de 2021 e a Estação 

de Tratamento de Efluentes – ETE em dezembro de 2021, no entanto sua operação tem 

a previsão de início para junho de 2022. 

Para os novos loteamentos, a legislação municipal exige que o loteador instale a 

rede de esgoto cloacal e direcione o esgoto sanitário para uma Estação de Tratamento 

de Efluentes - ETE aprovadas pela CORSAN. 

Após a instalação das redes separadoras e das ETEs, é importante que os 

moradores efetuem a ligação de seus esgotos à rede. Deve ser criada uma legislação 

para a obrigatoriedade da ligação, definindo-se as responsabilidades de custeio das 

obras e mecanismos para a fiscalização. 

Nas residências onde ainda não houver a condução para o tratamento coletivo, 

seja nas áreas urbanas ainda não contempladas ou nas áreas rurais e aglomerações 

urbanas isoladas, deve haver programa de fiscalização para que o sistema individual de 

tratamento de esgoto seja feito adequadamente. É necessário que haja manutenção 

periódica das fossas e filtros, para que seja mantida a eficiência da redução da carga 

poluidora do esgoto. 
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Os lodos retirados das fossas e filtros devem ser destinados a locais licenciados 

para o tratamento adequado. 

Nos programas de educação ambiental, faz-se necessário incluir temas 

relacionados ao tratamento de esgoto. As campanhas de educação sanitária e 

ambiental devem acompanhar a implementação das obras do sistema de esgoto 

sanitário, contemplando o planejamento e o desenvolvimento local de ações para a 

mobilização comunitária, visando, especialmente, à maior adesão dos beneficiários ao 

programa, à mudança de hábitos e comportamentos que propiciem a melhoria da 

qualidade de vida e do meio ambiente e à correta utilização dos recursos naturais, bem 

como dos sistemas e equipamentos instalados. A educação ambiental é fundamental 

nos projetos de saneamento, pois permite à população o conhecimento dos benefícios 

trazidos por este, além de conscientizá-la sobre a importância da mudança de 

comportamento, visando à preservação do meio ambiente e à qualidade de vida. 

V-2.1.2. Ações para emergências e contingências 

O sistema de esgotamento sanitário pode apresentar problemas operacionais, que 

devem ser corrigidos com brevidade para evitar maiores danos à população e ao meio 

ambiente. 

Falhas na rede coletora, como entupimentos, rompimentos e vazamentos são 

relativamente comuns. Atualmente, como a coleta de esgotos é feita em rede mista 

juntamente com a drenagem pluvial, a manutenção da rede é realizada pela Prefeitura, 

através de servidores da Secretaria Municipal de Planejamento, Serviços e Vias 

Urbanas ou de empresa terceirizada. Com a implantação da rede separadora de 

esgotos, a CORSAN deve assumir a responsabilidade dos serviços de manutenção da 

rede. 

Deve-se manter equipe de prontidão para atendimento de emergências da rede, 

assim como veículos, máquinas, equipamentos e materiais de reposição. Nas futuras 

Estações de Tratamento de Esgotos, deverão ser previstas em projeto as situações de 

risco e ações para emergência.  
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V-2.2. DEFINIÇÃO DE METAS PARA A GESTÃO DO ESGOTAMENTO 

SANITÁRIO 

O quadro a seguir mostra as metas e ações sugeridas para a melhoria da gestão 

dos esgotos sanitários em curto, médio e longo prazos. 

Tabela 67. Definição de metas para a gestão do esgotamento sanitário. 

Período    Nº Descrição 

Curto Prazo 
(2021-2024) 

    1 

Elaborar banco de dados para incluir todas as informações 
(levantamentos, ações, despesas, estudos, etc.) relativos à 
instalação das redes de esgoto cloacal tanto nos bairros, quanto 
dos loteamentos, dos sistemas de tratamento de efluentes e 
fossas sépticas e filtros. Aproveitar estrutura atual do 
Geoprocessamento - SIG (Sistema de Informações 
Geográficas) para ter um banco de dados único dentro da 

estrutura administrativa. 

    2 Implantar a Estação de Tratamento de Efluentes-ETE no bairro 
Vila Nova e iniciar sua operação - CORSAN. 

 

3 

Estabelecer e manter na Prefeitura sistema de controle do 
cumprimento do contrato de concessão dos serviços de esgotos 
junto a CORSAN. 

 

4 

Finalizar a implantação da rede coletora de esgoto na 

microbacia definida pela CORSAN nos bairros Vila Nova e 
Navegantes - CORSAN. 

 

5 
Revisar o Plano Diretor referente a forma de tratamento dos 
efluentes sanitários em loteamentos industrias e residenciais. 

 

6 
Elaborar legislação para regrar a obrigatoriedade da ligação das 
economias à rede separadora de esgoto. 

 

7 
Definir regramento para fiscalizar e cobrar a limpeza das fossas 
sépticas e filtros de residenciais e empresas. 

 

8 

Realizar levantamento das fossas sépticas e filtros instalados no 
município para elaborar um banco de dados e ter um panorama 
para poder definir diretrizes públicas para controle de poluição 
dos córregos do município. 

 

9 

Definir e realizar monitoramento através de laudos físico- 
químicos referente o grau de poluição nos principais arroios do 
município. 

 

   10 

Realizar estudo de pontos no centro do município para a 
possibilidade de ser instalado os sistemas by-pass para iniciar a 
partir desses pontos a separação das redes de esgoto cloacal e 
pluvial. 

   11 

Criar um Departamento Exclusivo para tratar a gestão dos 
serviços de saneamento básico do município: drenagem urbana, 
esgoto sanitário e águas de consumo humano.  
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Médio Prazo 
(2025-2028) 12 

Manter atualizado o banco de dados com todas as informações 
(levantamentos, ações, despesas, estudos, manutenções, etc.) 
relativos ao esgoto cloacal do município, junto ao SIG.  

13 
Manter o monitoramento através de laudos físico-químicos 
referente ao grau de poluição nos principais arroios do município. 

14 

Fiscalizar e cobrar a limpeza das fossas sépticas e filtros de 
residenciais e empresas.  

 

15 

Elaborar Programa de educação ambiental visando diminuir os 
impactos do lançamento de esgotos.  

 

16 

Viabilizar junto a CORSAN a instalação da segunda Estação de 
Tratamento de Efluentes e ampliação da instalação das redes de 
esgoto cloacal da bacia correspondente.  

 

Longo Prazo 
(2029-2038) 

17 

Manter atualizado o banco de dados com todas as informações 
(levantamentos, ações, despesas, estudos, manutenções, etc.) 
relativos ao esgoto cloacal do município, junto ao SIG.  

 

18 

Manter o monitoramento através de laudos físico-químicos 
referente ao grau de poluição nos principais arroios do município.  

 

19 
Manter a fiscalização na limpeza das fossas sépticas e filtros de 
residenciais e empresas.  

20 

Viabilizar junto a CORSAN a instalação da Terceira Estação de 
Tratamento de Efluentes e ampliação da instalação das redes de 
esgoto cloacal da bacia correspondente.  

 

 

V-2.3. MECANISMOS PARA MONITORAMENTO 

O monitoramento da gestão do esgotamento sanitário deve ser feito pelo Poder 

Público, conforme os programas propostos: 

- Monitoramento da Implantação do Tratamento de Esgotos 

Objetivo: Garantir a efetiva implantação do sistema de tratamento de esgotos na 

área urbana. 

Metodologia: manter equipe de acompanhamento do licenciamento ambiental e 

das obras de instalação das ETEs e das redes separadoras de esgoto. 

Resultados esperados: cumprir o cronograma de implantação do sistema de 

tratamento de esgotos, para passar a tratar 100% dos esgotos da área urbana. 
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- Monitoramento dos esgotos emitidos 

Objetivo: minimizar o impacto do lançamento dos esgotos nos recursos naturais. 

Metodologia: análises periódicas dos esgotos emitidos; verificação da correta 

operação das ETEs; fiscalização da manutenção periódica dos sistemas individuais de 

tratamento. 

Resultados esperados: atendimento a 100% dos padrões de emissão de 

efluentes; evitar contaminação de recursos naturais. 

- Monitoramento da Qualidade dos corpos hídricos receptores de esgotos 

Objetivo: garantir a manutenção da qualidade dos recursos naturais 

Metodologia: mapeamento dos pontos de lançamento de esgotos; análises 

periódicas das águas superficiais receptoras de esgotos; 

Resultados esperados: preservar a qualidade dos corpos hídricos, conforme 

Planos das Bacias do Taquari-Antas e Caí. 

- Monitoramento da qualidade dos serviços de esgotos sanitários 

Objetivo: garantir a qualidade da prestação de serviços de esgotos à população. 

Metodologia: manter na Prefeitura sistema de controle do cumprimento do 

contrato de concessão dos serviços de esgotos. 

Resultados esperados: cumprimento total das condicionantes do contrato de 

concessão. 
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VI-1. IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE SANEAMENTO 

A Revisão do Plano de Saneamento Básico de Carlos Barbosa foi elaborado pela 

empresa Simoni Bioecologieas EIRELI – ME, com a participação de integrantes de 

diversos órgãos do Poder Público e representantes da sociedade, em especial, a 

Secretaria de Projetos Públicos e Meio Ambiente, Secretaria da Saúde, Secretaria da 

Agricultura, Secretaria de Planejamento, Serviços e Vias Urbanas, CORSAN e o 

Conselho Municipal de Meio Ambiente. Foram definidos objetivos e metas para os 

próximos vinte anos, cujas ações devem ser implementadas pela Prefeitura. 

É importante que haja na Prefeitura de Carlos Barbosa uma estrutura apropriada, 

através de um órgão que faça o gerenciamento dos serviços ambientais e de 

saneamento básico. Este órgão deve ter, além de infraestrutura adequada, uma equipe 

capacitada e multidisciplinar, que fará a centralização e organização dos dados e a 

implementação dos programas e projetos para melhoria da gestão do saneamento 

básico. 

O Plano de Saneamento Básico deverá ser revisado a cada 4 anos, 

concomitantemente ao plano plurianual, com a participação de toda a sociedade, para 

que possa ser constantemente reavaliado e readequado ao contexto ambiental, social 

e econômico do município. 

VI-2. CAPTAÇÃO DE RECURSOS 

O acesso aos recursos financeiros advindos da união tem estreita ligação com os 

Planos de Saneamento Básico, uma vez que os mesmos são critérios para seleção dos 

municípios a serem contemplados com os recursos. 

Um dos principais caminhos para pleitear recursos da União em áreas do 

saneamento básico é junto à Fundação Nacional da Saúde (FUNASA). A Fundação 

Nacional de Saúde (Funasa), órgão executivo do Ministério da Saúde, é uma das 

instituições do Governo Federal responsável em promover a inclusão social por meio de 

ações de saneamento para prevenção e controle de doenças. É também a instituição 

responsável por formular e implementar ações de promoção e proteção à saúde 

relacionadas com as ações estabelecidas pelo Subsistema Nacional de Vigilância em 

Saúde Ambiental (FUNASA,2018). 
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O apoio técnico e financeiro da FUNASA incide no meio ambiente, na 

infraestrutura dos municípios com até 50 mil habitantes, prioritariamente, e nas 

condições de vida de populações vulneráveis. Dentre os programas e projetos apoiados 

pela FUNASA, destacam-se: 

- Apoio à gestão dos sistemas de saneamento básico; 

- Apoio ao controle da qualidade da água para o consumo humano; 

- Implementação de projetos de coleta e reciclagem de materiais; 

- Educação em saúde ambiental; 

- Melhorias habitacionais para controle de doenças de chagas; 

- Melhorias sanitárias domiciliares; 

- Pesquisa e desenvolvimento de tecnologias alternativas; 

- Projetos de saneamento; 

- Redução de riscos à saúde humana; 

- Saneamento em áreas rurais e tradicionais; 

- Serviços de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas; 

- Sistemas públicos de abastecimento de água, esgotamento sanitário e manejo 

de resíduos sólidos; 

Para a seleção dos programas e projetos relacionados aos itens anteriores, os 

mesmos devem atender aos critérios estabelecidos pela FUNASA, conforme descrito a 

seguir: 

- Promoção do fortalecimento dos dispositivos da Lei Federal nº 13.312/2016 que 

estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico e a Lei Federal nº 

11.107/2005 que dispõem sobre a contratação de consórcios públicos; 

- Desenvolvimento de ações e propostas que contemplem sistemas integrados de 

saneamento básico, prevendo desde a captação de água até a solução adequada para 

o tratamento e destino final dos efluentes dos sistemas de esgotamento sanitário; 

- Elaboração de propostas que promovam a universalização, a equidade, a 

intersetorialidade, a sustentabilidade e controle social dos serviços coletivos de 

abastecimento de água, de esgotamento sanitário e de resíduos sólidos junto aos 

municípios com população total de até 50 mil habitantes; 

- Desenvolvimento de propostas voltadas para a sustentabilidade ambiental, 

social, de governança e econômica das ações de saneamento implantadas, garantindo 
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que os recursos aplicados tragam continuamente, os benefícios esperados para a 

população; 

- Promoção de ações de educação em saúde e de mobilização social durante as 

fases de planejamento, implantação e operação das obras e serviços de engenharia 

visando estimular a democratização da gestão dos serviços, com a construção de 

relações entre cidadania, governança e o controle e a participação social; 

- Planejamento, implementação e avaliação das ações de saneamento levando 

em consideração os dados e indicadores de saúde pública. 

Os municípios, para terem seus projetos aceitos e selecionados pela FUNASA, 

são avaliados, considerando diversos critérios de priorização, principalmente no caso 

de vários municípios concorrerem aos mesmos recursos. Dentre esses critérios podem-

se destacar os seguintes, os quais são relacionados com os planos de saneamento 

básico: 

- Municípios que possuam projetos básicos de engenharia devidamente 

elaborados, com plena condição de viabilização da obra e que atendam aos critérios 

estabelecidos pela FUNASA. Os projetos devem estar de acordo com os respectivos 

planos de saneamento; 

- Municípios que contam com gestão estruturada em serviços públicos de 

saneamento básico com entidade ou órgão especializado (autarquia, empresa pública, 

sociedade de economia mista, consórcio público) e concessão regularizada nos casos 

em que couber; 

- Municípios que possuam o Plano Municipal de Saneamento Básico elaborado 

ou em elaboração nos moldes da Lei Federal nº 13.312/2016; 

- Municípios que possuam Plano Diretor nos moldes da Lei nº 10.257/2001; 

- Municípios que possuam Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos 

Sólidos, elaborado conforme Lei Federal nº 12.305/2010 (no caso de projetos 

envolvendo resíduos sólidos). 

Os municípios são avaliados ainda quanto a critérios de desenvolvimento 

socioeconômicos e de saúde pública. Mas considerando-se os critérios de priorização 
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descritos, os quais foram retirados diretamente do site da FUNASA (2017), percebe-se 

a grande importância da elaboração do plano de saneamento e de resíduos sólidos para 

o município no momento de solicitar recursos financeiros junto ao Governo Federal. 

Cabe ressaltar, que os municípios contemplados com recursos devem entrar com 

uma contrapartida, que no ano de 2012, era de 2 a 4% (FUNASA, 2017). Para ter acesso 

aos recursos, o município deve ainda, estar cadastrado no SICONV – Sistema de 

Gestão de Convênios e Contratos de Repasse do Governo Federal. O SICONV é uma 

ferramenta eletrônica que reúne e processa informações sobre transferências de 

recursos do Governo Federal para órgãos públicos e privados sem fins lucrativos. Os 

repasses ocorrem por meio de contratos e convênios destinados à execução de 

programas, projetos e ações de interesse comum. 
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Conselho Nacional do meio Ambiente- CONAMA. Resolução n° 430, de 13 de maio de 

2011. Dispõe sobre as condições e padrões de lançamento de efluentes, complementa 
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e altera a Resolução no 357, de 17 de março de 2005, do Conselho Nacional do Meio 

Ambiente-CONAMA. 

Conselho Nacional do meio Ambiente- CONAMA. Resolução n° 307, de 5 de julho de 

2002. Estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da 

construção civil. 

Conselho Nacional do meio Ambiente- CONAMA. Resolução n° 348, de 16 de agosto 

de 2004. Altera a resolução CONAMA n° 304, de 5 de julho de 2002, incluindo p amianto 

na classe de resíduos perigosos. 

Conselho Nacional do meio Ambiente- CONAMA. Resolução n° 431, de 24 de maio de 

2011. Altera o art. 3º da Resolução n° 307, de 5 de julho de 2002, do Conselho Nacional 

do Meio Ambiente CONAMA, estabelecendo nova classificação para o gesso. 

Conselho Nacional do meio Ambiente- CONAMA. Resolução n° 401, de 4 de novembro 

de 2008. Estabelece os limites máximos de chumbo, cádmio e mercúrio para pilhas e 

baterias comercializadas no território nacional e os critérios e padrões para o seu 

gerenciamento ambientalmente adequado, e dá outras providências. 

Conselho Nacional do meio Ambiente- CONAMA. Resolução n° 424, de 22 de abril de 

2010. Revoga o parágrafo único do art. 16 da Resolução CONAMA nº 401/2008. 

Conselho Nacional do meio Ambiente- CONAMA. Resolução n° 362, de 23 de junho de 

2005. Dispõe sobre o recolhimento, coleta e destinação final de óleo lubrificante usado 

ou contaminado. 

Conselho Nacional do meio Ambiente- CONAMA. Resolução n° 450, de 06 de março de 

2012. Altera os arts. 9o , 16, 19, 20, 21 e 22, e acrescenta o art. 24-A à Resolução n 

2005, do Conselho Nacional do Meio Ambiente CONAMA, que dispõe sobre 

recolhimento, coleta e destinação final de óleo lubrificante usado ou contaminado. 

Conselho Nacional do meio Ambiente- CONAMA. Resolução n° 465, de 5 de dezembro 

de 2014. Dispõe sobre os requisitos e critérios técnicos mínimos necessários para o 

licenciamento ambiental de estabelecimentos destinados ao recebimento de 

embalagens de agrotóxicos e afins, vazias ou contendo resíduos. 

Conselho Nacional do meio Ambiente- CONAMA. Resolução n° 334, de 3 de abril de 

2003. Dispõe sobre os procedimentos de licenciamento ambiental de estabelecimentos 

destinados ao recebimento de embalagens vazias de agrotóxicos 

Conselho Nacional do meio Ambiente- CONAMA. Resolução n° 258, de 26 de agosto 

de 1999. Determina que as empresas fabricantes e as importadoras de pneumáticos 

ficam obrigadas a coletar e dar destinação final ambientalmente adequada aos pneus 

inservíveis. 
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Conselho Nacional do meio Ambiente- CONAMA. Resolução n° 301, de 21 de março de 

2002. Altera dispositivos da Resolução no 258, de 26 de agosto de 1999, que dispõe 

sobre Pneumáticos. 

Decreto n° 9.177, de 23 de outubro de 2017. Regulamenta o art. 33 da Lei nº 12.305, 

de 2 de agosto de 2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, e 

complementa os art. 16 e art. 17 do Decreto nº 7.404, de 23 de dezembro de 2010 e dá 

outras providências. Disponível em < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-

2018/2017/Decreto/D9177.htm> 

Decreto n° 4.074, de 4 de outubro de 2002. Regulamenta a Lei no 7.802, de 11 de julho 

de 1989, que 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 dá outras providências. Disponível em < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/D4074.htm> 

Decreto n° 38.356, de 01 de Abril de 1998. Aprova o Regulamento da Lei n° 9.921, de 

27 de julho de 1993, que dispõe sobre a gestão dos resíduos sólidos no Estado do Rio 

Grande do Sul. Porto Alegre, RS. Disponível em: 

<http://www.mp.rs.gov.br/ambiente/legislacao/id4804.htm> 

Decreto n° 51.797, de 08 de Setembro de 2014. Declara as Espécies da Fauna Silvestre 

Ameaçadas de Extinção no Estado do Rio Grande do Sul.Porto Alegre, RS.

 Disponível em: 

< https://leisestaduais.com.br/rs/decreto-n-51797-2014-rio-grande-do-sul-declara-as-

especies-da-fauna-silvestre-ameacadas-de-extincao-no-estado-do-rio-grande-do-sul> 

Decreto n° 48.129, de 30 de junho de 2011. Altera o Anexo Único do Decreto nº 38.356, 

de 1º de abril de 1998, que regulamenta a Lei nº 9.921, de 27 de julho de 1993, que 

dispõe sobre a gestão dos resíduos sólidos no Estado do Rio Grande do Sul. Porto

 Alegre, RS. Disponível em: 

< http://www.al.rs.gov.br/filerepository/repLegis/arquivos/DEC%2048.129.pdf> 

Decreto municipal n° 42.072, de 11 de agosto de 2006. ALTERA O ART. 1º DO 

DECRETO Nº 2.054, DE 1º DE JUNHO DE 2006. Porto Alegre, RS. Disponível 

em: < https://leismunicipais.com.br/a1/rs/c/carlos-

barbosa/decreto/2006/207/2072/decreto-n-2072-2006-altera-o-art-1-do-decreto-n-

2054-de-1-de-junho-de-2006> 

EMBRAPA – Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. AGRITEMPO – Sistema de 

Monitoramento Agrometeorológico. Disponível em <www.agritempo.gov.br>. 

EMBRAPA. Estação Agroclimática da Embrapa Uva e Vinho de Bento Gonçalves. 

Dados meteorológicos mensais. Disponível em: 

https://leismunicipais.com.br/a1/rs/c/carlos-barbosa/decreto/2006/205/2054/decreto-n-2054-2006-define-documentos-necessarios-para-a-obtencao-de-aprovacao-para-construcao-e-parcelamento-de-solo
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<http://www.cnpuv.embrapa.br/prodserv/meteorologia/bento-mensais.html>. 

EMBRAPA & UFRGS. Mapeamento semidetalhado de solos: Município de Carlos 

Barbosa-RS. Porto Alegre: 2007. 

FATTORI, G.: Apostila de Sistemas Hidráulicos Sanitários. Curso de Engenharia 

Ambiental da Universidade de Caxias do Sul. Caxias do Sul, 2009. 

FEE - Fundação de Economia e Estatística Siegfried Emanuel Heuser. Estatísticas: 

Carlos Barbosa. Disponível em: <www.fee.rs.gov.br> 

FINOTTI, A. R.,et. al. Curvas IDF para Caxias do Sul e Região. XVII Encontro de jovens 

Pesquisadores da UCS. Caxias do Sul, 2009. Disponível em: 

<http://www.ucs.br/ucs/pesquisa/jovenspesquisadores2009/trabalhos/poster/e_FelipeA

ugustoScal co.pdf>. Acesso em: dezembro de 2012. 

FORGIARINI, Francisco Rossarolla. Incentivos econômicos à sustentabilidade da 

drenagem urbana: o caso de Porto Alegre – RS. Tese de doutorado apresentado ao 

Programa de Pós-Graduação em Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental da 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2010. 

FEPAM - Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henrique Luiz Roessler – RS 

Disponível em < http://www.fepam.rs.gov.br/>. 

GALETI, P. A. Conservação do solo: reflorestamento-clima. 2ª ed. Campinas, Instituto 

Campineiro de Ensino Agrícola, 1973. 

GONÇALVES, G. P., ET AL.Mamíferos do Rio Grande do Sul .Porto Alegre: Pacartes, 

2014. 212 p.; il. Color. ISBN 978-85-62689-93-2 

GOMES, P. L., et. al. Aspectos e impactos no descarte de óleos lubrificantes: o caso 

das oficinas. In: IV Congresso Nacional de Excelência em Gestão e Responsabilidade 

Socioambiental das Organizações Brasileiras. Niterói, RJ. 2008. Disponível em: 

<http://www.excelenciaemgestao.org/Portals/2/documents/cneg4/anais/T7_0035_0236

.pdf>. 

HERPETOLOGIA UFRGS. 2010. Laboratório de Herpetologia da Universidade Federal 

do Rio Grande do Sul. On line. Versão 1.0. 

Hídricos, Publicação MTARH.DM-092/06, Departamento de Engenharia Civil e 

Ambiental, Universidade de Brasília, Brasília, DF, 168p. 

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Portal Cidades@. Disponível em 

< https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rs/carlos-barbosa/panorama>. 

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística .Censo Demográfico 2010. 

Disponível em <www.ibge.gov.br>. 
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IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Projeção da População do Brasil 

por sexo e idade – 1980 – 2050. Revisão 2008. Série Estudos e Pesquisas, Informação 

Demográfica e Socioeconômica, nº 24. Rio de Janeiro: IBGE, 2008. 

JORDÃO, E.P; PESSOA, C.A. Tratamento de Esgotos Domésticos. 3.ed., Rio de 

Janeiro: Associação Brasileira de Engenharia Sanitária – ABES, 1995 – 681 p. 

JÚNIOR, N. B. C. (Coord). Cartilha de gerenciamento de resíduos sólidos para a 

construção civil. SINDUSCON-MG, 2005. 

KOCH, W. R.; MILANI, P. C.; GROSSER, K. M. Guia ilustrado; Peixes Parque Delta do 

Jacuí. Porto alegre, Fundação Zoobotânica do Rio Grande do Sul, 2000. 

LEITE, P.; KLEIN, R. M.  Vegetação. In: IBGE. Geografia do Brasil: região Sul. v. 2. Rio 

de Janeiro. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 1990. p. 113-150 

Lei n° 12.305, de 12 de agosto de 2010. Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; 

altera a Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e dá outras providências. Brasília, DF. 

Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12305.htm>. 

Lei n° 11.445, de 5 de janeiro de 2007. Esta Lei estabelece as diretrizes nacionais para 

o saneamento básico e para a política federal de saneamento básico.. Brasília, DF. 

Disponível em: 

< http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/lei/l11445.htm>. 

Lei n° 11.107, de 6 de abril de 2005. Dispõe sobre normas gerais de contratação de 

consórcios públicos e dá outras providências. Brasília, DF. Disponível em: 

< http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11107.htm>. 

 

Lei n° 13.312, de 12 de julho de 2016  

Altera a Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, que estabelece diretrizes nacionais para 

o saneamento básico, para tornar obrigatória a medição individualizada do consumo 

hídrico nas novas edificações condominiais. Brasília, DF. Disponível em: 

< http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13312.htm>. 

Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012. Código Florestal Federal. Dispõe sobre a proteção 

da vegetação nativa; altera Leis (...) e dá outras providências. Brasília, DF. Disponível 

em: <http://www2.camara.gov.br/legin/fed/lei/2012/lei-12651-25-maio-2012-613076- 

normaatualizada-pl.pdf>. 

Lei n° 9.605, de 12 de Fevereiro de 1998. Dispõe sobre as sanções penais e 

administrativas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras 

providências. Brasília, DF. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9605.htm>. 
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Lei nº 10.257, de 10 de Julho de 2001. denominada Estatuto da Cidade, estabelece 

normas de ordem pública e interesse social que regulam o uso da propriedade urbana 

em prol do bem coletivo, da segurança e do bem-estar dos cidadãos, bem como do 

equilíbrio ambiental. Brasília, DF. Disponível em: 

< http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/leis_2001/l10257.htm>. 

Lei nº 1.618 de 18 de fevereiro de 2003. Cria o Conselho Municipal do Meio Ambiente 

– COMAM, revoga a Lei Municipal nº 1.230, de 27 de agosto de 1998 e dá outras 

providências. Carlos Barbosa, RS. Disponível em: 

<http://www.leismunicipais.com.br/cgi- local/showinglaw.pl. Acesso Jul 2012>. 

Lei nº 10.099 de 07 de fevereiro de 1994. Dispõe sobre os resíduos sólidos provenientes 

de serviços de saúde e dá outras providências. Rio Grande do Sul. Disponível em: 

<http://www.al.rs.gov.br/Legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNo

rmas=13903&hTexto=&Hid_IDNorma=13903#:~:text=LEI%20N%C2%BA%2010.099%

2C%20DE%2007,DO%20RIO%20GRANDE%20DO%20SUL>. 

Lei nº 13.905 de 10 de janeiro de 2012. Dispõe sobre a obrigatoriedade das farmácias 

e drogarias manterem recipientes para coleta de medicamentos, cosméticos, insumos 

farmacêuticos e correlatos, deteriorados ou com prazo de validade expirado. Rio 

Grande do Sul. Disponível em: <https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=156482>. 

Lei n° 9.519, de 21 de janeiro de 1992. Institui o Código Florestal do Estado do Rio 

Grande do Sul e dá outras providências. Rio Grande do Sul. Disponível em < 

http://www.al.rs.gov.br/filerepository/repLegis/arquivos/09.519.pdf> 

Lei n° 7.802, de 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 dá outras 

providências. Disponível em < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L7802.htm> 

Lei n° 9.974, de 06 de junho de 2000. Altera a Lei no 7.802, de 11 de julho de 1989, que 

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 dá outras providências.  Disponível em < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9974.htm> 

Lei n° 11.520, de 03 de agosto de 2000.  Institui o Código Estadual do Meio Ambiente 

do Estado do Rio Grande do Sul e dá outras providências. Disponível em 

https://www.icmbio.gov.br/cepsul/images/stories/legislacao/Lei/2000/lei_11520_2000_i

nstituicodigoestadualmeioambiente_rs_regulamentada_dec_46519_2009.pdf> 

http://www.al.rs.gov.br/Legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNormas=13903&hTexto=&Hid_IDNorma=13903#:~:text=LEI%20N%C2%BA%2010.099%2C%20DE%2007,DO%20RIO%20GRANDE%20DO%20SUL>.
http://www.al.rs.gov.br/Legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNormas=13903&hTexto=&Hid_IDNorma=13903#:~:text=LEI%20N%C2%BA%2010.099%2C%20DE%2007,DO%20RIO%20GRANDE%20DO%20SUL>.
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Lei municipal nº 1.619 de 18 de fevereiro de 2003b. Cria o Fundo Municipal do Meio 

Ambiente – FMMA, revoga a Lei Municipal nº 1.261, de 28 de dezembro de 1998 e dá 

outras providências. Carlos Barbosa, RS. Disponível em: 

<http://www.leismunicipais.com.br/cgi- local/showinglaw.pl>. 

Lei municipal nº 1.963, de 06 de abril de 2006. Institui o plano diretor urbano do 

município de Carlos Barbosa e dispõe sobre diretrizes e medidas para sua 

implementação. 2006a. 

Lei municipal nº 3.080, de 5 de Agosto de 2014. Dispõe sobre o parcelamento do solo 

para fins urbanos e a instituição de condomínios por unidade autônoma e dá outras 

providências. 

Lei municipal N° 3.460, de 26 de outubro de 2017. Institui o Zoneamento Ambiental e o 

Código Municipal e Meio Ambiente do Município de Carlos Barbosa 

Lei municipal nº 3.364, de 20 de janeiro de 2017 Institui o Código de Obras e disciplina 

a sua aplicação. 

Lei municipal nº 3.634, de 09 de abril de 2019 Inclui dispositivo na Lei nº 1.964, de 06 

de abril de 2006, que dispõe sobre o parcelamento do solo para fins urbanos e a 

instituição de condomínios por unidade autônoma. 

Lei municipal nº 3.662, de 11 de junho de 2019 Altera Estrutura Organizacional da 

Administração Direta do Município de Carlos Barbosa constante na Lei Municipal 

nº 2.870, de 09 de abril de 2013 e suas alterações, cria, extingue e altera Cargos em 

Comissão (CC) e Funções Gratificadas (FG), e dá outras providências. 

Lei municipal nº 3.413, de 14 de junho de 2017 Altera estrutura organizacional da 

Administração Direta do Município de Carlos Barbosa constante na Lei Municipal 

nº 2.870, de 09 de abril de 2013, cria, extingue e altera Cargos em Comissão (CC) e 

Funções Gratificadas (FG), cria Gratificações de Natureza Especial e altera atribuições 

de cargo efetivo na Lei Municipal nº 685, de 26 de junho de 1990, e dá outras 

providências. 

Lei municipal nº 1.964, de 09 de abril de 2006. Dispõe sobre o parcelamento do solo 

para fins urbanos e a instituição de condomínios por unidade autônoma e dá outras 

providências. 
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Lei municipal nº 2.084, de 28 de agosto de 2007. Institui a aplicação da lei municipal 

nº 1963 de 06 de abril de 2006 e lei municipal nº 1964 de 06 de abril de 2006 no 

perímetro urbano do distrito de arcoverde e dá outras providências. 

Lei municipal nº 3.075, de 15 de julho de 2014. Altera lei municipal nº 1.963, de 06 

de abril de 2006 e dá outras providências. 

Lei municipal nº 3.662, de 11 de junho de 2019 Altera Estrutura Organizacional da 

Administração Direta do Município de Carlos Barbosa constante na Lei Municipal 

nº 2.870, de 09 de abril de 2013 e suas alterações, cria, extingue e altera Cargos em 

Comissão (CC) e Funções Gratificadas (FG), e dá outras providências. 

Lei municipal nº 2084, de 28 de agosto de 2007. Institui a aplicação do Plano Diretor e 

da Lei de Parcelamento do Solo no perímetro urbano do distrito de Arcoverde. 

Lei municipal n° 2.221, de 23 de Abril de 2009. Disciplina a utilização de caçambas 

estáticas coletoras de entulho no Município de Carlos Barbosa e dá outras providências. 

Carlos Barbosa, RS, 2009. Disponível em: <http://www.leismunicipais.com.br/cgi-

local/form_vig.pl> 

Lei municipal nº 3.154, de 30 de Março de 2015. Institui o Plano de Estímulo ao 

Desenvolvimento Agropecuário no município e dá outras providencias. Carlos Barbosa, 

RS. Disponível em: <https://leismunicipais.com.br/a1/rs/c/carlos-barbosa/lei-

ordinaria/2015/315/3154/lei-ordinaria-n-3154-2015-institui-o-plano-de-estimulo-ao-

desenvolvimento-agropecuario-no-municipio-de-carlos-barbosa-e-da-outras-

providencias>. 

Lei municipal nº 2.298, de 15 de dezembro de 2009. Inclui programa na Lei 2.247 que 

Institui o Plano de Estímulo ao Desenvolvimento Agropecuário no município e dá outras 

providências. Carlos Barbosa, RS. Disponível em: 

<http://www.leismunicipais.com.br/cgi- local/showinglaw.pl>. 

Lei municipal nº 3.394, de 26 de abril de 2017. Altera dispositivos da Lei nº 3.154, de 

30 de março de 2015, que institui o plano de estímulo ao desenvolvimento 

agropecuário no município de Carlos Barbosa. 

Lei municipal n° 2.302, de 15 de Dezembro de 2009. Altera dispositivo da Lei Municipal 

que disciplina a utilização de caçambas estáticas coletoras de entulhos no Município de 

Carlos Barbosa e dá outras providências. – Lei 2221, de 23 de Abril de 2009. Carlos 

Barbosa, RS, 2009. Disponível em: <http://www.leismunicipais.com.br/cgi-

local/showinglaw.pl> 

Lei municipal nº 2.593, de 26 de Maio de 2011. Institui o Programa de Certificação a 

Parceiros Ambientais, através da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, 

inclui ações nos anexos do PPA – Lei Municipal nº 2.262, de 19 de agosto de 2009 – 

dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2010 – 2013 e da LDO – Lei Municipal 

nº 2.500, de 15 de outubro de 2010 – Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício 

https://leismunicipais.com.br/a/rs/c/carlos-barbosa/lei-ordinaria/2006/196/1963/lei-ordinaria-n-1963-2006-institui-o-plano-diretor-urbano-do-municipio-de-carlos-barbosa-e-dispoe-sobre-diretrizes-e-medidas-para-sua-implementacao
https://leismunicipais.com.br/a/rs/c/carlos-barbosa/lei-ordinaria/2006/196/1964/lei-ordinaria-n-1964-2006-dispoe-sobre-o-parcelamento-do-solo-para-fins-urbanos-e-a-instituicao-de-condominios-por-unidade-autonoma-e-da-outras-providencias
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