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I - INTRODUÇÃO
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1.0 INTRODUÇÃO

Uma comunidade, quanto mais adulta e consciente, tanto mais cuida dos seus interesses

de maneira participativa. E o Poder Público para estar em sintonia, deve ser ágil e

preparado para atender as demandas, pois, em se tratando de bem comum, de interesses

difusos - como é o caso do meio ambiente, que é patrimônio público – deve assumir as

funções de gestor qualificado: legisla, executa, julga, defende, impõe sanções; enfim,

pratica todos os atos que são necessários para atingir os objetivos sociais, no escopo e

nos limites de um Estado de Direito.

Uma destas funções é a elaboração do Plano Ambiental Municipal, um plano que deverá

ser revisado em períodos estabelecidos, a fim de, seguir as estratégias e prioridades,

com as quais, o administrador público, tratará do meio ambiente não mais de forma

amadorística, como nortearam em outras administrações. Ressalta-se que existe um

Roteiro Básico para Elaboração do Plano Ambiental Municipal , dada pela Resolução do

CONSEMA nº 11, de 17 de novembro de 2000, bem como, programas e planos locais e

regionais, voltados ao desenvolvimento sustentável.

O alcance esperado com o Plano Ambiental é de reduzir o nível de incertezas que

acompanham as ações de proteção do meio ambiente.

E assim, o Poder Público definirá metas para períodos de curto, médio e de longo prazo,

baseado em fundamentação técnica e jurídica, nas soluções dos problemas ambientais

para garantir uma qualidade de vida às nossas e futuras gerações.

Engº Gerson Carvalho



1.1 Fluxo de elaboração do Plano Ambiental

PLANO 

COLETA DE DADOS

- Literatura

- Administração municipal

- Instituições públicas e privadas

- Plano Diretor  e Lei Orgânica

- Programa Região Hidrográfica

- Programa da Bacia do Pardo

- Análise conjunto com técnicos 

ETAPA I

Diagnóstico e

Prognóstico

ETAPA II

ANÁLISE DO DIAGNÓSTICO

- Tabulação dos problemas

- Tabulação das soluçõesAMBIENTAL Propostas e 

Soluções

- Tabulação das soluções

- Geração de propostas

- Elaboração de Cronograma de Ações

- Reunião Técnica      

ETAPA III

Edição do Plano

ESTRUTURAÇÃO FINAL DO PLANO

- Inclusões das discussões técnicas

- Edição final do Plano

PLANO PRELIMINAR EDIÇÃO FINAL DO PLANO AMBIENTAL



INÍCIO DA 
ELABORAÇÃO 

DO PLANO

REUNIÃO 
TÉCNICA 

PLANO FINAL

1.2 DAS ETAPAS DO PLANO AMBIENTAL MUNICIPAL

Plano Preliminar: É a estruturação com fundamentação legal, técnica e política,

elaborado preliminarmente, a partir das legislações, princípios , seguindo a política

nacional, estadual e municipal para o meio ambiente, acompanhando e adaptando

para sua região os planos, programas e inventários ambientais, como por exemplo,

Inventário Florestal do Rio Grande do Sul, elaboração conjunta do Departamento

Florestal do Estado/DEFAP e Universidade Federal de Santa Maria/UFSM.

31 de março de 2008

12 de maio

PLANO 
PRELIMINAR

15 de maio

30 de junho de 2008

Florestal do Estado/DEFAP e Universidade Federal de Santa Maria/UFSM.

Reunião Técnica com Secretários e Técnicos da Prefeitura: É o início de partida para a

análise, correções e adições de temas técnicos, administrativo e jurídico ao plano

preliminar, resultando daí na formalização de recomendações para o seu

aprimoramento;

Plano Final: é o documento ambiental de forma organizada administrativa e

operacional de ações voltadas ao controle e monitoramento das atividades efetiva e

potencialmente causadoras de degradação ambiental.

Da revisão do Plano:

O Plano Ambiental deverá ser revisto, total ou parcialmente, a cada 6 anos no máximo,

decorridos da data da aprovação pelo Conselho Estadual de Meio Ambiente –

CONSEMA.

Do controle do plano:

O Plano Ambiental terão suas metas estabelecidas fiscalizadas pelo Ministério Público,

Tribunal de Contas do Estado, bem como pelo Conselho Estadual de Meio Ambiente –

CONSEMA e Conselho Municipal de Meio Ambiente de Candelária.
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II - SITUAÇÃO GEOGRÁFICA  E HISTÓRIA 



2.1 A Origem de Candelária

Um lugar chamado Ybyty-caray

(Monte Santo na linguagem tupi -

guarani), de sua imponência e força de

atração, com suas lendas e misticismo,

é certo que o morro contribuiu para o

surgimento de Candelária, cujo nome

significa “ Festa das Candeias” ou “

Festas das Luzes”.

É possível que esta atração exista há

milhões de anos, pois tem - se uma
Figura 01-Morro Botucaraí

Segundo E. F. de Souza Docca, em sua obra A História do Rio Grande do Sul, os

indígenas marcaram presença na região do morro, coincidindo o período com a

presença dos jesuítas, isto por volta de 1650.

Importante registrar que a rica biodiversidade do local já era estudo no século XIX,

pelo botânico alemão Friedrich Selow, quando aqui pesquisou a flora.

Esta biodiversidade estende-se por todo o município, perfazendo os 943 km2 com

abundância de água, fauna e flora por todos vértices, com dois rios e diversos

afluentes cortando o município, cascatas, conjuntos belíssimos de montanhas e

uma região de campos e coxilhas onde o vento minuano se atreve a cruzar

assobiando.

Assim surge Candelária, com uma riqueza natural e outra construída, povoada de

lendas e histórias, povo trabalhador e com muitos desafios de crescer e

desenvolver de modo sustentável.

riqueza  paleontológica  de valor inestimável  escondida  no  sub- solo e  que,  aos  

poucos,  será descoberta  e conhecido um pouco mais da evolução da vida. 



2.2 Primeiros Registros de Povoação no Município

2.2.1 Redução Jesus –Maria

Em 1633, o Jesuíta Espanhol Pedro Mola, no lugar chamado Trincheira na Linha Curitiba,

próximo da região do Morro Botucaraí, fundou uma das mais prósperas das 18 reduções

jesuítas, com estimativas de terem vivido 10 mil indíginas Tupis-Guarani.

O fim da redução ocorreu 3 a 4 anos depois da sua fundação, com a invasão do

Bandeirante Raposo Tavares que aqui viera buscar indígenas para escravizar.

Figura 02-Redução Jesus-Maria

Figura 03-Localização Redução Jesus-Maria 16



2.2.2 A Colonização a partir da Imigração Alemã

Em 1862, chega João Kochemborger e Jacob Welsch para esta região e em

1864, João Kochemborger e Henrique Jacob Graeff fundaram o povoado.

A partir de 1866, o povoado foi se formando entre o Arroio Laranjeiras e Molha

Pequeno, denominado de Povoação Germânia.

Reprodução da 1ª Planta do 
Perímetro Urbano de 

Candelária
Antiga Povoação Germânia 

“...também será obrigação de conservar e augmentar com
plantações de arvores analogas a natureza do terreno os mattos
comprehendidos nas suas divisas, a fim de precaver a grande
falta que já se experimenta em algums lugares de madeira de
construção e athé de combustíveis...”
(Carta de Concessão de Sesmaria requerida por José Francisco
da Silveira, datada de 22 de agosto de 1822 – 40 anos antes da
colonização alemã)”

2.2.3 Preservação Ambiental, uma preocupação secular

Passaram séculos e a preservação ambiental é o tema da época e, ainda será

para as futuras gerações, como são encontrados registros de preservação

ambiental, do período imperial, sendo destacado abaixo, onde o império

apresentava as condições para os proprietários receberem glebas de terras na

região de Candelária, de acordo, com o que segue:

Figura 04- 1º Mapa de Candelária



2.2.4 Localização Geográfica

REGIÃO:

Porte: Médio

Fig.5 Mapa Geral do Município Fig.6 Candelária – Perímetro Urbano

Altitude da sede (m): 57     Área (Km2): 943,731

Latitude: -29,669      Longitude:-52,789

Microrregião Santa Cruz do Sul

Mesorregião Centro Oriental Rio-Grandense

Região Geográfica: Sul

Região Hidrográfica do Guaíba/Bacia do Pardo

População (2006): 31.014 habitantes

Densidade Demográfica: 32 hab/Km2 

Índice de Desenvolvimento Humano Municipal 

(IDH-M): 0,757

Os limites são: Rio Pardo, Santa Cruz do Sul, Vera Cruz, Vale do Sol, Cerro Branco, Passa

Sete e Sobradinho.

As ligações regionais mais importantes são:

Vera Cruz (34 km), Rio Pardo (82 km),Cachoeira do Sul (50 km), Santa Maria (110 km),

Cerro Branco ( 15 km), Sobradinho ( 47 km), Santa Cruz do Sul (39 km) e Porto Alegre

(195 km).

Fig.7 Mapa das Regiões do Rio Grande do Sul



III – ESTRUTURA  POLÍTICO - ADMINISTRATIVA 
MUNICIPAL  E  DO  MEIO AMBIENTE



3.0  Constituição Federal e Meio Ambiente

A constituição de 1988 pode muito bem ser denominada “verde”, tal o destaque que dá

à proteção do meio ambiente.

A esse texto, tido como o mais avançado do Planeta em matéria ambiental, secundado

pelas Cartas estaduais e Leis Orgânicas municipais, vieram somar-se novos e

copiosos diplomas legais oriundos de todos os níveis do Poder Público e da hierarquia

normativa, voltados à proteção do desfalcado patrimônio natural do país.

Talvez um dos principais – se não o principal avanço da Constituição em relação a

tutela ambiental seja: “ A ordem econômica brasileira, fundada na valorização do

trabalho humano e na livre iniciativa” tem, entre seus princípios, a “defesa do meio

ambiente”.

Na Carta Magna,a defesa de direitos do meio ambiente está muito clara em seu art.

225, caput. :

“Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente

3.1 Dos Princípios do Direito Ambiental

A idéia de princípio provém da linguagem da geometria, “onde designa as verdades

primeiras”. Exatamente por isso são princípios, na medida que “ estão ao princípio”,

“sendo as premissas de todo um sistema que se desenvolve more geométrico”.

Assumem função fundamentadora da ordem jurídica, interpretativa, supletiva, diretiva e

limitativa. Passam a ser na feliz expressão cunhada por Paulo Bonavides1, “ normas

chaves de todo sistema jurídico”, seja pela carga de normatividade que apresentam,

seja pelas novas formulações conceituais desenvolvidas, assumidas, nas constituições

feição de fundamento da ordem jurídica.

“Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia
qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade
o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras
gerações”.

1MARCHESAN, Ana Maria Moreira;STEIGLEDER, Annelise Monteiro; CAPPELLI, Sílvia. Direito
Ambiental. 4º Edição



3.2 Dos Princípios em espécie

3.2.1 Princípio do direito ao meio ambiente sadio e ecologicamente equilibrado

como direito fundamental

Inspirada na Carta de Estocolmo de 1972, e sob o forte influxo ambientalista, a

Constituição de 1988, em seu art.225, consagrou o direito ao meio ambiente sadio e

ecologicamente equilibrado como direito fundamental e este está ligado intimamente ao

direito fundamental á vida. Para que existam condições de vida no planeta, é necessário

assegurar, às gerações presentes e futuras um ambiente sadio e ecologicamente

equilibrado.

O Direito fundamental ao meio ambiente vem reconhecido na Conferência da Nações

Unidas de 1972 (Princípio 1); reafirmado na Declaração do Rio sobre o Meio Ambiente e

Desenvolvimento de 1993 (Princípio 1) e pela Carta da Terra (Princípio 4).

3.2.2 Princípio da função social da propriedade

A função social da propriedade foi reconhecida expressamente na CF de 1988 nos arts.A função social da propriedade foi reconhecida expressamente na CF de 1988 nos arts.

5º, inc. XXIII; 170, inc. III, 182, §2º, e 186.

Quando se diz que a propriedade privada tem uma função social, está-se afirmando que

ao proprietário se impõe o dever de exercer o seu direito de propriedade, mas não em seu

próprio interesse, mas em benefício da coletividade, podendo exigir que não polua, não

maltrate os animais, revegetando área de preservação permanente, averbando a reserva

legal, contribuindo, desta forma, para o equilíbrio ecológico e para a manutenção da sadia

qualidade de vida.

3.2.3 Princípio da prevenção

É princípio basilar em matéria ambiental, tendo como prioridade adotar medidas que o

evitem o surgimento de atentados ao ambiente, objetivando reduzir ou a eliminar as

causas que possam modificar a sua qualidade.

3.2.4 Princípio da precaução

Trata se da imposição na tomada de providências acautelatórias relativas a atividades sobre as

quais não haja uma certeza científica quanto aos possíveis efeitos negativos.



Aparece como princípio 15 do ideário elaborado por ocasião da Declaração do Rio de Janeiro de

1992, nos seguintes termos:

“De modo a proteger o meio ambiente, o princípio da precaução deve ser amplamente

observado pelos Estados, de acordo com as suas capacidades. Quando houver ameaça

de danos sérios e irreversíveis, a ausência de absoluta certeza científica não deve ser

utilizada como razão para postergar medidas eficazes e economicamente viáveis para

prevenir a degradação ambiental”.

A Lei dos Crimes Ambientais referiu-se explicitamente a “medidas de precaução” na

redação do tipo penal de poluição(art. 54, §3º). O princípio da precaução está previsto no

art. 5º do Decreto Federal nº 4.297/02, quando trata da regulamentação do art. 9º, inc. II,

da Lei 6.938/81, estabelecendo critérios para o zoneamento ecológico-econômico do

Brasil. E ainda no art. 2º do Decreto Federal nº 5.098/04 que versa sobre o controle de

acidentes com cargas perigosas.

3.2.5 Princípio do poluidor-pagador

Este princípio não se limita a tolerar a poluição mediante um preço, nem se limita aEste princípio não se limita a tolerar a poluição mediante um preço, nem se limita a

compensar os danos causados, mas evitar o dano ao meio ambiente. Tem por objetivo

maior fazer com que o poluidor passe a integrar, de forma permanente, no seu processo

produtivo, o valor econômico que consubstancia o conjunto dos custos ambientais.

Também este princípio foi incorporado pela Declaração do Rio:

3.2.6 Princípio do Usuário-pagador

Estabelece que os preços devem refletir todos os custos sociais do uso e esgotamento do

recurso. Este princípio já aparecia na Lei 6.938/81, no art. 4º, inc. VII, e está hoje

materializado na Lei da Política Nacional de Recursos Hídricos (lei nº 9.433/97 – art. 5º,

inc. IV).

Princípio 16: “As autoridades nacionais devem procurar garantir a
internacionalização dos custos ambientais e o uso de instrumentos
econômicos, considerando o critério de que, em princípio, quem contamina
deve arcar com os custos de descontaminação e com a observância dos
interesses públicos, sem perturbar o comércio e os investimentos
internacionais”.



3.2.7 Princípio do direito ao desenvolvimento sustentável

Na legislação brasileira, a primeira referência a esse princípio surgiu com a Lei 6.803/80,

que, no art. 1º, falava em compatibilização das atividades industriais com o meio

ambiente. Também a Lei 6.938/81, ao instituir a Política Nacional do Meio Ambiente, faz

previsão da avaliação de impactos ambientais.

Aparece como princípio 4 da ECO/92: “A fim de alcançar o desenvolvimento sustentável,

a proteção do meio ambiente deverá constituir-se como parte integrante do processo de

desenvolvimento e não poderá ser considerada de forma isolada”.

Desenvolvimento sustentável é definido pela Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e

Desenvolvimento como aquele que atende às necessidades do presente sem

comprometer a possibilidade de as gerações futuras satisfazerem a suas próprias

necessidades.

3.2.8 Princípio da cooperação internacional ou da cooperação entre os povos

O 1º documento internacional que consagrou este princípio foi firmado em 1972, em

Estocolmo, na 1ª Conferência Internacional sobre o meio ambiente. Também está previsto

na Agenda 21, carta assinada durante a ECO/92 e a Lei 9.605/98 dedicou o Capítulo VII

integralmente à Cooperação Internacional.

Considerando a dimensão transfronteiriça e global das ações degradadoras ao meio

ambiente, é mister que haja uma mútua cooperação entre as nações, já que os

fenômenos poluidores geralmente ultrapassam a fronteira de uma nação e atingem o

território de outra.

3.2.9 Princípio da equidade ou da solidariedade intergeracional

Aparece no caput do art. 225 quando lembra a importância da preservação ambiental

para as presentes e para as futuras gerações.

Esse princípio assegura igualdade entre as gerações em sua relação com o sistema

natural. Não há prioridade da geração presente em relação às futuras, que também

necessitam ver assegurado o direito ao meio ambiente sadio e equilibrado.



3.2.10 Princípio da informação

Visa propiciar ao cidadão o pleno acesso às informações sobre decisões que tenham

repercussão na qualidade ambiental, viabilizando que o cidadão, ciente dos rumos

adotados, tenha condições de influenciá-las.

Esta recepcionado no art. 5º, inc. XXIII, na alínea “a” do inc. XXIV do mesmo artigo, e

art. 225, § 1º, inc. IV), todos da Carta Magna.

A Lei de Política Nacional do Meio Ambiente também contempla em ser art. 9º, incs. VII e

XI e na Lei 10.650/2003.

3.2.11 Principio da Intervenção Estatal obrigatória na defesa do meio ambiente

Está previsto no item 17 da Declaração de Estocolmo e no art. 225, caput, da C.F/88.

Sendo a defesa do meio ambiente dever do Estado, a atividade dos órgãos e agentes na

promoção da qualidade ambiental assume feição compulsória, permitindo que se exija do

Poder Público o exercício efetivo das competências ambientais que lhe são afetas.

3.3 Competências Ambientais na C.F/883.3 Competências Ambientais na C.F/88

O desenhado pela Constituição da República discrimina as atribuições conferidas a cada

ente federado, com ênfase para o que se convencionou chamar de federalismo

cooperativo, já que boa parte da matéria relativa à proteção ambiental do meio ambiente

pode ser disciplinada concomitantemente pela União, pelos Estados, pelo Distrito

Federal e pelos Municípios.

A CF/88 adota em matéria de repartição de competências entre os entes políticos, tanto

a técnica de repartição horizontal como a vertical. A índole da repartição horizontal é a

de separar radicalmente, a competência dos entes federativos, por meio de atribuição de

cada um deles de uma área própria, consistente em toda uma matéria, a ele privativa,

por parte de outro ente. Daí a denominação de tais competências em privativas ou

exclusivas2.

2MARCHESAN, Ana Maria Moreira;STEIGLEDER, Annelise Monteiro; CAPPELLI, Sílvia. Direito
Ambiental. 4º Edição



Com relação a competência vertical, esta objetiva dividir uma mesma matéria em

diferentes níveis, entre diversos entes federativos, sempre porém, em níveis diferentes: a

um atribui-se o estabelecimento de normas gerais; a outro, das normas particulares ou

específicas, razão pela qual se denomina competência concorrente.

Essas competências desdobram-se em dois segmentos:

3.3.1 Competência material

É a que atribui a uma esfera de poder o direito de estabelecer estratégias, políticas

públicas e para o exercício do poder de polícia em caso de descumprimento da lei.

No que se refere a União, a competência está prevista no art. 21, incisos IX, XVIII, XIX,

XX, XXIII, XXIV, XXV; Quanto aos Estados, está contemplado no art. 25 e para os

Municípios, no art. 30, incisos VIII e IX, todos da Carta Magna.

Atribui-se também à União, aos Estados, ao DF e aos Municípios, no art. 23, a

competência para proteger as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural,competência para proteger as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural,

os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológico(III), impedir a

evasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte e de outros bens de valor

histórico, artístico ou cultural(IV), proteger o meio ambiente e combater a poluição em

qualquer de suas formas(VI) e preservar as florestas, a fauna e a flora(VII).

A questão está em saber, em cada caso concreto de competência comum, a que ente

político está afeto o poder de polícia ambiental. Segundo Paulo Régis Rosa da Silva, no

sentido de que a regra do art. 23, da C.F. deve ser interpretada da seguinte forma:

a) matérias de interesse local, isto é, que não extrapolam os limites físicos do Município,

devem ser administradas pelo Executivo Municipal;

b) quando extrapola os limites físicos do Município,

... ou envolvam mais de um município, desloca-se a competência do Executivo Municipal

para o Executivo Estadual;



3.3.2 Competência Legislativa

É, por sua natureza, monopolística e concentrada no titular de competência. O art. 22,

CF/88, estabelece a competência legislativa privativa ou exclusiva da União (IV- águas, XII

– jazidas, minas e outros recursos naturais; XXVI – atividades nucleares de qualquer

natureza).

Já o art. 25, §§ 1º e 3º disciplina a competência dos Estados e o art. 30, incisos I e II a

competência dos Municípios.

O art.24 da Constituição, por sua vez, defere à União, aos Estados e ao Distrito Federal

competência concorrente para legislar sobre diversas matérias, entre elas:

I - direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico;

....

VI - florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos

naturais, proteção do meio ambiente, e controle da poluição;

VII - proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico;

VIII - responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de

valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico;

À União tocará o estabelecimento de normas gerais. Inexistindo atuação normativa por

parte da União, poderá o Estado exercer a competência legislativa plena (art. 24,parágrafo

3º). No entanto, a superveniência de lei federal sobre normas gerais determinará a

suspensão da eficácia da lei estadual no que lhe for contrário(art. 24, parágrafo 4º).

Se a norma geral já tiver sido editada, os Estados poderão apenas suplementar a

legislação federal existente, pormenorizando as normas gerais para atender suas

peculiaridades regionais.

Conquanto o Município não figure no rol dos habilitados a legislar em matéria de meio

ambiente como se depreende do art. 24 da CF/88, pode e deve legislar visando ao

interesse local e sempre no intuito de adequar eventual norma emanada da União ou do

Estado-membro ao interesse local. Assim o art. 24 há de ser interpretado em conjunto com

os arts. 30, incs. I e II, e com o art. 182, §1º, todos da C.F/88.

Também é de ser enfatizado que a Lei de Política Nacional do Meio Ambiente em seu art.

6º, §2º, franqueia aos Municípios elaborar normas supletivas e complementares aos

padrões relacionados com o meio ambiente, observados os que forem estabelecido pelo

CONAMA e, eventualmente, pelo Estado-membro.



A competência administrativa quanto à proteção do meio ambiente como um todo e, em

particular, dos recursos naturais, explicitamente fauna e flora, bem como o controle da

poluição, foram incluídos entre as matérias de competência comum, de acordo com a

qual está escrito na Carta Magna em seu art. 23:

A questão está em saber, em cada caso concreto de competência comum, a que ente

político está afeto o poder de polícia ambiental. Segundo Paulo Régis Rosa da Silva, no

sentido de que a regra do art. 23, da C.F. deve ser interpretada da seguinte forma:

I – zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições
democráticas e conservar o patrimônio público;
.......
III – proteger os documentos, as obras e outros bens de valor
histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais
notáveis e os sítios arqueológicos;
IV – impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras
de arte e de outros bens de valor histórico, artístico ou cultural;
VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer
de suas formas;
VII - preservar as florestas, a fauna e a flora;

sentido de que a regra do art. 23, da C.F. deve ser interpretada da seguinte forma:

3.3.3 Da competência concorrente

O art.24 da Constituição, por sua vez, defere à União, aos Estados e ao Distrito Federal

competência concorrente para legislar sobre diversas matérias, entre elas:

a) matérias de interesse local, isto é, que não extrapolam os
limites físicos do Município, devem ser administradas pelo
Executivo Municipal;

b) quando extrapola os limites físicos do Município, ... Ou
envolvam mais de um município, desloca-se a competência do
Executivo Municipal para o Executivo Estadual;

c) ....

.....
VI - florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza,
defesa do solo e dos recursos
naturais, proteção do meio ambiente, e controle da poluição;
VII - proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e
paisagístico;
VIII - responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao
consumidor, a bens e direitos de valor
artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico;
.....



Por este dispositivo legal o Município não tem competência para dispor sobre os

recursos ambientais.

Isto não impede, porém que por força do art. 23 do mesmo diploma legal, o Poder

Público municipal legisle para a proteção desses bens, devendo o administrador

cumprir a legislação mais rigorosa, pois a proposta do legislador é a de proteger o meio

ambiente.

Para a proteção, preservação e recuperação do meio ambiente ecologicamente

equilibrado o Poder-Dever é dos três entes da Federação.

Segundo Francisco Acker, “ O município, em matéria ambiental, exerce competência

administrativa em comum com a União e o Estado, e tem competência legislativa

concorrente, ou seja, suplementar.

3.4 O LICENCIAMENTO EM MEIO AMBIENTE

Pela lei brasileira, o meio ambiente é qualificado como patrimônio público a ser

necessariamente assegurado e protegido para uso da coletividade ou, na linguagem donecessariamente assegurado e protegido para uso da coletividade ou, na linguagem do

constituinte, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida.(grifo

nosso)

O Poder Público, para tanto, arma-o a lei de uma série de instrumentos de controle –

prévios, concomitantes e sucessivos – através dos quais possa ser verificada a

possibilidade e regularidade de todas e qualquer intervenção projetada sobre ele.

Assim, por exemplo, as permissões, autorizações e licenças pertencem à família dos

atos administrativos de controle prévio; a fiscalização é meio de controle concomitante;

e o habite-se é forma de controle sucessivo.

As autorizações e licenças no direito administrativo são termos técnico-jurídicos, com

significados distintos, que inibem qualquer utilização simultânea.

A Autorização é o ato administrativo discricionário e precário mediante o qual a

autoridade competente faculta ao administrado, em caso concreto, o exercício ou a

aquisição de um direito. Um exemplo, a fabricação de munições é atividade não

permitida, que só pode ser exercida mediante autorização.



Já a Licença, é ato administrativo vinculado e definitivo, que implica na obrigação de o

Poder Público atender a súplica do interessado, uma vez atendidos, em contrapartida, os

requisitos legais pertinentes. Em outro modo de dizer, “se o titular do direito a ser

exercido comprova o cumprimento dos requisitos para seu efetivo exercício, não pode

ser recusada, porque do preenchimento dos requisitos nasce o direito subjetivo à

licença”. Ademais, não há que se analisar conveniência e oportunidade, já que o

beneficiário tem direito líquido e certo ao desfrute de situação regulada pela norma

jurídica.

Em resumo, a diferença entre os dois, a autorização envolve interesse, caracterizando-

se como ato discricionário, a licença envolve direitos, caracterizando-se como ato

vinculado. Na prática, com a autorização não há qualquer direito subjetivo à obtenção ou

à continuidade da autorização, daí porque a Administração pode negá-la ao seu talante,

como pode cassar o alvará a qualquer momento. Enquanto que a licença resulta de um

direito subjetivo do interessado, razão pela qual a Administração não pode negá-la...e

uma vez expedida, traz a presunção de definitividade. Sua invalidação só pode ocorrer

por ilegalidade na expedição do alvará, por descumprimento do titular na execução dapor ilegalidade na expedição do alvará, por descumprimento do titular na execução da

atividade ou por interesse público superveniente, caso em que se impõe a

correspondente indenização.

Então, o licenciamento constitui importante instrumento de gestão do ambiente, na

medida em que por meio dele a Administração Pública exercer o necessário controle

sobre as atividades humanas que interferem nas condições ambientais, de forma a

compatibilizar o desenvolvimento econômico com a preservação do equilíbrio ecológico.

Segundo a Resolução do CONAMA nº 237 de 1997, define Licenciamento Ambiental :

“procedimento administrativo pelo o qual o órgão ambiental
competente licencia a localização, instalação, ampliação e o
operação de empreendimentos e atividades utilizadores de
recursos ambientais, consideradas efetiva ou potencialmente
poluidoras ou daquelas que, sob qualquer forma , possam
causar degradação ambiental considerando as disposições
legais e regulamentares e as normas aplicáveis ao caso.



O licenciamento ambiental é um ato uno, de caráter complexo, em cujas etapas intervêm

vários agentes, e que deverá ser precedido de EIA/RIMA sempre que constatada a

significância do impacto ambiental. De fato, o seu iter permite entrever, pelo menos cinco

fases:

1ª) corresponde ao requerimento da licença e seu anúncio público;

2ª) se identifica por ocasião do anúncio público do recebimento do EIA/RIMA, ou estudo

similar, e a conclamação pública para solicitação de audiência;

3ª) é a realização ou dispensa da audiência pública;

4º) elaborar seu parecer conclusivo sobre o estudo que lhe foi submetido à deliberação,

se aprovado o estudo, passa para a quinta fase;

5º) ocorre o licenciamento ambiental.

3.4.1 Dos Estudos de Impacto Ambiental (EIA) e Relatório de Impacto de Meio

Ambiente (RIMA)

Todo e qualquer projeto de desenvolvimento interfere com o meio ambiente, e certo que oTodo e qualquer projeto de desenvolvimento interfere com o meio ambiente, e certo que o

crescimento socioeconônimico é um imperativo, insta discutir-se os instrumentos e

mecanismos que os conciliem, minimizando quanto possível os impactos ecológicos

negativos e, conseqüentemente, os custos econômicos e sociais.

No ordenamento jurídico brasileiro, a avaliação de impacto ambiental (AIA) é enxergada

ora como instrumento de planejamento e gestão, ora como um procedimento associado a

alguma forma de processo decisório, como licenciamento ambiental.

Como instrumento inserido no âmbito de uma política ambiental, envolve diversos

componentes ou etapas que devem ser desenvolvidas:

1) A triagem ou seleção de ações e projetos que devem ser submetidos ao procedimento;

2) O estabelecimento de termos de referência para a condução de um estudo específico;

3) A elaboração de um estudo de caráter técnico denominado Estudo de Impacto

Ambiental – EIA;

4) A preparação de um documento de comunicação denominado de Relatório de Impacto

Ambiental – RIMA;

5) Mecanismos formais de participação do público, como a audiência pública;



6) Análise técnica e revisão dos estudos apresentados;

7) Decisão formal quanto ao mérito do empreendimento;

8) Acompanhamento da implementação do empreendimento e de seus programas de

atenuação e compensação de impactos.

O Estudo de Impacto Ambiental (EIA) é um dos mais notáveis instrumentos de

compatibilização do desenvolvimento econômico-social com a preservação da qualidade

do meio ambiente, já que deve ser elaborado antes da instalação de obra ou atividade

potencialmente causadora de significativa degradação.

Cabe ressaltar, que para a lei, impacto ambiental é qualquer alteração das propriedades

físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria

ou energia resultante das atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetam:

I – a saúde, a segurança e o bem –estar da população;

II – as atividades sociais e econômicas;

III – a biota;

IV – as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente;

V – a qualidade dos recursos ambientais.

Qualificar e, quanto possível, quantificar antecipadamente o impacto ambiental é o papel

reservado ao EIA, como suporte para um adequado planejamento de obras ou atividades

que interferem com o ambiente.

Resumidamente, o EIA, é um estudo das prováveis modificações nas diversas

características socieconômicas e biofísicas do meio ambiente que podem resultar de um

projeto proposto.

O objetivo central do EIA é evitar que um projeto (obra ou atividade), justificável sob o

prisma econômico ou em relação aos interesses imediatos de seu proponente, se revele

posteriormente nefasto ou catastrófico para o meio ambiente. Valoriza-se, na plenitude, a

vocação essencialmente preventiva do Direito Ambiental, expressa no conhecido

apotegma: “ é melhor prevenir que remediar” (mieux vaut prévenir que guéri)3

3PRIEUR, Michel, Droit de l´environnment...cit, 



Para bem cumprir seu desiderato básico – a prevenção da danosidade ambiental -, sujeita

o EIA a três condicionantes básicos: a transparência administrativa, a consulta aos

interessados e a motivação da decisão ambiental.

A transparência administrativa considera os efeitos ambientais de um determinado

projeto, alcançada no momento em que o órgão publico e o proponente liberam todas as

informações de que dispõem, respeitados apenas o sigilo industrial;

A consulta aos interessados consiste na efetiva participação e fiscalização da atividade

administrativa por parte da comunidade, de molde a poder exprimir suas dúvidas e

preocupações antes que seja muito tarde.

A motivação da decisão ambiental baseia-se no princípio de que “existe uma obrigação de

motivar todo ato criador de situações desfavoráveis para o administrado”. De tal arte,

quando a Administração opta por uma das alternativas apontadas pelo EIA que não seja,

ambientalmente falando, a melhor, ou quando deixa de determinar a elaboração do EIA

por reconhecer a inexistência de “significativa degradação”, deve fundamentar sua

decisão, inclusive para possibilitar seu questionamento futuro pelo Poder Judiciário.decisão, inclusive para possibilitar seu questionamento futuro pelo Poder Judiciário.

A Resolução Conama nº 237, de 19 de dezembro de 1997, alterando o regime inaugurado

pela Resolução 001/86 e tratando do licenciamento ambiental de forma mais ampla.

Referindo-se especificamente ao EIA/RIMA, estabeleceu no art.3º, verbis:”

Art. 3º - A licença ambiental para empreendimentos e atividades

consideradas efetiva ou potencialmente causadoras de significativa

degradação do meio ambiente dependerá de prévio estudo de

impacto ambiental e respectivo relatório de impacto ambiental sobre

o meio ambiente, ao qual dar-se-á com publicidade, garantida a

realização de audiências públicas, quando couber, de acordo com a

regulamentação.

Parágrafo Único – O órgão ambiental competente, verificando que a

atividade ou empreendimento não é potencialmente causador de

significativa degradação do meio ambiente, definirá os estudos

ambientais pertinentes ao respectivo processos de licenciamento”.



Como instrumento da Política Nacional do Meio Ambiente, não pode o EIA erigir-se em

entrave à liberdade de empreender, contrariando um dos mais sensíveis objetivos dessa

política, que diz com a incessante busca da possível “compatibilização do

desenvolvimento econômico-social com a preservação da qualidade do meio ambiente

em equilíbrio ecológico.

Por seu alto custo e complexidade, deve ser usado com parcimônia e prudência, de

preferência para os projetos mais importantes sob a ótica ambiental.

Este o sentido da lei brasileira, ao fazer depender o seu desencadeamento apenas ante

o vislumbramento de significativa degradação que o empreendimento possa causar ao

ambiente, conforme é disposto nos Art.225 §1º, IV, da Constituição Federal; art. 8º, II, da

Lei 6.938/81; art. 7, IV, do Decreto 99.274/90 e art 3º da Resolução Conama 237/97,

Outras ações complementares encontramos no art.71º ao 83º da LEI Nº 11.520, de 03 de

agosto de 2000 ( Código Estadual do Meio Ambiente do Estado do Rio Grande do Sul);

Da lei Orgânica Municipal, no seu capítulo da Ecologia, art.164, VIII e Lei nº 279 de 31

de dezembro de 2007 (Plano Diretor) no capítulo dos Instrumentos de Planejamento

Municipal.

A fase de emissão de licença, desdobra-se em:

1. Licença Prévia (LP) – ato pelo qual o administrador ates a viabilidade ambiental do

empreendimento ou atividade e estabelece requisitos básicos e condicionantes a

serem atendidos nos próximos passos de sua implementação;

2. Licença de Instalação (LI) – expressa consentimento para o início da implementação

do empreendimento ou atividade, de acordo com as especificações constantes dos

planos, programas e projetos aprovados;

3. Licença de Operação (LO) – possibilita a operação da atividade ou empreendimento,

após a verificação do efetivo cumprimento do que consta das licenças anteriores.

A licença ambiental não assegura ao seu titular a manutenção do status quo vigorante ao

tempo de sua expedição, sujeita que se encontra a prazos de validade.



O licenciamento em meio ambiente, já conhecido e pratica em vários Estados através de

leis locais, ganha roupagem definitiva com a Lei 6.938/81, que lhe conferiu o status de

instrumento da Política Nacional do Meio Ambiente.

O Decreto 99.273, de 6 de junho de 1990, substituindo e repetindo algumas disposições

do antigo regulamento da lei 6.938/81 - o Decreto 88.351, de 1º de junho de 1983 –

disciplinou o licenciamento ambiental com relativa minúcia, orientado por um

procedimento de 3 fases, caracterizadas pela licença prévia, licença de instalação e

“ Compete ao órgão municipal, ouvidos os órgãos competentes
da União, dos Estados e do Distrito Federal, quando couber, o
licenciamento ambiental de empreendimentos e atividades de
impacto ambiental local e daquelas que lhe forem delegadas
pelo Estado por instrumento legal ou convênio”.

Outro destaque sobre as competências, na Resolução CONAMA nº 237, art. 6º

referindo-se à competência quanto ao Licenciamento ambiental, diz:

licença de operação.

Assim , integrando o licenciamento o âmbito da competência de implementação, os três

níveis de governo entes da Federação estão habilitados a licenciar empreendimentos

com impactos ambientais, cabendo, portanto, a cada um dos entes integrantes do

Sistema Nacional do Meio Ambiente promover a adequação de sua estrutura

administrativa para o cumprimento dessa função, que decorre, insista-se, diretamente

da Constituição.

3.5 A TUTELA PREVENTIVA DO MEIO AMBIENTE

Sob influência dos Estados Unidos e seu National Environmental Protection Act, de 1969,

foi instituído o Sistema Nacional de Meio Ambiente – SISNAMA, cuja finalidade é

estabelecer uma rede de agências governamentais, nos diversos níveis da Federação,

visando assegurar mecanismos capazes de, eficientemente, implementar a Política

Nacional do Meio Ambiente.



3.5.1 A POLÍTICA NACIONAL DO MEIO AMBIENTE: LEI 6.938/81

A Política Nacional do Meio Ambiente, concebida, elaborada e sancionada num período de

declarado autoritarismo político-administrativo. O estabelecimento da Lei 6.938, de 31 de

agosto de 1981, da Política Nacional do Meio Ambiente sofreu delimitações impostas por

fatores políticos e geopolíticos predominantes na época, assim como de distorções

econômicas e sociais que afetavam a sociedade brasileira. Sem embargo revelou-se

valioso instrumento legal para nortear e balizar as intervenções sobre o meio ambiente,

originadas da ação dos governos e da iniciativa privada.

Cabe ressaltar, a Lei traz duas afirmações altamente significativas:

a) A ação governamental deve ser exercida “na manutenção do equilíbrio ecológico,

considerando o meio ambiente como um patrimônio público a ser necessariamente

assegurado e protegido, tendo em vista o uso coletivo”.

b) Meio ambiente é “o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem

física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas.

Estas duas afirmações, por si só, fundamentam a tutela administrativa do ambiente, queEstas duas afirmações, por si só, fundamentam a tutela administrativa do ambiente, que

difere do que é estabelecido no Direito Administrativo para outros tipos de tutela.

A tutela administrativa do ambiente, partindo de um sistema jurídico e de um corpo de

instrumentos legais, conduzirá a ação do Poder Público para um sistema de Gestão

Ambiental, no contexto do que estabelece o art.225 da Constituição Federal,

complementado pelos dispositivos das Constituições Estaduais e das Leis Orgânicas dos

Municípios.

A palavra Gestão oportunamente é enfatizada, como forma racional e ampla de praticar

tutela administrativa do ambiente através de sistemas que integrem a Administração

Pública e a sociedade organizada, conferindo ao processo a nota participativa e

democrática que é preconizada pelos nossos textos legais maiores.

Esta Lei Federal de nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, que instituiu a Política Nacional

do Meio Ambiente, estabelecendo o Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA, é

constituído por órgãos e entidades da União, Estados, do Distrito Federal e dos Municípios

e pelas Fundações, sendo o grande arcabouço institucional da gestão ambiental do Brasil.



Em seu art. 9º, são enumerado 12 instrumentos para a execução da Política Nacional do

Meio Ambiente, ela só disciplinou dois deles: o licenciamento e as penalidades:

I. o estabelecimento de padrões de qualidade ambiental
II. o zoneamento ambiental;
III. a avaliação de impactos ambientais
IV. o licenciamento e a revisão de atividades efetivas ou

potencialmente poluidoras;
V. os incentivos à produção e instalação de equipamentos e a

criação ou absorção de tecnologia, voltados para a
melhoria da qualidade ambiental;

VI. a criação de espaços territoriais especialmente protegidos
pelo Poder Público...;

VII. o sistema nacional de informações sobre o meio
ambiental;

VIII. o Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos
de Defesa Ambiental;

IX. as penalidades disciplinares ou compensatórias;
X. a instituição do Relatório de Qualidade do Meio Ambiente,

ao ser divulgado anualmente pelo IBAMA;
XI. a garantia da prestação de informações relativas ao meio

ambiente, obrigando-se o Poder Público a produzi-las,
quando inexistentes;

XII. o Cadastro Técnico Federal de atividades potencialmente

3.5.2 Principais Órgãos criados pela Lei 6.938/81

O art.6º estabelece que o SISNAMA é integrado por seu órgão superior, por um órgão

consultivo e deliberativo, por um órgão central, um órgão executor, diversos órgãos

setoriais, órgãos seccionais e órgãos locais. Cada um com suas atribuições.

3.5.2.1 CONAMA

É o órgão consultivo e deliberativo com a finalidade de assessorar, estudar e propor ao

Conselho do Governo diretrizes de políticas governamentais para o meio ambiente e os

recursos naturais e deliberar, no âmbito de competência, sobre normas e padrões

compatíveis com o meio ambiente ecologicamente equilibrado.

As principais atribuições do CONAMA são: estabelecer normas e critérios para o

licenciamento e padrões de controle do ambiente;determinar e apreciar EIA/RIMA; julgar

recursos administrativos das multas do IBAMA.

XII. o Cadastro Técnico Federal de atividades potencialmente
poluidoras e ou utilizadoras dos recursos ambientais



3.5.2.2 IBAMA

Órgão central do SISNAMA, com a finalidade de coordenar, executar e fazer executar,

como órgão federal, a política nacional do meio ambiente, e as diretrizes governamentais

fixadas para o meio ambiente; e a preservação, conservação e uso racional, fiscalização,

controle e fomento dos recursos ambientais. É autarquia federal de regime especial, com

personalidade jurídica de direito público, vinculada ao Ministério do Meio Ambiente.

3.5.2.3 Órgãos seccionais

São os órgãos ou entidades estaduais, responsáveis pela execução de programas,

projetos e pelo controle e fiscalização de atividades capazes de provocar a degradação

ambiental. No caso do Rio Grande do Sul, é a FEPAM.

3.5.2.4 Órgãos locais

São os órgãos ou entidades municipais, responsáveis pelo controle e fiscalização dessas

atividades nas suas respectivas jurisdições. A atuação dos foi reconhecida pela Resoluçãoatividades nas suas respectivas jurisdições. A atuação dos foi reconhecida pela Resolução

CONAMA 237/97, ao prever a possibilidade de licenciamento municipal de atividades de

impacto local. No caso de Candelária, é a Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio

Ambiente.

3.5.3 Política Estadual de Meio Ambiente

A Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, aprovada em 03 de outubro de 1989

estabelece explicitamente a Política Ambiental Estadual, nos seguintes artigos:

“Art. 40 - No prazo de cento e oitenta dias da promulgação
da Constituição, serão editados:
I - Código Estadual do Meio Ambiente;
II - Código Estadual de Uso e Manejo do Solo Agrícola;
III - Código Estadual Florestal.
Parágrafo Único - Os códigos a que se refere este artigo
unificarão as normas estaduais sobre as respectivas
matérias, dispondo, inclusive, sobre caça, pesca, fauna e
flora, proteção da natureza, dos
cursos d’água e dos recursos naturais, e sobre controle da
poluição, definindo também infrações,
penalidades e demais procedimentos peculiares.”



3.5.4 Política Municipal de Meio Ambiente

E reportando ao Poder Público Municipal, este deve elaborar e executar a sua própria

Política Ambiental, implementar a legislação ambiental, regulamentando, no que couber.

A Lei Orgânica Municipal de 30 de dezembro de 2005 tem um capitulo que trata das

questões ambientais , Título V – Da Ecologia, artigos 164 à 170.

Com a Lei nº 274, de 28 de dezembro de 2007, que dispõe sobre a política do meio

ambiente do município de Candelária, nela atribui as competências para o meio

ambiente no município .

Por tratar dos princípios e diretrizes da política de desenvolvimento municipal, o Plano

Diretor de Candelária, deve ser visto como instrumento para o desenvolvimento , como

fala o art.6º, das funções sociais da cidade e da propriedade urbana, estas serão

definidas para garantir:

I – espaços coletivos de suporte à vida na cidade,
definindo áreas para atender as necessidades da
população acerca de equipamento urbanos e comunitários,
mobilidade, transporte e serviços públicos, bem como

E no art.9º o compromisso de desenvolvimento sustentável:

mobilidade, transporte e serviços públicos, bem como
áreas de proteção, preservação e recuperação do meio
ambiente natural e construído, do patrimônio cultural,
histórico, artístico, paisagístico e arqueológico;
....

....
II - a promoção do desenvolvimento urbano e ambiental
de forma compartilhada e inclusiva a todos os segmentos
ou classes sociais do município;
....
V – a preservação, conservação e recuperação do meio
ambiente, da paisagem urbana e do patrimônio cultural
da cidade;
....



3.6 DOS CRIMES AMBIENTAIS

A Lei 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, Lei dos Crimes Ambientais, trata-se na verdade,

de instrumento normativo de natureza híbrida, já que se preocupou também com

infrações administrativas e com aspectos da cooperação internacional para a

preservação do ambiente.

Nada obstante, se a Lei não satisfaz a toda a sociedade, por apresentar defeitos, sem

dúvida alguma, representa um avanço político na proteção ao meio ambiente, por

inaugurar uma sistematização da punição administrativa com severas sanções e tipificar

organicamente os crimes ecológicos, inclusive na modalidade culposa.

A Constituição Estadual do Estado do Rio Grande do Sul mais avançada do que a Lei

Federal, apresenta nos art. 250 e 251 sobre o dever de preservar, recuperar e impor ao

degradador a recuperação do ambiente degrado:

Art. 250 - O meio ambiente é bem de uso comum do povo, e a
manutenção de seu equilíbrio é essencial à sadia qualidade
de vida.”

No âmbito municipal, a Lei Orgânica em seu art.164, XIII, §4º :

Observados os artigos da Lei da Política de Meio Ambiente, do art.30 até o art. 49 , estes

tratam, das infrações, penalidades e do processo por danos ambientais.

de vida.”
§ 1° - A tutela do meio ambiente é exercida por todos os
órgãos do Estado.
§ 2o - O causador de poluição ou dano ambiental será
responsabilizado e deverá assumir ou ressarcir ao Estado, se
for o caso, todos os custos financeiros, imediatos ou futuros,
decorrentes do saneamento do dano.
Art. 251 - Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o
dever de defendê-lo, preservá-lo e restaurá-lo para as
presentes e futuras gerações, cabendo a todos exigir do
Poder Público a adoção de medidas nesse sentido......”

- Reconhecida a culpa, o agente da poluição ou dano
ambiental será responsabilizado, devendo ressarcir os
prejuízos ou promover os reparos que se fizerem necessários.



Quadro 2.  Índice de Leis Ambientais no Município de Candelária

LEGISLAÇÃO ASSUNTO

LEI Nº 035 DE 1956 UTILIDADE PÚBLICA TOPO MORRO DO BOTUCARAÍ

LEI Nº 002 DE 2 DE MAIO DE 1968 PROGRAMA DE MELHORIAS DOMICILIAR E PÚBLICA

LEI Nº 025 DE 11 DE NOVEMBRO DE 1969 CRIA SERVIÇO DE REFLORESTAMENTO

LEI Nº 010 DE 29 DE SETEMBRO DE 1975 CONVÊNIO OBJETIVANDO O EQUILÍBRIO ECOLÓGICO

LEI Nº 012 DE 02 DE SETEMBRO DE 1986 ADQUIRIR ÁREA DO CERRO DO BOTUCARAÍ

DECRETO Nº 29 DE 02 DE OUTUBRO DE 1986 DECLARA PATRIMÔNIO HISTÓRICO A PONTE DO IMPÉRIO

DECRETO Nº 001, DE 11 DE JANEIRO DE 1988 DCLARA PATRIMÔNIO HISTÓRICO O AQUEDUTO

LEI Nº 068 DE 30 DE NOVEMBRO DE 1988 CRIA A COMISSÃO MUNICIPAL DE ENERGIA E ECOLOGIA

LEI Nº 084 DE 07 DE DEZEMBRO DE 1990 CRIA O MUSEU MUNICIPAL

LEI Nº 068 DE 13 DE DEZEMBRO DE 1991 DECLARA PATRIMÔNIO HISTÓRICO MORRO BOTUCARAÍ

3.7 Legislação ambiental em Candelária

Ademais, o município de Candelária possui diversas leis esparsas (ver quadro de índice de

leis, abaixo), que tratam da proteção, controle, conservação, manejo, utilidade pública e

outros, que envolve o meio ambiente. Agora, com a Política de Meio Ambiente e o Plano

Diretor, aprovados e sancionados, o Poder Público Municipal, amparado nos dispositivos

legais, a agir em busca do equilíbrio ecológico.

LEI Nº 068 DE 13 DE DEZEMBRO DE 1991 DECLARA PATRIMÔNIO HISTÓRICO MORRO BOTUCARAÍ

LEI Nº 073 DE 15 DE NOVEMBRO DE 1995 CRIA CONSELHO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO

LEI Nº 086 DE 1996 CONVÊNIO COM A FUNDAÇÃO GAIA

LEI Nº 012 DE 15 DE MARÇO DE 2000 UTILIDADE PÚBLICA BALNEÁRIO CARLOS LARGER

LEI Nº 035 /00 CRIA CONSELHO MUN. DESENVOL.SUSTENTÁVEL-COMDES

LEI Nº 012/2002 CRIA A COORDENADORIA DEFESA CIVIL - COMDEC

LEI Nº 099/01 DISPÕE SOBRE O CÓDIGO SANITÁRIO

LEI Nº 055/01 TORNA UTILIDADE PÚBLICA  YBYTY CARAY

LEI Nº 040/01 DÁ DENOMINAÇÃO AO MUSEU MUNICIPAL

LEI Nº 075 DE 10 DE OUTUBRO   DE 2001 CONSELHO DE MEIO AMBIENTE

LEI Nº 053 DE 25 DE SETEMBRO  DE 2003 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FEMA

LEI Nº 060/2003 TRANSFERÊNCIA E MANUTENÇÃO DE REDE DE ÁGUA

LEI Nº 083/2005 FIXA NORMAS TÉCNICAS PARA ELABORAR LEIS E ATOS

LEI Nº         DE 30 DE DEZEMBRO DE 2005 LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO

LEI Nº 132 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2006 ARBORIZAÇÃO NO MUNICÍPIO

LEI Nº 274 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2007 POLÍTICA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO

LEI Nº 279 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2007 PLANO DIRETOR DE CANDELÁRIA

Fonte: Secretaria Municipal de Administração e Modernização



3.8  MINISTÉRIO PÚBLICO E TERMOS DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC

A Constituição Federal, no seu artigo 127, diz que o Ministério Público é uma

instituição permanente incumbida da defesa dos interesses sociais, dentre os quais se

encontra o meio ambiente ecologicamente equilibrado.

O Ministério Público, busca fazer cessar as atividades degradadoras, além da

reparação dos danos causados, seja por ação judicial, seja por compromisso de

ajustamento de conduta no inquérito civil.

De acordo com o artigo 129, parágrafo III, desta Lei., são funções, dentre outras, o

Ministério Público:

.....
III – promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a
proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e
de outros interesses difusos e coletivos.
....

Tabela 1. Termos de Ajustamento de Conduta firmados em Candelária pela
Promotoria de Justiça de Candelária

TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – TAC ANO Nº TERMOS

Corte de vegetação nativa 2005 01

Represamento de curso hídrico 2005 01

Captação de água em curso hídrico 2005 01

Depósito de lenha de árvores nativas 2006 01

Corte de vegetação nativa 2006 08

Uso de fogo em área agropastoril 2006 01

Emprego de herbicida em Lavoura 2006 01

Represamento de curso hídrico 2006 01

Extração de recurso mineral 2006 01

Corte de vegetação nativa 2007 08

Manutenção de pássaros silvestres em cativeiro 2007 01

Depósito de lenhas de árvores nativas 2007 01

Fonte: Promotoria de Justiça de Candelária

Promotoria de Justiça de Candelária



IV – ESTRUTURA  DA SECRETARIA DE 
DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE



4.1 ORGANOGRAMA  POLÍTICO – ADMINISTRATIVO DE MEIO AMBIENTE



O Capítulo I Da Proteção do Meio Ambiente em seu art.6º - Compete à Secretaria

Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente:

I – planejar, coordenar, executar e controlar atividades que visem à
proteção, conservação e melhoria do meio ambiente;

4.2 Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente

A Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente possui área física para atender

as demandas gerados pelo setor agropecuário, possuindo sede própria na Rua

Botucaraí, 1025, Centro . Para atender as demandas ambientais, a Secretaria de

Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente está viabilizando outro imóvel, com espaço

físico e de melhor acesso à comunidade candelariense.

O quadro técnico desta secretaria estará sendo ampliado conforme a demanda pelos

serviços de licenciamentos, programas e projetos previstos neste plano. O quadro de

recursos humanos apresentado a seguir, apresenta os profissionais que pertencerão à

esta secretaria, quando do início das atividades de licenciamento.

4.3 Da competência da secretaria

proteção, conservação e melhoria do meio ambiente;
II – formular políticas e diretrizes de desenvolvimento ambiental para o
município, observadas as peculiaridades locais;
III – formular as normas técnicas e legais e os padrões de proteção,
conservação, preservação e recuperação do meio ambiente,
observadas as legislações federal e estadual;
IV – exercer a ação fiscalizadora de observância das normas contidas
na legislação ambiental;
V – exercer o poder de polícia nos casos de infração da lei ambiental e
de inobservância de norma ou padrão estabelecido;
VI – emitir parecer sobre os pedidos de localização e funcionamento de
fontes poluidoras e de fontes degradadoras dos recursos ambientais;
VII – expedir licenças relacionadas às atividades de controle ambiental;
VIII – formular as normas técnicas e legais que constituam as posturas
do município no que se refere ao saneamento e aos serviços urbanos e
rurais;
IX – planejar, coordenar, executar e atualizar o cadastramento de
atividades econômicas degradadoras do meio ambiente e de
informações ambientais do município;
X – estabelecer as áreas ambientais prioritárias em que o executivo
municipal deve atuar para manter a qualidade do meio ambiente local;
XI – propor a criação, no município, de áreas de interesse para
proteção ambiental;
XII – desenvolver atividade de educação ambiental e atuar na formação
da consciência pública sobre a necessidade de proteger, melhorar e
conservar o meio ambiente;



XIII – articular-se com outros órgãos e secretarias da Prefeitura, em
especial as de obras públicas e urbanismo, saúde e educação, para
integração de suas atividades;
XIV – manter intercâmbio com entidades nacionais e estrangeiros para o
desenvolvimento de planos, programas e projetos ambientais;
XV – promover, em conjunto com os demais órgãos municipais, o
controle da utilização, comercialização, armazenagem e transporte de
produtos tóxicos e/ou perigosos;
XVI – acionar o CONDEMA - Conselho Municipal de Meio Ambiente e
implementar as suas deliberações;
XVII – submeter à deliberação do CONDEMA as propostas de políticas,
normatizações, procedimentos e diretrizes definidas para o
gerenciamento ambiental municipal;
XVIII – submeter à deliberação do CONDEMA os pareceres técnicos e
jurídicos emitidos pela secretaria, referentes ao licenciamento ambiental
de atividades potencialmente degradadoras do meio ambiente, bem
como as proposições de aplicação de penalidades;
XIX – elaborar e divulgar anualmente o Relatório de Qualidade do Meio
Ambiente – RQMA.
Parágrafo Único – As atribuições previstas neste Artigo não excluem
outras necessárias à proteção ambiental e serão exercidas sem prejuízo
de outros órgãos ou entidades competentes.

4.4 Das metas da Secretaria

As metas da Secretaria é a de licenciar atividades poluidoras ou potencialmente

poluidoras, consideradas de impacto local, segundo as Resoluções CONSEMA nº. 102/05,

110/05 e 111/05, a partir do momento em que o Município receber a homologação da

habilitação pelo Conselho Estadual do Meio Ambiente – CONSEMA.

As ações da Secretaria serão as seguintes:

• designação da equipe técnica;

• qualificação e treinamento de técnicos;

• estabelecimento de procedimentos e rotinas administrativas;

• recebimento de pedidos de licenciamento;

• instauração dos processos administrativos relativos ao licenciamento;

• instrução do processo de licenciamento;

• realização de audiências públicas;

• oitiva da Assessoria Jurídica antes das decisões finais;

• recebimento e encaminhamento dos recursos - nos processos para o Secretário;

• expedição das licenças e encaminhamento de cópias para o Setor de Fiscalização;

• lançamento de dados e informações no Sistema Municipal de Informações Ambientais;

• promover em conjunto com outros órgãos e instituições a Educação Ambiental;



I – o desenvolvimento de planos, programas e projetos:
a) que visem ao uso racional e sustentável de recursos naturais;
b) de manutenção, melhoria e/ou recuperação da qualidade

ambiental;
c) de pesquisa e atividades ambientais.

4.5 Do Fundo Especial de Meio Ambiente – FEMA

Para o ordenamento das despesas, a elaboração e coordenação das prestações de

contas, para elaboração de planos e projetos, conforme o Plano Ambiental de Candelária,

foi criado o Fundo Especial de Meio Ambiente – FEMA, no município de Candelária pela

Lei nº 053, de 25 de setembro de 2003.

Com este dispositivo legal, a Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente,

possui fontes de recursos para o desenvolvimento de projetos e programas, bem como, de

atuar no controle e fiscalização ambiental, de receber por trabalhos, de contratar, adquirir

materiais permanentes e de consumo, entre, outros, visto que, essa lei trata em seu art. 6º,

da destinação dos recursos do FEMA, que são:

c) de pesquisa e atividades ambientais.
II – o controle, a fiscalização e a defesa do meio ambiente
§ 1º - os recursos que compõe o Fundo serão aplicados em:
a) aquisição de material permanente e de consumo e de outros

instrumentos necessários à execução da Política Municipal de
Meio Ambiente;

b) contratação de serviços de terceiros, para execução de
Programas e Projetos;

c) projetos e Programas de interesse ambiental;
d) desenvolvimento e aperfeiçoamento dos instrumentos de

gestão, planejamento, administração e controle das ações
envolvendo a questão ambiental;

e) desenvolvimento de programas de capacitação e
aperfeiçoamento de recursos humanos em questões ambientais;

f) atendimento de despesas diversas, de caráter de urgência e
inadiáveis necessárias à execução da Política Municipal de Meio
Ambiente;

g) pagamentos de despesas relativas à valores e contrapartidas
estabelecidas em convênios e contratos com órgãos públicos e
privados de pesquisa e de proteção ao meio ambiente;

h) pagamento pela prestação de serviços a entidades de direito
privado para execução de programas ou projetos específicos do
setor de meio ambiente;

i) outros de interesse e relevância ambiental.



Quadro 3  Recursos Humanos  no Setor de Meio Ambiente:

4.6 Dos recursos humanos

O ato administrativo de conceder licenças ambientais de atividades de impacto local é de

competência exclusiva do poder público, conforme foi tratado no capítulo sobre

licenciamento ambiental.

Atendendo aos requisitos básicos, de preenchimento do quadro técnico mínimo necessário

para licenciamento ambiental, o município de Candelária poderá realizar convênio com os

Conselhos regionais, tais como, de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, Conselho de

Química, de Biologia, entre outros, ou com Universidades, Associações, Consórcios

intermunicipais e, ou empresas de consultoria, para prestação de serviços de análise de

projetos, pareceres técnicos, estudos e vistoria, a fim de, a Secretaria Municipal de

Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, não necessite de realização de concurso público,

para contratação de profissionais para trabalhos eventuais.

Cabe ressaltar, somente o Poder Público pode emitir licenças ambientais e, os trabalhos

terceirizado, serão recomendações de cunho técnico, cabendo a Secretaria a decisão de

licenciar ou não a atividade em estudo.

Nº 
FUNCIONÁRIOS

SETOR FUNÇÃO PROFISSÃO

01 FISCALIZAÇÃO FISCAL TÉCNICO AGRICOLA

01 ANÁLISE ANALISTA E 
FISCAL

BIÓLOGO

01 ANÁLISE ANALISTA E 
FISCAL

ENGENHEIRO 
AGRICOLA/FLORESTAL

01 ANÁLISE ANALISTA E 
FISCAL

ENGENHEIRO 
QUÍMICO/CIVIL/AMBIENTA

L

01 ANÁLISE ANALISTA E 
FISCAL

GEÓLOGO

01 JURÍDICO ASSESSOR ADVOGADO

01 EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO
AMBIENTAL

PEDAGOGO

01 ADMINISTRAÇÃO AUXILIAR DE 
ESCRITÓRIO

TÉCNICO
ADMINISTRATIVO

01 TRANSPORTE MOTORISTA MOTORISTA

Quadro 3  Recursos Humanos  no Setor de Meio Ambiente:



4.7 Dos equipamentos mínimos para fiscalizar, controlar e gerenciar 

Quadro 04.  Relação de Equipamentos  para Trabalho

ÍTEM EQUIPAMENTO QUANTIDADE

01 AUTOMÓVEL 01

02 APARELHO DE LOCALIZAÇÃO “GPS” 01

03 COMPUTADOR 08

04 IMPRESSORA  LASER 01

05 TELEFONE MÓVEL “CELULAR” 01

06 TELEFONE / FAX 02

06 MÁQUINA FOTOGRÁFICA DIGITAL 02

07 APARELHO PARA MEDIR SONS E RUÍDOS “ DECIBELÍMETRO” 01

08 KIT EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA INDIVIDUAL – EPI`s 06

09 KIT DE COLETA DE ÁGUAS E SOLO 02

10 KIT BÁSICO PARA ANÁLISE DE ÁGUAS/EFLUENTES 01

Os recursos, já citados, são oriundos do Fundo Especial do Meio Ambiente, no art.5º da Lei

nº 053, de setembro de 2003, serão administrados pela Secretaria de Desenvolvimento Rural

e Meio Ambiente (quando da promulgação da lei, a Secretaria atendia por Secretaria

Municipal da Agricultura, Meio Ambiente, Indústria e Comércio), observadas as diretrizes

fixadas pelo Conselho Municipal de Meio Ambiente. Nesta mesma lei, no § 1º - tratam da

aplicação dos recursos que compõe o Fundo Especial do Meio Ambiente.

Outros meios de adquirir bens permanente e de consumo e de outros instrumentos

necessários à execução da Política Municipal de Meio Ambiente, são através de ações

originadas em Termos de Ajustamento de Conduta – TAC, feitos pelo Ministério Público e

com a concordância desta Secretaria e o Conselho Municipal de Meio Ambiente.



4.8 Dos fluxos operacionais básicos para alvarás de localização e outros

Os fluxos são instrumentos de orientação para que os agentes públicos vinculados aos

diversos setores do órgão público, possam dar os pareceres quanto a localização,

instalação e operação de empreendimentos, com a concordância ou não da atividade de

impactos ambientais, em cumprimento a legislação em vigor no município.

Diante de suas responsabilidades legais e da forma como as decisões e ações ambientais

vêm sendo administradas, a Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente deve ter

conhecimento de todos processos de localização e implantação de empreendimentos, como

das ações de outras secretarias, tais como de obras, habitação, educação e saúde, por

exemplo.

É de conhecimento que muitas vezes ocorre na administração pública o desrespeito às

competências legais, principalmente, algumas decisões referentes ao Meio Ambiente. Para

evitar os conflitos de competência, por hora tomadas por outros órgãos municipais,

indevidamente, deve-se exigir para cada andamento de documentos ou processo, a

assinatura do responsável pelo setor.

Assim sendo, a Prefeitura Municipal, adotará o fluxo de documentos ou processos entre as

Secretarias, seguindo critérios legais e que não ocasione interferências de umas SecretariasSecretarias, seguindo critérios legais e que não ocasione interferências de umas Secretarias

em outras.

Com a adoção do fluxo de rotinas para Alvará de localização e de Construção, o

procedimento será o mesmo em ambos os casos, assim, os processos ou documentos

protocolados, estarão sendo monitorados pelo requerente e por funcionários do protocolo na

administração.

Quanto ao Alvará de localização, este somente poderá ser emitido se houver também o

parecer técnico da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, indicando se a

atividade requer plano de controle ambiental ou não.

Ressalta-se que neste parecer, é obrigatório constar se o empreendimento deverá atender a

legislação ambiental, e em caso positivo, deverá apresentar projetos e planos de controle

ambiental, numa fase seguinte, que é a fase do Requerimento de Alvará de Construção.

Atenta-se, que os documentos solicitados deverão ser enviados a Secretaria de

Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, via protocolo interno da Prefeitura Municipal,

constando o nome do profissional do setor que deverá receber o processo/documento para

análise, e assim garantir o controle de fluxos, data de permanência no setor e identificação

do local em que se encontra.



4.9 Do fluxo de consulta prévia para alvará

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DA 
FAZENDA

VERIFICA O CNAE DO 

EMPREENDIMENTO E TAXAS

SECRETARIA  MUNICIPAL  
DE PLANEJAMENTO

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE 

1º

2º

5º

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO

SECRETARIA DE 
DESENVOLVIMENTO 

RURAL E MEIO 
AMBIENTE

TÉCNICO

DÁ O PARECER AMBIENTAL 

EXIGINDO OU NÃO PROJETO COM 

MECANISMOS DE PROTEÇÃO

AO SOLO, ÁGUA, 

AR E CONFORTO ACÚSTICO

VERIFICA A POSSIBILIDADE TÉCNICA 

COM BASE NO PLANO DIRETOR

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE 
PLANEJAMENTO RESPOSTA A 

CONSULTA

3º

4º



4.10  Fluxo de Licenciamento Ambiental sem a EIA/RIMA

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE

TEM POTENCIAL POLUIDOR NÃO  TEM POTENCIAL POLUIDOR

LICENÇA PRÉVIA 
(LP)

SEGUE ROTEIRO CONVENCIONAL

(LP)

LICENÇA INSTALAÇÃO 
(LI)

LICENÇA DE OPERAÇÃO
(LO)

SECRETARIA INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO

SECRETARIA DA SAÚDE

SECRETARIA  DA FAZENDA

LIBERAÇÃO DO ALVARÁ



4.11 Integração das Secretarias Municipais

Por si só, a Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, não poderá tratar das

questões ambientais, menos ainda, sem a presença das Secretarias da Educação , de

obras e da Saúde, as mais envolvidas em programas e projetos de melhoria da qualidade

de vida e ambiental na comunidade. Então, torna –se necessário a integração de todas as

demais secretarias, envolvidas na fiscalização e a proteção ambiental, a saber as

Secretarias existentes no município:

� Secretaria Municipal de Planejamento

� Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente;

� Secretaria de Obras;

� Secretaria da Fazenda;

� Secretaria Municipal de Saúde – SMS;

� Secretaria Municipal de Habitação ;

� Secretaria Municipal de Educação ;

� Secretaria Municipal da Indústria, Comércio e Cultura;

� Procuradoria Geral do Município.� Procuradoria Geral do Município.

Como procedimentos básicos, a Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente,

deverá sempre que necessário, promover reuniões com representantes dos órgãos

envolvidos e outros que desejem participar, por também estarem ligados ou darem suporte

às ações ambientais.

4.12 Ações Compartilhadas

A Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente deverá aumentar a integração

com os órgãos estaduais envolvidos com licenciamento, fiscalização e proteção ambiental,

sendo os principais integrantes do Meio Ambiente no Estado do Rio Grande do Sul, a

saber:

Secretaria Estadual do Meio Ambiente – SEMA;

FEPAM;

DEFAP;

DRH

Batalhão de Polícia Ambiental da Brigada Militar.



Os objetivos e as necessidades de compartilhamento, visam principalmente ampliar os

conhecimentos técnicos, a realização de convênios especiais, acesso ao Sistema de

Informações Ambientais, realização de projetos e programas conjuntos.

Relação com as Empresas

A Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente deverá interagir com o setor

produtivo municipal, quer seja representadas pelas indústrias, comércio, serviços ou

associações e sindicatos da agricultura, por exemplo, visando além do atendimento à

legislação, buscar apoio e a colaborar nos projetos de educação ambiental formal e não

formal.

Para tanto, a Secretaria deverá elaborar uma cartilha com o objetivo de aumentar a

interação desta Secretaria com os setores produtivos, visando ao atendimento à

legislação e ao apoio a projetos de educação ambiental formal e não formal.

Outro procedimento básico neste início de ação, a Secretaria deverá relacionar e visitar

as principais empresas de cada setor econômico, trocar dados e informações ambientais,as principais empresas de cada setor econômico, trocar dados e informações ambientais,

sinalizando num futuro o estabelecimento de convênios de cooperação ambiental, bem

como, de ações conjuntas de Educação Ambiental.

4.13 Implantação do Sistema Municipal de Informações Ambientais

Como fonte de esclarecimentos, agilização e comprometimento com a comunidade, o

Licenciamento Ambiental é um instrumento legal de proteção ao meio ambiente e por

isso, uma fonte de consulta permanente. Para isso, devemos facilitar o acesso as

informações, através da disponibilização de um link no site da Prefeitura Municipal,

especialmente para a a Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, contendo

notícias, projetos e programas em desenvolvimento pela Secretaria, espaço para consulta

de processos, download de formulários de requerimento e de licenciamentos ambientais,

tabelas de custos, legislações ambientais, setor de ouvidoria, entre outras informações

relacionadas com o meio ambiente.



DIAGNÓSTICO AMBIENTAL

V - FATORES ABIÓTICOS

- AR

- ÁGUA

- SOLO

- CLIMA



Ar, água e solo são elementos abióticos, integrantes do suporte físico-químico da biosfera.

Há uma indiscutível interação entre esses elementos não vivos, como é sabido das

ciências que deles se ocupam. Isto significa que até mesmo os instrumentos legais para

alcançar objetividade e eficácia , deveriam levar em consideração os liames profundos

que unem tais elementos, de modo que se considere a correlação entre eles, seja

implícita, seja explicitamente.

Por outro lado, como substrato e condição da vida sobre a terra,há também correlação

desses elementos com os seres bióticos, de tal maneira que, o mais das vezes, a

qualidade da vida está ligada à qualidade dos elementos inorgânicos que lhe dão

sustentação. Basta ver o nexo existente entre a poluição e a saúde das florestas, dos

animais e, particularmente, a saúde humana.

O estreitamento das relações entre seres, no âmbito de um ecossistema, manifesta-se de

forma bem mais complexa entre os componentes da biota. Flora e fauna são

extremamente solidárias; poderíamos dizer, são cúmplices entre si, principalmente se

pensarmos em termos de “habitats”, nichos ecológicos e cadeia trófica.

5.0 Fatores abióticos

Por isso as leis que preservam, protegem ou defendem a biota devem fundamentar-se em

dados científicos: não podem desconhecer as leis naturais que regulam as espécies

vivas.

5.1 Ar

Ligado estreitamente aos processos vitais de respiração e fotossíntese, à evaporação, à

transpiração, à oxidação e a fenômenos climáticos e metereológicos, o recurso ar - mais

amplamente, a atmosfera – tem um significado econômico, além do biológico ou

ecológico, que não pode ser devidamente avaliado. Enquanto corpo receptor de impactos,

é o recurso que mais rapidamente se contamina e mais rapidamente se recupera –

dependendo, evidentemente, de condições favoráveis.

A disponibilidade e o uso desse recurso insere-se perfeitamente nos programas de

gerenciamento ambiental, malgradado a sua intangibilidade, o seu caráter etéreo. O

controle da sua qualidade tem a ver com as funções ecológicas e sociais que ele

desempenha no contexto da vida terrestre .



5.1.1 Aspectos gerais da poluição do ar

A poluição do ar resulta da alteração das características físicas, químicas ou biológicas

normais da atmosfera, de forma a causar danos ao ser humano, à fauna, à flora e aos

materiais. O monóxido de Carbono (CO) é o poluente característico dos grandes centros

urbanos, sempre presente apesar de incolor, insípido e inodoro.

No contexto urbano-industrial, a poluição atmosférica é causada pela ação antrópica

mediante fontes estacionárias, não é o caso do Município de Candelária. As fontes móveis

são representadas pelos onipresentes veículos automotores.

No contexto rural, o arsenal poluidor está nas queimadas de diferentes proporções que se

realizam nos campos de cultivo, em bosques e em florestas.

As normas e padrões de qualidade do ar visam assegurar a saúde humana (padrões

primários) e outros requisitos ambientais (padrões secundários).

Sobre a saúde humana: os grandes problemas são o monóxido de carbono (CO), o dióxido

de enxofre (SO2), o dióxido de nitrogênio (NO2), os hidrocarbonetos, o oxônio (O3) e o

material particulado. Os mais freqüentes males respiratórios (SO2) e materiais particulados.

Os efeitos considerados de maiores riscos devido a poluição atmosférica são a chuva ácida,

redução da camada de ozônio (devido a presença de cloro em compostos) e com isso a

excessiva incidência da radiação ultravioleta e como último efeito, o efeito estufa: o

aquecimento exagerado da temperatura à volta da Terra, por força da concentração de CO2

(gás carbônico), deve-se à retenção dos raios infravermelhos na atmosfera. Outros gases,

como o metano (CH4), os clorofluorcarbonos e os óxidos de nitrogênio.

Fatores como desmatamentos e queimadas de florestas representam um grande aporte de

CO2 . O reflorestamento e a manutenção da cobertura vegetal existentes aprisionam o gás

carbônico e reduzem não apenas o risco do efeito estufa, mas outros perigos a saúde

humana.

O Programa Nacional de Controle da Qualidade do Ar (PRONAR), elaborado a partir da

Resolução Conama 005, de 15 de julho de 1989, visa subsidiar a gestão ambiental e o

desenvolvimento socioeconômico do país, estabelecendo padrões primários e secundários

de qualidade do ar, e padrões de emissão. Entram aí os poluentes:CO2, SO2, O3, NO2,

fumaça preta, partículas totais em suspensão (PTS).



A constituição da República de 1988, em seu art.23,VI, estabelece que a proteção ao

meio ambiente e o combate à poluição em qualquer de suas formas – inclusive a

atmosférica – é de competência comum dos entes, e no art. 24, VI, prevê a competência

concorrente entre a União, dos Estados e do Distrito Federal para legislar sobre a

proteção d o meio ambiente e controle da poluição. Aos Municípios, nesta matéria, cabe

suplementar a legislação federal e a estadual no que couber, conforme o disposto no

art.30,II.

Retornando ao PRONAR, este estabelece que as áreas, em todo o território nacional,

devem ser enquadradas em três classes de usos pretendidos, visando à implementação

de uma política de não deterioração significativa da qualidade do ar.

A Resolução CONAMA 003/90, em seu artigo 2º, fixa valores para padrões de qualidade

do ar (Tabela 02), definidos em primários e secundários, como citado anteriormente, a

saber:

� Padrões Primários de Qualidade do ar são as concentrações de poluentes que,

ultrapassadas, poderão afetar a saúde da população;

� Padrões Secundários de Qualidade do Ar são as concentrações de poluentes abaixo� Padrões Secundários de Qualidade do Ar são as concentrações de poluentes abaixo

das quais se prevê o mínimo efeito adverso sobre o bem-estar da população, assim como

o mínimo dano à fauna, aos materiais e ao meio ambiente em geral.

Deve-se observar a Resolução Conama nº08/1990, pois, ela apresenta parâmetros a

serem atendidos quando for para a atividade ser licenciada.

Tabela 2.   Padrões nacionais de qualidade do ar (Resolução Conama 003/90)



O Código Estadual de Meio Ambiente do Estado do Rio Grande do Sul (Lei nº 11.520), em

atendimento à Resolução CONAMA nº 005/89, estabelece as seguintes classes de uso:

Área Classe I: são assim classificadas todas as áreas de preservação, lazer e turismo,

tais como Unidades de Conservação, estâncias hidrominerais e hidrotermais - nacionais,

estaduais e municipais - onde deverá ser mantida a qualidade do ar em nível o mais

próximo possível do verificado sem a intervenção antropogênica;

Área Classe II: são assim classificadas todas as áreas não classificadas como I ou III;

Área Classe III: são assim classificadas todas as áreas que abrigam Distritos Industriais

criados por legislação própria.

5.1.2 Monitoramento do Ar

O monitoramento da qualidade do ar no Estado do Rio Grande do Sul é realizado desde

1980, pela FEPAM, através de estações semi-automáticas, que realizam amostragem e

análise de Partículas Totais em Suspensão (PTS) e Dióxido de Enxofre (SO2) Em função

da complexidade das informações técnicas a FEPAM adotou o uso de Índices deda complexidade das informações técnicas a FEPAM adotou o uso de Índices de

Qualidade do Ar (IQAr), utilizado pela maioria das agências e órgãos ambientais (EPA,

Cetesb, etc.). Segundo a FEPAM (2003), o IQAr, tem como objetivo principal proporcionar

à população o entendimento sobre a qualidade do ar local, em relação a diversos

poluentes atmosféricos amostrados nas estações de monitoramento. O índice é calculado

utilizando ferramenta matemática, que transforma as concentrações medidas dos diversos

poluentes em um único valor adimensional possibilitando a comparação com os limites

legais de concentração para os diversos poluentes Na ultrapassagem dos Padrões

Primários de Qualidade do Ar para mais de um poluente, na mesma estação, todos serão

divulgados, identificados pela qualidade Inadequada (IQAr maior que 100). A qualidade

Má (IQAr maior que 200) indica a ultrapassagem do Nível de Atenção, a qualidade

Péssima indica a ultrapassagem do Nível de Alerta e a qualidade Crítica, a ultrapassagem

do Nível de Emergência. Ressaltamos que os índices até a classificação Regular,

atendem os Padrões Primários de Qualidade do Ar.



A FEPAM adotou os seguintes padrões e classificação da qualidade do ar.

Com relação ao nível de qualidade do ar adotados pela Fepam em relação ao Conama

Tabela 03. Padrões de Classificação da qualidade do ar pela FEPAM

Tabela 04. Padrões de Classificação da qualidade do ar pela FEPAM

Com base no monitoramento da FEPAM, o percentual relativo de cada poluente nos

episódios de qualidade do ar Regular para o período de 2002 no RS, indica o ozônio

como responsável por 40% dos episódios, seguido pelas Partículas Inaláveis, com 31%,

NO2 22%, CO com 6% e SO2, somente com 1%.

Os oxidantes fotoquímicos, em especial o ozônio, são denominados poluentes

secundários, devido não serem emitidos diretamente por nenhuma fonte, mas sim

produzidos na atmosfera através de reações envolvendo outros poluentes e a radiação

solar.



5.1.3 Poluição do ar e sonora por veículos automotores

A Resolução Conama 010, de 060 de dezembro de 1990, dispõe sobre a emissão de

gases de escapamentos de veículos automotores com motor de ciclo diesel; e

anteriormente a Resolução Conama 018, de 06 de maio de 1986, já instituíra o Programa

de Controle do Ar por Veículos Automotores – PROCONVE, que, entre outros objetivos,

tem a missão de reduzir os níveis de emissão de poluentes por motores veiculares,

visando ao atendimento da qualidade do ar, especialmente nos centros urbanos.

A Resolução Conama 007, de 31 de agosto de 1993, estabelece padrões de emissão

para veículos em circulação, a Resolução 018 de 13 de dezembro de 1995, dispõe acerca

da implantação do Programa de Inspeção e Manutenção para veículos em uso.

Quanto a emissão de ruídos, temos a Resolução 008/93 do Conama, que estabelece

limites máximos de ruídos para vários tipos de veículos automotores.

Segundo o IBGE, no último censo, a frota no município de Candelária é:

Fonte:  Guia Sócioeconômico do Vale do Rio Pardo/Junhode 2008

Gráfico 1 – Frota de Veículos em Circulação
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5.1.4.1 Da legislação sobre queimadas em práticas agropastoris

O Decreto 2.661, de 08 de julho de 1998, que regulamenta o art.27 da Lei

4.777/65, estabelece em seu art.1º, hipóteses em que é vedado o emprego de fogo, normas

de precaução relativas ao emprego de fogo em práticas agropastoris e florestais, mediante

queima controlada.

Art 1º É vedado o emprego do fogo:
I - nas florestas e demais formas de vegetação;
II - para queima pura e simples, assim entendida aquela não carbonizável, de
a) aparas de madeira e resíduos florestais produzidos por serrarias e

5.1.4 Uso de fogo em tratos culturais

O art.27º do Código Florestal (Lei 4.771, de 15 de setembro de 1965) proíbe o uso de fogo

nas florestas e demais formas de vegetação. Seu parágrafo único prevê a possibilidade

excepcional de emprego de fogo em práticas agropastoris ou florestais, tendo em vista

peculiaridades regionais mediante autorização do Poder Público.

Cabe ressaltar, o trabalho de educação e conscientização realizada pelos Bombeiros

Voluntários de Candelária, as ações de queimadas são reduzidas no município.

a) aparas de madeira e resíduos florestais produzidos por serrarias e
madeireiras, como forma de descarte desses materiais;

b) material lenhoso, quando seu aproveitamento for economicamente viável;
III - numa faixa de:
a) quinze metros dos limites das faixas de segurança das linhas de

transmissão e distribuição de energia elétrica;
b) cem metros ao redor da área de domínio de subestação de energia

elétrica;
c) vinte e cinco metros ao redor da área de domínio de estações de
telecomunicações;
d) cinqüenta metros a partir de aceiro, que deve ser preparado, mantido
limpo e não cultivado, de dez metros de largura ao redor das Unidades de
Conservação;
e) quinze metros de cada lado de rodovias estaduais e federais e de
ferrovias, medidos a partir da faixa de domínio;
IV- ....
b) à área cuja linha perimetral é definida a partir da linha que delimita a área
patrimonial de aeródromo, dela distanciando no mínimo dois mil
metros, externamente, em qualquer de seus pontos.

Parágrafo único. Após o transcurso de cinco anos da data de publicação
deste Decreto, ficará proibido o uso do fogo, mesmo sob a forma de Queima
Controlada, para queima de vegetação contida numa faixa de mil metros de
aglomerado urbano de qualquer porte, delimitado a partir do seu centro
urbanizado ou de quinhentos metros a partir do seu perímetro urbano, se
superior.
....



5.1.5 Camada de Ozônio

A Convenção de Viena para a Proteção da Camada de Ozônio, de 1985, e o Protocolo de

Montreal sobre substâncias que destroem a camada de ozônio, de 1989, foram ratificados e

promulgados pelo Brasil, através do Decreto 99.280/90. Os ajustes ao Protocolo de

Montreal, assinados em Londres em 1990, foram promulgados pelo Decreto 181/91.

O Decreto 3.179, de 21 de setembro de 1999, que dispõe sobre a especificação das sanções

aplicáveis às condutas e atividades lesivas ao meio ambiente prevê a hipótese específica

referente ao uso de fogo em áreas agropastoris sem autorização ou em desacordo com a

obtida.

5.1.4.2 Metas da Secretaria para reduzir as queimadas agropastoris

- Criar equipe de coordenação técnica;

- Manter parceria com os Bombeiros Voluntários de Candelária e outras instituições para

conscientização dos riscos e danos ambientais causadas por queimadas.

A Portaria 534 do Ministério da Saúde, de 19 de setembro de 1988, proíbe, após os prazos

que específica, a fabricação e comercialização de produtos cosméticos, de

higiene, perfumes e saneantes domissanitários, sob forma de aerossóis que contenham

propelentes à base de clorofluorcarbonos – CFC. A Resolução Conama 013, de 13 de

dezembro de 1995, dispõe sobre a proteção da camada de ozônio, proibindo, nos prazos

que especifica, o uso das substâncias constantes dos anexos “A” e “B” do Protocolo de

Montreal em equipamentos, produtos e sistemas novos nacionais e importados. Os prazos

estabelecidos para adequação foram prorrogados pela Resolução Conama 229, de 20 de

agosto de 1997.

Os oxidantes fotoquímicos, em especial o ozônio, são denominados poluentes

secundários, devido não serem emitidos diretamente por nenhuma fonte, mas sim

produzidos na atmosfera através de reações envolvendo outros poluentes e a radiação

solar. As concentrações desses compostos têm aumentando significativamente nos últimos

anos, principalmente na periferia das grandes cidades, face ao aumento da emissão de

seus precursores (NOx e HC), mormente oriundos de fontes móveis, e às dificuldades de

controle.



5.2 Água

A água é outro valiosíssimo recurso diretamente associado à vida. Aliás, ela participa

com elevado potencial na composição dos organismos e dos seres vivos em geral, e

suas funções biológicas e bioquímicas são essenciais, pelo que se diz simbolicamente

que a água é elemento constitutivo da vida.

Com sua proverbial abundância de água – abundância relativa, diga-se o Brasil tem

duas anomalias: regiões altamente carentes como o Semi-árido, em que vive população

numerosa e núcleos populacionais com problemas crescentes de abastecimento apesar

de estarem junto a importantes corpos d água.

A primeira anomalia deve-se primordialmente a fatores naturais; a segunda deve-se

quase exclusivamente à falta de planejamento e má gestão. Ambos os casos, cada qual

a seu modo comporta soluções adequadas.

Com isso, o Poder Público, a partir de várias experiências, visando a otimização dos

recursos hídricos em harmonia com agências de desenvolvimento regional e com

órgãos municipais, implantou o sistema de administração por bacias hidrográficas.

5.2.1 Legislação aplicável

O recurso água, enquanto suporte físico-químico das relações bióticas, é tutelado pela

nossa legislação. Na água dos rios, lagos e mares encontramos os mais diversos seres

vivos e não vivos, e todos esses elementos interagem entre si e com outros elementos

físico-químicos (luz solar,etc), vindo a formar um particular ecossistema.

Segundo a Carta Magna, em seu art 20, II, declara que são propriedade da União os

lagos, rios e quaisquer correntes de água em terrenos de seu domínio, ou que banhem

mais de um Estado, sirvam de limites com outros países , ou se estendam a território

estrangeiro ou dele provenham.

Nas águas de domínio estadual, compete aos órgãos públicos estaduais aplicar a

legislação federal sobre a matéria, instituir uma política para desenvolvimento

sustentável em nível regional e impor maiores restrições para preservação da qualidade

da água, conforme as peculiaridades regionais. Contudo, a proteção do recurso água

pode ser também regulamentada pelos Estados e Municípios, em vista de sua

competência concorrente para legislar sobre a preservação da fauna, flora e do meio

ambiente, bem como de combater a poluição em todas as suas formas.



5.2 .2 Proteção das águas

Em matéria infraconstitucional, cumpre mencionar o Código de águas instituído pelo

Decreto 24.643, de 10 de julho de 1934, mantido e modificado pelo Decreto-Lei 852, de 11

de novembro de 1938; ele disciplinava a classificação e utilização da água, sob enfoque

econômico e dominial. No tocante a esta matéria, alguns de seus dispositivos não foram

recepcionados pela Constituição de 1988; outros continuam em vigor, como por ex. o

art.98, que proíbe as construções capazes de poluir ou inutilizar a água de poços e

nascentes, e os arts.109 a 116, que tratam da poluição das águas e da responsabilidade

dos poluidores, notadamente dos agricultores e industrias.

O Código Florestal, de 1965, no seu art.2º, alíneas a,b e c, ao determinar a preservação

das florestas e demais formas de vegetação situadas ao longo dos rios, cursos dágua,

nascentes, lagos, lagoas ou reservatórios, também protege, de certa maneira, a vazão e a

qualidade das águas.

A Lei 9.433 de 8 de janeiro de 1997, que regulamentou o art.21, XIX, da Constituição,

institui a Política Nacional de Recursos Hídricos e o Sistema Nacional de Gerenciamento

de Recursos Hídricos, o que é um avanço em termos de gestão ambiental.

Essa lei visa reunir em um único sistema órgãos federais, estaduais e municipais, a fim de

estabelecer a utilização dos recursos hídricos e assegurar à atual e às futuras gerações a

necessária disponibilidade de água. Uma novidade trazida nessa lei, respaldada no art.22,

concerne à cobrança pelo uso da água, para fins de subsidiar a preservação e a infra-

estrutura da bacia hidrográfica.

Ademais, o Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA editou as seguintes

Resoluções: 020/86 que classifica as águas como doces, salobras e salinas;

A Lei 9.605/98, que dispõe sobre as sanções penais e administrativas em matéria

ambiental, em seu art.54, tipifica o tipo de poluição. Esta figura penal, por referir-se a

qualquer tipo de poluição, engloba a hídrica. Seu § 2º,III, prevê a hipótese de crime

qualificado, consistente em causar poluição hídrica que torne necessária a interrupção do

abastecimento público de água de uma comunidade.

O Decreto 3.179, de 21.09.1999, prevê sanções administrativas para quem provocar, pela

emissão de efluentes ou carreamento de materiais, o perecimento de espécimes da fauna

aquática existente, nos termos do art.18, ou causar poluição hídrica, nos termos do art.41,

caput, §1º,III.



A Resolução nº 357, de 17 de março de 2005, dispõe sobre a classificação dos corpos de

água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as

condições e padrões de lançamento de efluentes.

No âmbito estadual, a Constituição do Estado do Rio Grande do Sul de 1989, art.

171, capítulo II, institui “o Sistema Estadual de Recursos Hídricos, integrado ao Sistema

Nacional de Gerenciamento desses recursos (SNGRH), adotando as bacias hidrográficas

como as unidades básicas de planejamento e gestão, observados os aspectos de uso e

ocupação do solo”. Regulamentando este artigo da constituição estadual, a Lei Estadual

10.350 /1994 (Lei Gaúcha das Águas), instituiu o Sistema Estadual dos Recursos Hídricos.

Os instrumentos de gerenciamento previstos na Lei Estadual 10.350/94 são os seguintes:

� Outorga de direito do uso da água (regulamentado pelo Decreto Estadual

37.033/96), emitida pelo Departamento de Recursos Hídricos ou pela FEPAM. ;

� Cobrança pelo uso da água.

Os usos da água que podem ser objetos de cobrança são os seguintes: disponível no

ambiente (água bruta); serviços de captação, regularização, transporte, tratamento e

distribuição de água ou serviços de abastecimento (já cobrados pelas companhias de

saneamento); serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final de esgotos ou

serviço de esgotamento sanitário (já cobrados); e como receptor de resíduos.

A aprovação dos valores a serem cobrados pelos usos da água é uma das atribuições dos

Comitês de Gerenciamento de Bacia Hidrográfica (art. 19 da Lei 10.350 /1994).

Outros dois instrumentos utilizados como ferramentas da política de recursos

hídricos, apesar de não serem citados explicitamente na Lei 10.350 / 1994 para este

fim, são:

� Enquadramento das águas em classes de uso, conforme a Resolução CONAMA

n.º 357/2005, considerado instrumento de planejamento do meio ambiente.

� Licenciamento ambiental concedido pelo órgão ambiental do Estado, considerado

instrumento de gestão.



Como visto, o surgimento das regiões hidrográficas, deu-se a partir da Lei Estadual Nº

10.350, de 1994 e, em 2002, através da Resolução CRH Nº 04/02, foi instituída a Divisão

Hidrográfica do Estado, definindo as três Regiões Hidrográficas, bem como as 23 Bacias

Hidrográficas que as integram (esta Resolução foi posteriormente revogada pela

Resolução CRH Nº 02/03). Atualmente, são 25 bacias hidrográficas no Estado que dividiu

o Estado do Rio Grande do Sul, para fins de gestão de recursos hídricos, lembrando que

as três grandes regiões hidrográfica são: Região Hidrográfica do Guaíba, Região

Hidrográfica do Uruguai e Região Hidrográfica do Litoral.

5.2.3 Região Hidrográfica do Guaíba

Esta região tem 84.763,54 Km², abrangendo mais de 250 municípios em 30% do território

gaúcho, onde vivem mais de 6 milhões de habitantes, a grande maioria (83,5%) no meio

urbano e 16,5% em áreas rurais.

A região é formada por nove bacias hidrográficas e responde por mais de 70% do PIB do

Rio Grande do Sul. Nela residem mais de 7,1 milhões de habitantes, representandoRio Grande do Sul. Nela residem mais de 7,1 milhões de habitantes, representando

65,02% da população do Estado, em apenas 30% da superfície estadual, o que

demonstra a concentração populacional desta região.

Fig. 7 – Mapa das Bacias/ Pró-Guaíba



5.2.4 Bacia Hidrográfica do Rio Pardo

A Bacia Hidrográfica do Rio Pardo, localizada na região central do Estado do Rio Grande

do Sul, aflui no Rio Jacuí, sendo integrante da Região Hidrográfica do

Guaíba, correspondendo a Bacia G 90, classificação oficial do Estado. A área de

drenagem da Bacia do Pardo é de 3.636,79 Km², sua extensão é de 115 Km e a largura

de 35 Km, representa 1,3% da área do Estado e 4,3% da Região Hidrográfica do

Guaíba, abrangendo 13 municípios, com um total de 212.531 habitantes (em 2003).

Destes municípios somente Venâncio Aires tem sua sede fora dos limites da Bacia. Em

linhas gerais a Bacia compreende a montante (parte alta) áreas associadas ao planalto

Meridional, com altitudes superiores a 500m, predominando campos, atividades de

pecuária e pequenas lavouras de subsistência, onde estão localizadas as sedes dos

municípios de Barros Cassal, Boqueirão do Leão, Gramado Xavier e Lagoão. A porção

intermediária da bacia responde a aproximadamente 40% de sua área total, localizada na

encosta do Planalto Meridional com altitudes que variam de 200m a 500m, predominando

propriedades coloniais, havendo áreas de remanescentes florestais em diversos estágios

de regeneração, também encontram-se nesta porção da Bacia significativos elementos da

fauna do Estado, onde estão situadas as sedes municipais de Herveiras, Passa

Sete, Sinimbu e Vale do Sol.

A jusante (parte baixa) da Bacia, respondendo também por cerca de 40%, encontram-se

áreas planas de relevo pouco ondulado, geomorfológicamente compondo a Depressão

Central, associadas as áreas de meandros dos principais cursos d'agua, sendo as

várzeas utilizadas para o cultivo de arroz irrigado, enquanto as zonas mais elevadas para

pecuária extensiva e cultivos agrícolas, principalmente de fumo, milho, soja e feijão. Nesta

porção localizam-se as sedes municipais de Candelária, Rio Pardo, Santa Cruz do Sul e

Vera Cruz, onde se concentram os maiores contingentes populacionais e de atividade

industrial na Bacia4.

4Comitê do Pardo – Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Pardo



5.2.5 Do Comitê do Pardo

O Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Rio Pardo, foi instalado em 23 de

março de 1999, é um órgão deliberativo com força legal, apoiado nas leis 9.433/97 do

Governo Federal e pela Legislação Estadual de Recursos Hídricos, lei nº 10.350/94,

responsável pela gestão das águas nas Bacias Hidrográficas.

O comitê é constituído por 40% dos usuários da água, 40% de representantes da

sociedade civil e de 20% de órgãos públicos federais e estaduais, distribuídos em 50

vagas. Estas vagas são distribuídas em três grupos, divididos cada um deles por

categorias, conforme divisão abaixo:

Grupo I é representado por Usuários da Água;

Grupo II é representado pela população da Bacia

Grupo III é representada por Órgão Público Federal e Estadual.

Fazem parte do Comitê os Grupos de trabalho para Educação Ambiental, de

Enquadramento e de Resíduos Sólidos.

Fig 8 – Bacias/SEMA

Área de abrangência



5.2.6 Divisão da Bacia do Rio Pardo

A empresa de consultoria Ecoplan Engenharia Ltda., contratada para elaboração do

DIAGNÓSTICO DOS RECURSOS HÍDRICOS DA BACIA DO RIO PARDO, sugeriu ao

Comitê uma divisão da Bacia do Rio Pardo em Unidades de Estudo, o qual ficou a divisão

definida pelo Comitê, evidenciando o caráter participativo do processo de planejamento em

andamento. A dinâmica adotada para alcançar a definição final quanto à divisão interna da

Bacia privilegiou a participação social local, representada através dos membros do Comitê

Pardo. O fato dessa definição resultar de uma decisão do Comitê, por um lado incorporou

a perspectiva local aos trabalhos técnicos (agregando a visão interna e local que a própria

sociedade possui em relação aos compartimentos que constituem a Bacia do Rio Pardo)

e, por outro, consolidou o esforço de participação social, estimulando uma maior interação

entre os ambientes técnico e social.

Previamente à tomada de decisão do Comitê Pardo quanto à divisão interna da

Bacia, foram apresentados elementos técnicos com o objetivo de subsidiar uma definição

adequada, também, à realidade físico-biótica regional, somada aos aspectos puramente

relacionados à ação humana e à percepção da sociedade.

Na Reunião Ordinária do Comitê Pardo, ocorrida em

setembro de 2004, na cidade de Boqueirão do

Leão, foi apresentada a divisão interna vigente da

Bacia, baseada nos estudos desenvolvidos em

1997, e informado sobre os critérios, meramente

físicos, que levaram a tal divisão. Em um segundo

momento, foi apresentada a proposta de divisão da

Consultora e explicitados os aspectos considerados

na definição dessa divisão: físicos, bióticos e

antrópicos. Na seqüência, os membros do Comitê

apresentaram observações quanto à proposta de

divisão e questionaram os critérios adotados.

Posterior a decisão de divisão da bacia, a parte que 

participa Candelária passou a denominar-se Sub-Médio Pardo (SMPo) com 728,04 km2.

Fonte:Ecoplan Engenharia Ltda.



O Sub-Médio Pardo é a segunda maior Unidade de Estudo da Bacia, estando

localizado entre o Médio Pardo (a jusante) e a confluência com o rio Pardinho. Abrange

áreas nas bordas das escarpas, mas com predominância das coxilhas e das planícies da

Depressão Central. As altitudes do terreno variam entre 200 e menos de 100 m e

predominam os campos e as áreas cultivadas (com arroz e soja).

Entre as principais drenagens encontram-se: as sangas Divisa e Oveiras e o arroio

Cavalhada, pela margem direita, e o arroio Plumbs (ou Francisco Alves), pela margem

esquerda. A cidade de Candelária encontra-se totalmente inserida nessa Unidade de

Estudo (Sub-Médio Pardo (SMPo)).

Segundo o Diagnóstico dos Recursos Hídricos da Bacia do Rio Pardo, elaborado pela

Ecoplan Engenharia Ltda./SEMA, os principais problemas relacionados aos recursos

hídricos, identificados no presente diagnóstico, podem ser agrupados em quatro

categorias, segundo a sua natureza ou origem:

� problemas relacionados à quantidade de água;

� problemas vinculados à qualidade da água;

� problemas associados à morfologia fluvial; e

� problemas de ordem ambiental, mas vinculados aos recursos hídricos.

No diagnóstico elaborado, a Bacia do Rio Pardo apresenta características

morfológicas, geológicas, geométricas e climáticas que contribuem para o rápido

escoamento das precipitações: como resultado, ocorrem elevados deflúvios imediatamente

após (e durante) as precipitações mais intensas, esgotando rapidamente esses volumes

hídricos, sem que haja tempo suficiente para a adequada infiltração e retenção. Ou

seja, as características naturais da Bacia são propícias à geração de vazões

elevadas, após e durante as chuvas, impondo, posteriormente, períodos com baixas

descargas, pela baixa capacidade de regularização natural.

Desta forma, após períodos de baixa pluviosidade, os cursos d’água da Bacia apresentam

visível redução nos seus fluxos hídricos, sendo essa variação tanto maior quanto menor a

área de contribuição; por exemplo: na estação fluviométrica no Rio Pardo, em Candelária

(com área de drenagem de 1.376 km2) a vazão média é cerca de dez vezes superior à

vazão com permanência no tempo de 90%;



A topografia e o relevo da Bacia impõem uma morfologia que resulta em grandes

declividades e desníveis entre as partes alta e baixa, da ordem de 400 a 500 m. A

geologia, com a predominância de rochas basálticas cobertas com camadas de solo de

pequena espessura, na partes alta e média da Bacia, implicam em baixa permeabilidade

para o terreno natural: assim, por um lado tem-se um maior escoamento superficial e, por

outro, uma menor infiltração e respectivamente menor retenção e armazenamento sub-

superficial. O formato, alongado no sentido montante-jusante, e transversal à mudança

brusca das altitudes do terreno natural, contribui, em muito, para acelerar o escoamento

das águas, reduzindo ainda mais as possibilidades de infiltração e retenção natural. Como

último elemento agravante, tem-se a influência do relevo da Bacia na formação de chuvas

orográficas e frontais-orográficas, intensas e concentradas ao longo da região escarpada

(que consiste em anteparo às frentes vindas do sul). A conjunção desses quatro fatores

naturais (morfologia, geologia, geometria e influência no regime pluviométrico) resulta em

um quadro bastante acentuado quanto à ocorrência de elevados escoamentos

fluviais, alternados com períodos de regime fluvial mais deprimido.

a) Cheias

O comportamento hidrológico da Bacia do Rio Pardo, conforme comentado, resulta na

ocorrência, com relativa freqüência temporal, tanto de excessos, quanto de deficiências

hídricas. Os excessos hídricos, representados pelos elevados deflúvios concentrados no

tempo, ao atingirem as partes mais planas da Bacia (a partir da confluência com o arroio

Passa Sete no Rio Pardo resultam na ocorrência das cheias, principalmente nas

várzeas, zonas ribeirinhas e planícies de inundação, sendo mais percebidas face à intensa

ocupação atual dessas áreas.

A mudança do escoamento rápido para um regime mais lento (função da baixa

declividade), faz com que uma mesma vazão necessite de maior área para escoar; nesse

momento, ocorrem os transbordamentos das calhas fluviais e as inundações das várzeas e

zonas ribeirinhas mais planas e contíguas. Essa situação é agravada com base nas

alterações que vem ocorrendo na morfologia fluvial, que tem contribuído para a redução da

capacidade de escoamento das calhas dos cursos d’água, principalmente em função do

assoreamento e entulhamento nos leitos e dos desbarrancamentos, nas margens.



Nota-se, nesse caso, a importância direta das matas ciliares e zonas tampão ao longo das

principais drenagens da Bacia.

Dos estudos hidrológicos apresentados, constam análises de freqüência (ocorrência) para

cotas máximas e vazões máximas. No Rio Pardo, próximo à cidade de Candelária, foi

analisada uma série abrangendo 18 anos.

As principais conclusões são transcritas a seguir, ilustrando a situação específica de cada

rio:

Para a estação Candelária, no rio Pardo, espera-se que, em termos médios estatísticos, a

cota de 544 cm seja superada, ou igualada, uma vez a cada dez anos; a probabilidade de

que a cota 632 cm seja superada, ou igualada, é de 1%, ou dito de outra forma, espera-se

que, em termos médios estatísticos, esta cota seja superada, ou igualada, uma vez a cada

100 anos. Para vazões máximas, espera-se que, em termos médios estatísticos, a vazão de

754 m3/s seja superada, ou igualada, uma vez a cada dez anos; por sua vez, a descarga de

1.004 m3/s, em termos médios estatísticos, será superada, ou igualada, uma vez a cada 100

anos.

b) Estiagensb) Estiagens

Ainda como resultado do comportamento hidrológico da Bacia, os períodos de regime hídrico

deprimido resultam nas baixas disponibilidades hídricas verificadas durante os intervalos

entre as épocas com maior pluviosidade. Assim, as estiagens verificadas na Bacia do Rio

Pardo resultam da conjugação de três fatores predominantes: do comportamento hidrológico

da Bacia (já comentado); do regime climático – principalmente quanto às precipitações e

evaporações –; e da intensidade no uso da água pelo homem (notadamente associada à

irrigação).

O padrão climático regional, indica a ocorrência, em média, de dois anos secos a cada

década. Por outro lado, o regime climático normal resulta na ocorrência de precipitações

concentradas nos meses de verão, mas com totais pouco inferiores às médias mensais para

os meses de inverno. A associação desse padrão com a ocorrência, por um lado, de maior

evaporação nos meses de verão, e por outro, de maior demanda de água também no

período de verão, condicionam o comportamento fluviométrico dos rios da Bacia.

Analisando as vazões mensais, com permanência temporal de 95%, indicativas de períodos

de mínimos deflúvios, enquanto no Rio Pardo, o valor médio anual específico (Q95% anual) é

de 1,73 l/s/km2.



5.2.7 Problemas Relacionados à Qualidade das Águas

Cita o diagnóstico, realizado pela Ecoplan, referente à qualidade das águas, as

superficiais, os problemas relacionam-se à sua degradação, decorrente da contaminação de

diversas origens. Os estudos relativos à qualidade das águas na Bacia do Rio Pardo foram

desenvolvidos com o objetivo de identificar padrões qualitativos ao longo da rede

hidrográfica.

A degradação qualitativa das águas superficiais tem origem tanto nas áreas urbanas quanto

rurais. Na área urbanizada há lançamentos de esgotos domésticos não adequadamente

tratados.

Nas áreas rurais, a degradação qualitativa das águas ocorre de forma difusa (não

concentrada). As principais fontes de contaminantes consistem nas drenagens das lavouras

de arroz, soja, fumo e milho, através do carreamento de fertilizantes e agrotóxicos .

5.2.8 Problemas Relacionados à Morfologia Fluvial

Os problemas relacionados à morfologia fluvial dizem respeito diretamente às alterações que

têm ocorrido nas condições e características naturais da rede hidrográfica.

Nessa situação, foram identificados os seguintes problemas:

� assoreamentos dos leitos das drenagens;

� desbarrancamentos das margens;

� retificação no traçado fluvial natural e ,

� entulhamento das calhas dos rios e arroios.

É necessário ressaltar que esses problemas, em sua maioria, possuem vinculação direta

com os problemas de ordem ambiental, com a supressão da vegetação ciliar e com o uso

inadequado do solo.

Os assoreamentos verificados nos leitos dos cursos d’água resultam na redução da

capacidade de escoamento da rede de drenagem; portanto, na modificação das condições

do regime natural de escoamento, alterando, por conseqüência, os ambientes aquáticos e

ribeirinhos.

Como repercussão imediata tem-se o agravamento das cheias sobre as planícies de

inundações, várzeas e áreas ribeirinhas, face à reduzida disponibilidade da seção de

escoamento junto às calhas fluviais (não havendo espaço para o escoamento nas calhas



hidrográficas, a onda de cheia extravasa para as áreas ribeirinhas).

Entre as causas para o assoreamento nos leitos dos cursos d’água tem-se o aporte

elevado de sólidos, seja através dos processos erosivos em solos próximos às

drenagens, seja pelo próprio desbarrancamento das margens.

Os desbarrancamentos das margens ocorrem nas situações em que não há a adequada

proteção dessas áreas (margens) frente ao impacto e à ação direta do fluxo da água do

próprio curso d’água. Tais desbarrancamentos contribuem para o assoreamento e

entulhamento das calhas fluviais, seja pelo simples desmoronamento, quanto pelo

tombamento da vegetação no leito dos rios e arroios.

A proteção adequada e natural das margens ocorre com a presença da vegetação

ciliar, normalmente adaptada às condições de escoamento do local.

Os desbarrancamentos resultam na alteração dos traçados naturais dos cursos

d’água, das condições ambientais locais e na modificação do regime fluvial (pelo

assoreamento e entulhamento que provocam).

A retificação no traçado fluvial natural da rede de drenagem da Bacia do Rio PardoA retificação no traçado fluvial natural da rede de drenagem da Bacia do Rio Pardo

ocorre por ação direta do homem.

Essas retificações são realizadas com um dos seguintes objetivos:

� para aumentar ou facilitar o escoamento fluvial,

� para recuperar áreas sujeitas à inundação permanente,

� para facilitar o acesso local ou,

� para possibilitar a obtenção de materiais naturais (cascalho, areia e argila).

Como principais resultados dessa ação do homem tem-se a modificação das condições

naturais de escoamento (regime fluvial) e a perda de ambientes naturais.

O entulhamento das calhas dos rios e arroios ocorre através da deposição de material

graúdo (galhos, troncos, blocos de rochas e resíduos sólidos grosseiros) na seção de

escoamento fluvial. Entre suas principais causas, tem-se a ação humana provocando

desbarrancamentos das margens (e conseqüentes tombamentos de vegetação) ou com o

objetivo da retificação fluvial.

A principal conseqüência é a alteração do regime de escoamento fluvial, através da

obstrução do fluxo hidráulico na calha da rede de drenagem.



No diagnóstico elaborado sobre a Bacia do Pardo, foram criados mapas temáticos sobre a

disponibilidade de água, qualidade, riscos de enchentes, sendo estes mapas importantes

de serem analisados em tomadas de decisões para novos empreendimentos com

atividades de impacto ambiental, a saber:

Fig.10 Disposição de Água: 
Vazão > 2,0 m3/s

Fig.11 Enchentes: 
Nível de Risco = ALTO

Fonte: Ecoplan Engenharia Ltda.

Fonte: Ecoplan Engenharia Ltda.



5.2.9 Da qualidade das águas superficiais

A FEPAM é o órgão ambiental estadual que, segundo a legislação, tem atribuições no

Sistema Estadual de Recursos Hídricos, tais como: a outorga de lançamento de

efluentes, o monitoramento da qualidade da água.

As Resoluções CONSEMA Nº 01/1998; 128/2005 e 129/2005, regulam os padrões de

emissão de efluentes nos corpos receptores.

Uma das formas de monitoramento adotado é o Índice de Qualidade da Água (IQA), o

qual é uma avaliação da qualidade geral da água, sendo determinado em função dos

seguintes parâmetros medidos: coliformes termo tolerantes, pH, DBO5, nitrogênio

total, fósforo total, temperatura, turbidez, resíduo total e oxigênio dissolvido.

Os valores de IQA são classificados nas faixas de qualidade apresentadas, conforme

tabela abaixo:

Tabela 05

Fonte: Departamento de Recursos Hídricos – DRH / SEMA

Quadro 5 - Classificação das águas, de acordo, com os valores de IQA.



Em síntese a qualidade da água de Candelária é boa, muito tem a ver com o ponto de

captação, as atividades econômicas à montante pouco comprometem a qualidade da água

bruta.

Na avaliação dos Recursos Hídricos no Estado do Rio Grande do Sul (mapa acima), a

Bacia Hidrográfica do Pardo, tem a seguinte situação quanto a Qualidade das Águas

Superficiais:

� Insuficiência hídrica em períodos de baixa vazão, principalmente nos meses de verão.

� Conflito de quantidade entre abastecimento humano e irrigação.

� Mineração de cascalho e areia, no rio Pardo, alterando as condições naturais de

escoamento.

� Expressiva quantidade de poços tubulares e extração de água subterrânea nos limites

das principais cidades gerando rebaixamentos consideráveis de níveis freáticos e

potenciométricos.

� Uso de água subterrânea fora dos limites de potabilidade (excesso de flúor).

Fig.9. Pontos de Monitoramento / CORSAN/FEPAM



5.2.10 Recursos hídricos subterrâneos

O Sistema Aqüífero Guarani (SAG), manancial de água doce subterrânea, possui uma

extensão de 1,2 milhões de km², e percorre o Brasil, Uruguai, Paraguai e Argentina.

No Rio Grande do Sul este sistema ocupa mais de 55% da área do Estado, com grande

diversidade de potencialidade e qualidade.

As águas do aqüífero apresentam boa qualidade e potencial de abastecimento. Nos

pontos de recarga, onde recebe água de superfície, água das chuvas, encontra-se o

perigo de contaminação, também poços abandonados podem se tornar vetores de

contaminação do sistema aqüíferos.

Dentre as várias unidades estratigráficas

ocorrentes na Bacia, foram identificadas quatro

com potencial aqüífero: aqüífero da Formação

Serra Geral; aqüíferos indivisos da Formação

Botucatu e Formação Caturrita; Formação Santa

Maria; e os aqüíferos formados pelos sedimentos

aluvionares Quaternários.

Entretanto, do ponto de vista da Bacia, as áreas de meia-encosta, onde afloram estratos

mais arenosos, em especial toda a mancha onde afloram os arenitos das Formações

Botucatu e Caturrita, devem ser consideradas como áreas de recarga específicas e

merecem atenção especial.

aluvionares Quaternários.

Do ponto de vista regional, toda a Bacia do Rio

Pardo, principalmente em suas porções baixas e de

encosta da serra, caracteriza-se por ser parte da

grande área de recarga do SAG. Destaca-se na região a

predominância das intercalações de arenitos

finos, além da forte fragmentação dos arenitos

Botucatu, fazendo com que sua importância em

termos de recarga seja relativamente pequena

quando comparadas a outras áreas de

afloramentos.
Fig.10- Mapa de Vazão/ECOPLAN



5.2.10.1 Sistema aqüífero Santa Maria

A área aflorante desse sistema aqüífero está restrita à região central do Estado, entre os

municípios de Mata e Taquari.

Apresenta arenitos grossos a conglomeráticos na base, lamitos avermelhados, siltitos e

arenitos finos a médios no topo. As capacidades específicas variam de 0,5 a 1 m³/h/m nas

áreas de afloramento e alcançam 4 m³/h/m nas áreas confinadas. A salinidade varia de 50 a

500 mg/l e, entretanto, em algumas regiões confinadas são encontrados valores superiores a

2000 mg/l e teores de flúor acima do limite de potabilidade.

Na região de Candelaria predomina afloramentos da Unidade Hidroestratográfica Caturrita.

Os poços na região podem apresentar altos índices de salinidade e eventualmente grandes

teores de fluoretos.
MAPA HIDROGEOLÓGICO DO ESTADO DO  RIO GRANDE DO SUL

Qualidade de Água Subterrânea.

Nível de Criticidade para Candelária:

Sem Criticidade

Fig.13 Mapa de Criiticidade/Pró-Guaiba

Fig.12 Mapa hidrológico/ CPRM



Com base no mapa esquemático das

áreas de recarga do Sistema Aqüífero

Guarani, é possível verificar que as

linhas de fluxo na região de

Candelária com descargas apontando

para a encosta e áreas baixas da

Bacia. Atualmente não existe restrição

legal quanto ao uso e ocupação de

áreas de recarga, no entanto, é

prudente evitar que atividades

potencialmente poluidoras ali se

desenvolvam, ou mesmo sejam

incentivadas por políticas - públicas.

De acordo com o Zoneamento

Industrial, a ZI não é área de recarga.
Fig.14 Zona de Recarga/CPRM

As principais formações geológicas são estão citadas abaixo:

Formação Sanga do Cabral: constituída por seqüências compostas predominantemente por

arenitos finos avermelhados intercalados com siltitos e siltitos argilosos e arenitos de origem

eólica. Na região em estudo, apresenta-se com predomínio de estratos finos, o que

localmente o caracteriza como um aqüitardo ou aqüiclude, não podendo ser considerada

como um aqüífero.

A água é adequada ao abastecimento público e uso geral com teor em sólidos totais

menores do que 200 mg/L. São águas ácidas e bicarbonatadas mistas, não contendo

substâncias nocivas aos seres humanos. Os poços que captam água desta unidade

fornecem geralmente vazões inferiores a 3 m³/h e em alguns casos resultam secos.

Ocorrem próximas à foz, nas áreas baixas.

Sedimentos Quaternários: as informações disponíveis permitem registrar para a faixa dos

Sedimentos tem profundidades médias da ordem de 5 m para poços rasos que captam

água subterrânea em condições livres, cujas vazões médias são da ordem de 2 m³/h.

Fig.14 Zona de Recarga/CPRM



5.2.11 Rios em Candelária

Com dois rios no município, o Rio Pardo e o Rio Botucaraí, o primeiro pertencente a Bacia

do Pardo e o segundo a Bacia do Baixo Jacuí, são importantíssimos no contexto

econômico da região, principalmente na agricultura. O Rio Pardo, já estudado na Bacia do

Pardo, vêm sofrendo degradação contínua, principalmente identificados os principais

problemas ambientais, que são a supressão da mata ciliar, contaminação por

agrotóxicos, esgotos domésticos e retirada de cascalho e areia, de modo

inadequado, ocasionando a mudança do leito do rio.

Alteração da Morfologia do Rio Pardo

A Figura à direita apresenta a alteração da

morfologia ou regime fluvial em

Candelária, causados pelas ações do homem de

forma inadequadas e intensivas, sendo as

causas, conforme visto anteriormente, o que segue:

o assoreamento, desbarrancamento, entulhamento e

Das matas ciliares

O grau de preservação das matas ciliares, em qualquer bacia hidrográfica, é uma variável

de fundamental importância como indicador da qualidade dos ambientes associados aos

recursos hídricos superficiais, haja vista as interações estabelecidas entre esse descritor e

as condições gerais dos recursos hídricos, tanto em termos de qualidade como de

quantidade.

extração de cascalho e arreia do leito do rio

São áreas de Preservação Permanente, de
acordo com o Plano Diretor de
Candelária, no seu art..44,:
I-ao longo de rios ou qualquer curso dágua
desde seu nível mais alto em faixa
marginal, cuja largura mínima será:
a)30 metros para curso dágua de menos de
10 m de largura;
b) 50 metros para cursos dágua que tenham
de 10 a 50 metros de largura;
c) 100 metros para cursos dágua que
tenham 200 metros de largura;
....

Alteração da morfologia
fluvial, ou seja, desvio
do leito do rio.

Fig. 15 -Imagem da mata ciliar ao longo do rio Pardo
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Os danos ambientais pela supressão das matas ciliares numa faixa de 15 km a montante

da captação de água da CORSAN até a divisa com o município de Rio Pardo são

evidentes e requerem medidas de recuperação e restauração ao longo destas margens.

Algumas medidas de contenção da erosão na localidade de Linha do Rio, com colocação

de contenção de pedras já foram realizadas, conforme imagens, abaixo:

Fig.15 - Pedras para evitar a 
erosão.

Estrada  da Linha do Rio construída pelo DAER

Muitas outras localidades estão nas mesmas situações, com a tendência de obstrução de

estradas pelo efeito da erosão, caso não forem realizado obras de recuperação e

restauração, como por exemplo, na Rebentona:

Fig.16 - Estrada da Rebentona 
sofrendo efeitos da erosão.



5.2.12 Principais Afluentes do Rio Pardo na Região Urbana de Candelária

Fig.18 - Jusante do Arroio Molha 
Pequeno

Fig.17Arroio Molha Grande

Fig. 20 - Arroio Laranjeiras

Fig.19 - Arroio Molha Pequeno na RS -287 



Rio Botucaraí

O rio Botucaraí é de grande importância geográfica de Candelária. Além de ser divisor de

diversos municípios, tais como Cachoeira do Sul, Cerro Branco e Novo Cabrais, serve para

centenas de famílias candelarienses na zona rural desde o Roncador até a divisa com o

arroio Tibiri.

Não há muitas informações quanto as condições em que se apresenta, portanto, a

secretaria deverá definir as seguintes metas.

Metas:

- montar equipe coordenação técnica

- elaborar plano de ação

- realizar diagnóstico socioeconômico do rio

- elaborar programa de educação ambiental

- participar do Comitê da Bacia do Baixo Jacuí.



5.3 SOLO DE CANDELÁRIA

5.3.1 Geologia e Geomorfologia

Na área do município de Candelária, bem como nos seus arredores, foram identificados

seis tipos de fácies sedimentares: pelitos lacustres, turbidítica, lobos de suspensão,

fluvial, fluxo de lama e dunas eólicas, cujas características estão abaixo sumarizadas:

1) fácies de pelitos lacustres: argilito/siltitos avermelhados, maciço, laminação plano-

paralela, nódulos diagenéticos, níveis de paleosolo, abundante em répteis fósseis e

correspondente ao Membro Alemoa da Formação Santa Maria;

2) fácies turbidítica: camadas decimétricas a métricas de arenito fino/muito fino,

avermelhado, tabular, estratificação plano-paralela, com laminações cruzadas

cavalgantes, também maciço, filmes de pelito vermelho no topo das camadas.

3) fácies de lobos de suspensão: arenito fino/muito fino, avermelhado, em lentes

sigmoidais decimétricas a métricas, intercaladas em pelitos, com laminações onduladas

cavalgantes assimétricas, estratificação cruzada de médio porte, também maciço por

fluidização pós-deposicional;

4) fácies fluvial: arenitos róseos/esbranquiçados, com estratificações cruzadas

acanalada/tangencial de grande/médio porte, tabulares de pequeno porte, intraclastos de

argilito/siltito. Esta fácies foi subdividida em duas subfácies (fluvial proximal e fluvial

distal), com as mesmas estruturas sedimentares, porém com marcante diferença

granulométrica.

5) fácies de fluxo de lama: diamictito com matriz de argilito/siltito avermelhado, maciço,

com seixos centimétricos de pelito e/ou arenito muito fino dispersos caoticamente.

6) fácies de dunas eólicas: arenito fino/médio, róseo esbranquiçado, estratificação

cruzada acanalada de grande porte, também tangencial.

A fácies de pelitos lacustres predomina numa faixa de cerca de 10 Km de largura, de

direção leste-oeste e a sul da cidade de Candelária.

A associação de fácies flúvio-deltaicas aflora na região a oeste da cidade de Candelária,

sotoposta ora aos arenitos da Formação Botucatu ora aos basaltos da Formação Serra

Geral.



A Formação Serra Geral constitui-se por derrames basálticos, diabásios, tufos,

aglomerados, entre outros tipos de rochas vulcânicas. Limita-se à porção norte do

município, sempre situado acima da cota de 120 m.

A Formação Botucatu consiste em arenitos finos, com estratificação cruzada de grande

porte, tangencial, por vezes intensamente silicificados. A sua ocorrência restringe-se à

algumas estreitas faixas situadas na metade norte da área, cuja espessura é, em geral,

sempre inferior a cerca de 40 m. Esta unidade apresenta uma tendência de

adelgaçamento para sul, muitas vezes estando completamente ausente, fazendo com que

a Formação Serra Geral sobrejaza diretamente a Formação Santa Maria.

Os sedimentos recentes/quaternários constitui-se por arenitos, cascalhos, seixos e lamas

escuras, cuja deposição está associada aos depósitos de talus e de canais

fluviais/planícies de inundação dos rios existentes na área, principalmente os rios

Botucaraí e Pardo.

Um trabalho desenvolvido pela CPRM/SEMA, foi de mapear esta região, construindo o

Mapa Geológico da Bacia do Pardo, conforme apresentado abaixo.

Depressão Rio Jacuí

Fig.21 – Mapa Geológico/CPRM/SEMA

Fig.22 – Mapa geológico Bacia do Pardo/CPRM/SEMA



5.3.2 Uso do Solo

Ao se tratar de qualidade de meio ambiente, a expressão “uso do solo” não é unívoca, isto

é, não possui apenas um sentido. Ela traz diferentes significações, conforme é

empregada na geologia, agricultura, física, geografia – com suas ramificações-Direito,etc.

Nas várias acepções, o solo aparece com dois sentidos principais: o de recurso natural e

o de espaço social; ambos os aspectos constituem objeto de intervenções antrópicas

intensíssimas.

5.3.2.1 Solo como recurso natural

Partindo da porosidade do solo, que são espaços entre partículas ocupadas por água ou

gases, definirão a permeabilidade do solo (permeabilidade em mata nativa é de 180 mm

de água/m2 , enquanto que solo de agricultura intensiva a permeabilidade pode variar de

20 mm/m2). Também podemos encontrar composições químicas variáveis e aspectos

biológicos , como fungos, bactérias, protozoários interagindo. Daí, solo como recurso

natural, é rico em atividades e relações necessárias à vida.

5.3.2.2 Solo como espaço social

As alterações ecológicas do solo contribuem diretamente para degradar a sua qualidade

e, indiretamente, afetam a qualidade de habitats e biomas. No entanto, o fator social

também altera as formas de uso e conservação do solo, em decorrência do destino que

lhe é dado como espaço para localização de assentamentos humanos e atividades

produtivas. Alguns exemplos, são:

- ocupação de várzeas férteis, devastação de matas ciliares ;

- substituição de florestas por campos e pastagens;

- substituição de matas naturais por florestas homogêneas ou industriais,

5.3.2.3 Perspectivas para o uso do solo

O uso do solo, como recurso natural ou como espaço social, não pode estar desvinculado

de medidas indutoras e instrumentos reguladores do desenvolvimento nacional, inclusive

instrumentos jurídicos. As Bacias Hidrográficas estão aí para elaborar o

macrozoneamento ambiental, o manejo de recursos naturais – incluindo-se aí

explicitamente o solo e o estabelecimento de atividades produtivas em harmonia com o

entrono e as características dos seus assentamentos humanos.



5.3.2.4 Legislação aplicável

A proteção do solo é tutelada, geralmente, sob o enfoque da atividade humana que dele

necessita para ser desenvolvida, como por exemplo, pelo Plano Diretor do Município, pelas

leis de zoneamento e pelo Códigos de Obras e Edificações. Desta forma, tem-se buscado

cada vez mais a tutela da manutenção e conservação da qualidade do solo, como recurso

e fator que compõe o ambiente artificial e cultural e como elemento físico-químico que dá

suporte aos seres vivos.

Sob este enfoque, a Constituição Federal de 1988, em seu art.23, VI, estabelece que:

“A proteção ao meio ambiente e o combate à poluição em qualquer de suas formas –

inclusive a contaminação do solo – é de competência comum da União, dos Estados, do

Distrito Federal e dos Municípios”.

Tendo em vista a competência concorrente, resta aos municípios suplementar a legislação

federal e estadual no que couber, bem como promover a adequação territorial mediante

planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano, conforme

dispõe o art.30,II e VIII.dispõe o art.30,II e VIII.

Merece destaque o Plano Diretor, com suas diretrizes ajustáveis a todos os usos

suscetíveis na totalidade do território, com adequado zoneamento urbanístico e

agroecológico ou ambiental, nos termos do art.182 da Constituição.

Para efeito desta Lei, ficou instituído na área urbana categorias de uso, tais como de uso

residencial (R) , comércio e serviços geradores de ruídos (CSR), estabelecimentos de

recreação e lazer noturnas (ERLN), comércio e serviços de tráfego pesado

(CSTP), comércio e serviços perigosos (CSP), comércio de serviços diversificados

(CSD), recreacional e turístico (RT), de uso especial (UT), indústria Tipo I (I1), (I2) e (I3) e

de uso agrícola (UA).

Observação:

A Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, deverá indicar no parecer de

liberação de consultas para alvarás de localização, para qualquer atividade industrial, o tipo

de indústria, se é do tipo I1,I2 ou I3, a fim de, o departamento de planejamento, poder

completar com as exigências necessárias quando da apresentação de projetos (art.

61, IX,X,XI do Plano Diretor).



5.3.3 Macrozoneamento

O Macrozoneamento fixa as regras fudamentais de ordenamento do território e tem

como objetivo definir diretrizes para o ordenamento territorial de forma a facilitar a

utilização dos instrumentos e mecanismos de uso e ocupação do solo, para fins de

desenvolvimento municipal.

As Macrozonas são as áreas do território municipal que, em virtude de suas

especificidades e características ambientais, sociais, econômicas e infra-

estruturais, permitem a definição de parâmetros de uso e ocupação do solo, bem como

de utilização de instrumentos urbanísticos definidos pelo Estatuto da Cidade.

O Macrozoneamento é constituído por Macrozonas, de acordo com suas diferentes

características sócio-econômicas, paisagísticas e ambientais, como trata o art.40, da lei

que instituiu o Plano Diretor:

I - Macrozona de Preservação Ambiental – MZPA;
II - Macrozona Rural – MZR;
III - Macrozona Central – MZC;
IV - Macrozona de Ocupação Prioritária – MZOP;
V - Macrozona de Estruturação Urbana - MZEU

A Macrozona de Preservação Ambiental(MZPA) , no seu art.42, desta lei, corresponde ao

conjunto de todas as áreas do território do município enquadradas como sendo de

preservação ou proteção pelas legislações dos entes federativos, englobando a área

rural e a urbana.

O art.43, diz que o objetivo da Macrozona de Preservação Ambiental são de preservar e

recuperar as florestas e demais formas de vegetação, bem como as áreas de

mananciais de água, a mata ciliar, as áreas inundáveis, as áreas de encostas, serras e

chapadas, com usos compatíveis à preservação ambiental. Outro artigo já citado e

importante registrar, é o art.44 e o art. 45. que tratam das áreas de preservação

permanente, conforme o Código Florestal Federal, as florestas e demais formas de

vegetação natural situadas ao longo de rios, cursos dágua,etc.

A Macrozona Rural (MR) – são aqueles conjuntos de áreas que não são pertencentes a

Macrozona de Preservação Ambiental, ou as áreas delimitadas pelo perímetro urbano.

O Macrozoneamento Rural deverá ter uma lei de zoneamento ambiental –econômica

específica, de acordo, com o que estabelece o art.48, §1º e §2º, da Lei do Plano Diretor.



Macrozona Central (MC)

Quanto ao MC, caracteriza-se como área urbana consolidada em termos de uso e

ocupação do solo. O grande desafio está nas ocupações irregulares, degradação dos

arroios e os vazios urbanos, considerados problemas ambientais, que devem ser tratados

pelo Poder Público como de assuntos prioritários. O objetivo do “MC”, é ampliar e qualificar

as áreas públicas, tais como, áreas verdes e também conservar e recuperar o patrimônio

histórico e natural.

5.3.4 Zoneamento Ambiental

O zoneamento ambiental, previsto como instrumento da Politica de Meio Ambiente

Nacional, Lei 6.938/81, consiste em dividir o território em parcelas nas quais se autorizam

determinadas atividades, ou interditam-se outras, de modo absoluto, ou relativo, com vistas

a garantir o desenvolvimento sustentável , a proteção da dignidade humana e a qualidade

de vida.

Vincula-se ao urbanismo, estando expressamente previsto no Estatuto da Cidade, comoVincula-se ao urbanismo, estando expressamente previsto no Estatuto da Cidade, como

instrumento de Política Urbana, pois, relaciona –se com o desenvolvimento da cidade, mas

vai mais além, atingindo áreas rurais. Implica o estabelecimento de critérios legais e

regulamentares para que determinadas parcelas do solo, ou mesmo recursos

hídricos, sejam ou não utilizados, segundo critérios preestabelecidos, que se tornam

obrigatórios, tanto para os particulares como para a administração pública.

Devemos nos atentar, ao novo Código Civil, ao dispor sobre os direitos de

vizinhança, impõe a observância às normas do zoneamento (art. 1277, parágrafo único).

Ainda, o zoneamento estabelecido pelo município, em seu Plano Diretor, não pode

desgarrar do planejamento macro estabelecido pela União em seu Plano Nacional de

Desenvolvimento do Território, bem como do plano estadual.

Lembrando que o zoneamento é o resultado de uma decisão exclusiva do Poder Executivo

ou conjunta com o Poder Legislativo. No seu aspecto programático e normativo, é objeto

de lei, mas na sua fase executiva - em cumprimento da lei – é objeto de decreto.



O zoneamento é um instrumento que estabelece a permissão do uso do solo, mediante

autorização, para aquela zona, diferente, do licenciamento, conforme foi estudado no capitulo

do licenciamento, onde o empreendimento do Tipo I3, segundo critérios do Plano

diretor, pode ser autorizado a se instalar naquela zona, mas, não é passível de licenciar sua

atividade, como exemplo, uma atividade que pode causar grande impacto ao lençol freático.

O Plano, para efeitos de zona urbana, institui os seguintes zoneamento, (art.63),:

I – Zona Residencial 1 – ZR1;

II – Zona Residencial 2 – ZR2;

III – Zona Comercial – ZC;

IV – Zona Industrial – ZI;

V – Zona de Expansão Urbana – ZEU;

VI - Zona Especial de Preservação Ambiental –ZEPA;

VII – Zona Especial de Interesse Social – ZEIS;

VII – Zona Especial de Interesse Turístico - ZEIT

Fica definido, de acordo com o art.61, IXX,XI,XII, do Plano Diretor:

Indústria Tipo 1 (I1), compreende indústrias, cujo processo produtivo seja complementar às

atividades do meio urbano ou rural em que se situem e com eles se compatibilizem, não

ocasionando, em qualquer caso, inconvenientes à saúde, ao bem estar e à seguranças das

populações vizinhas, conforme preceitua o artigo da 4º da Lei Federal nº6.803/80;

Indústria Tipo 2 (I2), ... Compreendendo indústrias cujos processos, quando submetidos a

métodos adequados de controle e tratamento de efluentes, não causem incômodos sensíveis

às demais atividades urbanas;

Indústria Tipo 3 (I3), ... Compreendendo indústrias cujos resíduos sólidos, líquidos e

gasosos, ruídos, vibrações, emanações e radiações possam causar perigo a saúde, ao bem

estar e à segurança da população, mesmo depois da aplicação de métodos adequados de

controle e tratamento de efluentes...

Uso agrícola (UA) compreendendo atividade agro-pastoris, desde que em concordância com

a vigilância sanitária.



Quadro  06. Tipos de Usos por Zona 

Residencial: (R) 

Comércio e serviços causadores de ruídos: (CSR) 

Recreação e lazer noturnos: (ERLN)

Comércio de Tráfego Pesado: CSTP)

Comércio e Serviços Perigosos:  (CSP) 

Comércio e Serviços Diversificados: (CSD) 

Recreacional e Turístico: (RT) 

Unidades Especiais: (UE) 

Uso Agrícola: (UA)

I – Zona Residencial 1 – ZR1;

II – Zona Residencial 2 – ZR2;

III – Zona Comercial – ZC;

IV – Zona Industrial – ZI;

V – Zona de Expansão Urbana – ZEU;

VI - Zona Especial de Preservação Ambiental –ZEPA;

VII – Zona Especial de Interesse Social – ZEIS;

VII – Zona Especial de Interesse Turístico - ZEIT



Mapa de Zoneamento Ambiental aprovado no Plano Diretor de Candelária em dezembro de 
2007.

Fig.23 – Mapa de Zoneamento Ambiental/Secretaria Municipal de Planejamento
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5.4 Clima

Devido a diversos sistemas de classificação climática, existem diferentes denominações

para caracterizar o clima do RS. Segundo o sistema Koeppem, o Rio Grande do Sul se

enquadra na zona fundamental temperada ou “CF”, ou úmido. No Estado esse tipo se

subdivide em duas variedades específicas, ou seja “Cfa” e Cfb”, variedade “Cfa” se

caracteriza por apresentar chuvas durante todos os meses do ano e possuir a

temperatura do mês mais quente superior a 22º e a do mês mais frio superior a 3º C.

Desta forma de acordo com a classificação de Koeppen, o estado fica dividido em duas

áreas climáticas, “Cfa” “Cfb”, sendo que a variedade “b” se restringe ao planalto basáltico

superior e ao escudo sul-riograndense - Uruguai, enquanto que as demais áreas

pertencem a variedade “a” (Candelária situa-se nesta divisão).

As temperaturas médias situam-se entre 20°C e 22°C, o que resulta num clima

agradável o ano todo.

A umidade relativa média é de 85,0 %.

A intensidade de chuvas, segundo dados da Defesa Civil, para os últimos 3 anos foram

de intensidades variáveis nos meses de verão e de intensidades repetidas de abril ade intensidades variáveis nos meses de verão e de intensidades repetidas de abril a

novembro, conforme gráfico plotado abaixo, como segue:
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Gráfico 02. Intensidade de chuvas
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6.1 Flora

Ao tratarmos de flora e fauna como parte significativa do patrimônio ambiental

natural, teremos sempre como pressuposto essa espécie de cumplicidade entre elas no

contexto ecossistêmico em que estão situadas.

A flora é entendida como a totalidade de espécies que compreende a vegetação de

uma determinada região, sem qualquer expressão de importância individual dos

elementos que a compõe. Elas podem pertencer a grupos botânicos dos mais

diversos, desde que estes tenham exigências semelhantes quanto aos fatores

ambientais, entre eles os biológicos, os dos solos e do clima.

É relevante observar que a flora compreende, também, bactérias, fungos e fitoplânctons

marinhos.

A vegetação é entendida como a cobertura vegetal de certa área, região ou país. A

vegetação se organiza em extratos diferentes, como o arbóreo, o arbustivo, o herbáceo

e outros, alcançando até mesmo camadas em que não chega a luz.

O termo floresta, na linguagem corrente, evoca uma formação vegetal de proporções e

densidades maiores. Mata, selva, grandes extensões cobertas de arvoredo silvestre e

espesso, bosques frondosos e denominações semelhantes sempre ocorrem à memória

ou à imaginação.

Florestas “virgem” é aquela que ainda não foi aberta ou desbravada ao homem.

Florestas “antigas “ são aquelas que não sofreram qualquer pertubação séria e nas

quais as árvores jamais foram cortadas.

Florestas “modificadas” são aquelas em que durante os últimos 250 anos, as árvores

têm sido abatidas por cortadores de madeira e agricultores migratórios, podendo incluir

florestas administradas, nas quais há um esforço intencional e concentrado para

recomposição e manejo sustentado.

Das lei em vigor, reportamos a Constituição de 1988, ao se tratar da matéria, preferiu

referir-se à flora, utilizando-se uma única vez da palavra “floresta”, no caso específico

da competência concorrente. Isto porque a flora é coletivo que se refere ao conjunto

das espécies vegetais do país, incluindo florestas, cerrados, capoeiras, matas

ciliares, mangues, restingas, etc. Assim, a Lei Maior, ao usar o coletivo flora, visa a

tutela desses elementos naturais.



Em âmbito infraconstitucional, vale destacar o Código Florestal, instituído pela Lei

4.771/1965, inteiramente recepcionada pela Constituição, constituindo –se em norma geral

que disciplina a preservação e utilização das florestas e demais formas de vegetação.

O município está inserido na região que abrange a Mata Atlântica, e têm outras normas a

serem seguidas, destacando –se as seguintes situações, em razão da topografia ou do

relevo, geralmente ao longo dos cursos d´água, nascentes, reservatórios e em topos e

encostas de morros, destinadas à manutenção da qualidade do solo, das águas e também

para funcionar como “corredores de fauna”. A Lei 7.754, 14 de abril de 1989, considera de

preservação permanente as florestas e demais formas de vegetação natural existentes nas

nascentes dos rios.

Áreas verdes urbanas tem como objetivo de ordenar a ocupação espacial, visando a

contribuir para o equilíbrio do meio em que mais intensamente vive e trabalho o homem. As

normas que disciplinam no ambiente urbano, a preservação de áreas verdes, são contidas

no Plano Diretor, na lei de uso do solo, já visto anteriormente.

Existe controvérsia doutrinária acerca da aplicabilidade do art.2º do Código Florestal em

área urbana, quanto à proteção e delimitação das áreas de preservação permanente.área urbana, quanto à proteção e delimitação das áreas de preservação permanente.

A supressão de árvores ou formações arbóreas isoladas em áreas urbanas, que não se

enquadrem em qualquer das situações de proteção ambiental previstas em lei, pode ser

feita mediante simples autorização do Poder Público local. Vale ressaltar, que a Resolução

CONAMA nº 369, de 28 de março de 2006, dispõe sobre casos especiais de supressão de

matas em APP de baixo impacto ambiental e de interesse social.

6.1.1 Os crimes contra a flora

Na seção II do capítulo V da Lei 9.605/98, albergou o legislador a maioria das

contravenções florestais da Lei 4.771/65 (Código Florestal), transformando-as em crimes e

impondo aos infratores reprimendas mais intimidativas.

Apesar do veto aposto ao art.43, que criminalizava o uso do fogo em florestas, ou nas

demais formas de vegetação, sem as precauções necessárias para evitar a sua

propagação. Mas o veto não teve o efeito imaginado, desde que o uso do fogo em tratos

culturais pode ensejar a prática do delito previsto no art.54,§2º,II, que cuida da poluição

atmosférica suscetível de causar danos à saúde da população.



6.1.2 Vegetação em Candelária

A Secretaria Estadual do Meio Ambiente, através do Departamento de Florestas e áreas

Protegidas do Estado do Rio Grande do Sul e a Universidade Federal de Santa

Maria, através dos Departamentos de Ciências Florestais, Engenharia Rural e

Geociências, elaboraram um Inventário Florestal Contínuo do Rio Grande do Sul, com o

objetivo de fornecer uma abordagem detalhada sobre as florestas no estado.

O Inventário Florestal Contínuo do Rio Grande do Sul foi planejado e organizado de forma a

utilizar as técnicas mais avançadas, tanto na área de geoprocessamento quanto na área da

mensuração florestal, a partir da definição do tipo de inventário a ser implantado e da

experiência internacional em trabalhos similares.

A vegetação característica em Candelária é a Floresta Estacional Decidual, podendo

apresentar pequenos fragmentos de Áreas de Tensão Ecológica.

Segundo levantamentos concluídos no inventário, com relação ao uso da terra, Candelária

apresenta os seguintes registros:

Superfície
km2

Floresta
Nativa

km2

Eucalipto
km2

Agricultura
km2

Solo Exposto
km2

Campo
km2

Água
km2

km2

944,10 369,44 2,43 154,79 120,26 200,14 7,75

O mapa à direita apresenta o Uso e Cobertura

do Solo, em grifo, a localização de Candelária,

dentro da Bacia.

Também, o município está localizado e

identificado na Zona de Transição (de acordo

com o Código Estadual de Meio Ambiente, o

significado de zonas de transição: são áreas

de passagem entre dois ou mais ecossistemas

distintos, que se caracterizam por

apresentarem características específicas no

que se refere às comunidades que as

compõem.

No quadro seguinte, é apresentado algumas

espécies arbóreas identificadas no município.

Candelária



Espécie Nome Popular

Apuleia leiocarpa grapia

Cedrela fissilis cedro

Cordia trichotoma louro

Cupania vernalis camboatá-vermelho

Enterolobium contortisiliquum timbaúva

Eugenia uniflora Pitangueira

Mimosa bimucronata maricá

Myrcia sp. guamirim

Myrocarpus frondosus cabreúva

Ocotea sp. canela canela

Nectandra spp Canela-merda

Parapiptadenia rígida angico-vermelho

Zanthoxylum rhoifolium mamica-de-cadela

Luchea divaricata Açoita de cavalo

Morus alba Amoreira silvestre

Quadro 07. Vegetação de Candelária

Morus alba Amoreira silvestre

Schinus molle Aroeira vermelha

Cupania vernallis Camboatá

Rapanea ferruginea Capororoca

Casearia silvestris Chá de bugre

Chal-chal Allophylus edulis

xxxx Cipós

Psidium guayava Goiabeira

xxxx Gramineas

Campomanesia rombea Guabirobeira folha miuda

Patagonula americana Guajuvira

Ingá marginata Ingazeiro

Arecastrum romanzoffianum Jerivá

Dalbrigia variabilis Rabo de bugio

Hivenua dulcis Uva do japão

Baccharis dracuncufolia vassouracomum

xxxxx trepadeiras



6.1.2.1 Árvore Símbolo de Candelária

A lei nº 274, de 28 de dezembro de 2007, que dispõe sobre a Política do Meio Ambiente, em seu

art.56 : Considera o “ O Angico – familia Leguminosae – Mimosoideae a árvore símbolo do

Município de Candelária.

Nome Popular: Angico-vermelho, angico

Nome Científico: Parapiptadenia rigida

a) Descrição da Árvore:

É uma das árvores com maior dispersão

no Rio Grande do Sul e pode atingir até 35

metros de altura e 100cm de diâmetro.

Forma copa ampla, mas não densa. As

folhas são de cor verde-escura e miúdas.

Suas flores são melíferas e pequenas, de

cor branco-amareladas, sendo que a

floração ocorre de novembro a dezembro.

As sementes são pequenas e são colhidas

folhas

As sementes são pequenas e são colhidas

nos meses de junho a julho. É uma árvore

de grande longevidade. O tronco

apresenta-se um pouco tortuoso.

b) Utilização

Sua madeira é vermelha, pesada e muito

resistente.

É recomendado para recuperação de

áreas degradadas, reflorestamento ao

longo dos cursos d’água, margens de

reservatórios de hidrelétricas, pois possui

grande capacidade de desenvolvimento e

adaptação.

Onde plantar:

Prefere solos com umidade e deve ser

plantado em locais ensolarados.

Internamente cor pardo-vermelhada

sementes



A Lei Orgânica do município prevê a criação, a implantação e a manutenção de áreas

verdes de preservação permanente, parques, reservas e estações ecológicas, com a

instalação de infra-estrutura adequada assim como o reflorestamento de áreas frágeis e

a arborização de áreas públicas. Observa-se que o reflorestamento correto deve ser

monitorado por técnicos capacitados a orientar sobre o plantio e as espécies a serem

plantadas preservando as características da região e possibilitando a formação de

ecossistemas.

Com esta fundamentação legal, o município estabeleceu normas de manejo, proteção e

conservação da arborização, a partir da Lei nº132, de 27 dezembro de 2006.

Importante salientar que, trata das normas para arborização urbana, da intervenção de

poda e corte raso, da proteção e das ações administrativas.

Na oportunidade, a Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, elaborou

uma cartilha de manejo arbórea.

6.1.3  Vegetação no Perímetro Urbano

Fig.25 – Cartilha/SMDRMA



6.1.4 Unidades de Conservação

A definição de Unidades de Conservação, segundo a legislação brasileira, é o espaço

territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com características

naturais relevantes, legalmente instituído pelo Poder Público, com objetivos de

conservação e limites definidos, sob regime especial de administração, ao qual se aplicam

garantias adequadas de proteção.

a) Manejo

É o ato de intervir, ou não, no meio natural com base em conhecimentos científicos e

técnicos, com o propósito de promover e garantir a conservação da natureza ou todo e

qualquer procedimento que vise assegurar a conservação da diversidade biológica e dos

ecossistemas .

A legislação brasileira que classifica as áreas de conservação e deste modo, definir os

Planos de Manejo.

Conservação da natureza é o manejo do uso humano da natureza,
compreendendo a preservação, a manutenção, a utilização sustentável, a
restauração e a recuperação do ambiente natural, para que possa produzir o
maior benefício, em bases sustentáveis, às atuais gerações, mantendo seu
potencial de satisfazer as necessidades e aspirações das gerações futuras, e
garantindo a sobrevivência dos seres vivos em geral.

Planos de Manejo.

Neste contexto, a Lei Federal nº9985, de 18 de junho de 2000, cria o Sistema Nacional de

Conservação da Natureza – SNUC.

a) contribuir para a manutenção da diversidade biológica e dos recursos genéticos
no território nacional e nas águas jurisdicionais;

b) proteger as espécies ameaçados de extinção no âmbito regional e nacional;
c) contribuir para a preservação e a restauração da diversidade de ecossistemas

naturais;
d) promover o desenvolvimento sustentável a partir dos recursos naturais;
e) promover a utilização dos princípios e práticas de conservação da natureza no

processo de desenvolvimento;
f) proteger paisagens naturais e pouco alteradas de notável beleza cênica,

arqueológica, paleontológica e cultural;
g) proteger as características relevantes de natureza geológica, Geomorfológica
h) proteger e recuperar recursos hídricos;
i) recuperar ou restaurar ecossistemas degradados;
j) proporcionar meios e incentivos para atividades de pesquisa científica, estudos e

monitoramento ambiental;
k) valorizar econômica e socialmente a diversidade biológica;
l) Favorecer condições e promover a educação e interpretação ambiental, a

recreação em contrato com a natureza e o turismo ecológico;
m) proteger os recursos naturais necessários à subsistência de populações

tradicionais, respeitando e valorizando seu conhecimento e sua cultura e
promovendo-as social e economicamente.



b) Zoneamento da UC

Definição de setores ou zonas em uma unidade de conservação com objetivos de manejo e

normas específicos, com o propósito de proporcionar os meios e as condições para que

todos os objetivos da unidade possam ser alcançados de forma harmônica e eficaz.

Plano de manejo:

Documento técnico mediante o qual, com fundamento nos objetivos gerais de uma unidade

de conservação, se estabelece o seu zoneamento e as normas que devem presidir o uso da

área e o manejo dos recursos naturais, inclusive a implantação das estruturas físicas

necessárias à gestão da unidade.

c) Zona de amortecimento:

O entorno de uma unidade de conservação, onde as atividades humanas estão sujeitas a

normas e restrições específicas, com o propósito de minimizar os impactos negativos sobre a

unidade

d) Corredores ecológicos:

São porções de ecossistemas naturais ou seminaturais, ligando unidades de conservação,

que possibilitam entre elas o fluxo de genes e o movimento da biota, facilitando a dispersão

de espécies e a recolonização de áreas degradadas, bem como a manutenção dede espécies e a recolonização de áreas degradadas, bem como a manutenção de

populações que demandam para sua sobrevivência áreas com extensão maior do que aquela

das unidades individuais .

Quanto a divisão, as UC são postas em dois grupos, com características específicas:

I - Unidade de Proteção Integral:preservar a natureza, sendo admitido apenas o uso indireto

dos seus recursos naturais, com exceção de casos especificados na lei:

II - Unidade de Uso Sustentável:compatibilizar a conservação da natureza com o uso

sustentável de parcela de seus recursos naturais.

a) Estação Ecológica; (pública)
b) Reserva Biológica; (pública)
c) Parque Nacional; (pública)
d) Monumento Natural; (pode ser privada)
e) Refúgio da vida silvestre (pode ser privada)

a) Área de Proteção Ambiental;
b) Área de Relevante Interesse Ecológico;
c) Floresta Nacional;
d) Reserva Extrativista;
e) Reserva de Fauna;
f) Reserva de Desenvolvimento Sustentável;
g) Reserva Particular do Patrimônio Natural.



O Decreto Estadual nº 34.256, de 02 de abril de 1992, cria o Sistema Estadual de Unidades

de Conservação (SEUC), o qual foi integrado ao Sistema Estadual de Proteção

Ambiental, pelo Decreto Estadual nº 38.814, de 26 de agosto de 1998.

Pelo Decreto 34.256/92, em seu art. 5º , as UC integrantes da SEUC serão também

reunidas em 3 grupos:

I - Unidades de Proteção Integral: reserva biológica, estação ecológica, parque

estadual, parque natural municipal, monumento natural e refúgio de vida silvestre;

II - Unidades de Conservação Provisórias: reservas de recursos naturais ou reservas

florestais;

III- Unidades de Manejo Sustentável: reserva de fauna, área de proteção ambiental, floresta

estadual, floresta municipal e reserva extrativista, horto florestal e jardim botânico.

e) Da criação de Unidade de Conservação

O mesmo Decreto, que cria o SEUC, em seu art. 7º, trata das áreas a serem incluídas, com

base em critérios técnico-científicos, sendo prioritárias a criação daquelas que contiverembase em critérios técnico-científicos, sendo prioritárias a criação daquelas que contiverem

ecossistemas ainda não representados no SEUC, ou em iminente perigo de eliminação ou

degradação ou, ainda pela ocorrência de espécies ameaçadas de extinção.

Tratando-se do Município de Candelária, este possui, áreas de interesse de preservação

ambiental e de interesse científico, tendo em vista, a riqueza natural e paleontológica

existente. A região do Morro do Botucaraí, o vale das cascatas, a região da cascata da

ferradura, são áreas que devem serem estudadas da viabilidade técnico-científico, de

transformarem em Unidade de Conservação, por exemplo. Destas áreas o Morro do

Botucaraí reúne diversos elementos uma UC.

- habitat de espécie de ave na lista de riscos de extinção;

- riqueza paleontológica;

- patrimônio histórico municipal;

- degradação ambiental em estágio avançado;

- região de nascentes do arroio Laranjeiras, Molha Pequeno e Rondinha;

- Área de tombamento e reserva da biosfera.



Região Cascata Ferradura

Nascentes Arroio Passa Sete

Botucaraí

Faxinal

Fig.26 - Mata Atlântica/FEPAM



Segundo o Edital de Notificação do Tombamento da Mata Atlântica no Rio Grande do Sul, de

22 de julho de 1992, os remanescentes da Mata Atlântica e Ecossistemas Associados é um

instrumento que visa preservar e proteger as matas nativas ainda existentes no RS, garantindo a

sobrevivência de espécies representativas da fauna e flora hoje ameaçadas de extinção. O conjunto

tombado se reveste de excepcional valor geológico, geomorfológico, hidrológico, arqueológico e

paisagístico e sua preservação é essencial para a melhoria da qualidade de vida da população gaúcha.

O tombamento da Mata Atlântica e Ecossistemas Associados reforça os aspectos legais da

preservação de paisagens naturais, consolidando as iniciativas do Poder Público nas Reservas e

Parques Estaduais. O reconhecimento do conjunto desses remanescentes como Reserva da

Biosfera, pela UNESCO, possibilita a captação de recursos financeiros visando o equacionamento de

problemas e preservação ambiental.

Conforme memorial descritivo constante no Edital, Candelária é integrante do tombamento

com as seguintes coordenadas, a saber:

ÁREA 7 – DEPRESSÃO CENTRAL – CANDELÁRIA

“... A partir daí, segue rumo oeste por uma estrada vicinal que

liga a BR 386 a localidade Sério até encontrar a curva de nível deliga a BR 386 a localidade Sério até encontrar a curva de nível de

200 metros (ponto 05), seguindo por ela até encontrar o Arroio

Francisco Alves que corta a Vila Linha Bernardino (ponto 06).

Neste ponto, passa a seguir a curva de 100 metros até atingir a

estrada que contorna o Cerro do Botucaraí (ponto 07), segue por

ela, sentido sul, contorna Cerro, inflete para o norte e atinge a

curva de 200 metros (ponto 08). Segue por esta curva até

encontrar a estrada que liga as localidade de Cortado a Lagoa

Bonita (ponto 09). Percorre a estrada, rumo norte, até a Lagoa

Bonita (ponto 10), a partir daí segue rumo L por uma estrada

vicinal até atingir a estrada que leva a Sobradinho no ponto em

que encontra a curva de 500 metros (ponto 11)”.

Outras áreas de riqueza natural existentes em Candelária e tombadas estão na região do

Roncador, Vila União , Passa Sete, etc.

Metas :

- Identificar todas as áreas remanescentes da Mata Atlântica no município de Candelária;

- Buscar recursos financeiros para desenvolvimento de projetos e programas de

preservação e recuperação das áreas identificadas.

Fig.27 – Mata Atlântica/FEPAM



Cascata da Ferradura

Situada entre penhascos da Serra do

Botucaraí, a cerca de 25 km da cidade. Ela

possue 52 metros de queda dágua que

formam um lago natural com águas gélidas

e cristalinas

f) Áreas de Preservação Permanentes – APP´s

Vale  das Cascatas

Localizado a 20 km possue 8 quedas dágua

de pequeno e médio porte.

Compreendendo a Serra de

Candelária, situada nas divisas do

Passa Sete e a Vila Botucaraí, tem sua

vegetação diversificada, características

das Floresta Estacional Decidual.



6.1.5 Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN):

Candelária possui área de domínio privado onde, em caráter de perpetuidade, são

identificadas condições naturais primitivas, semi-primitivas, com ações de recuperação

destinadas à manutenção, parcial ou integral, da paisagem, do ciclo biológico de espécies

da fauna e da flora nativas ou migratórias e dos recursos naturais físicos, devidamente

registrada.

Para tanto, as áreas consideradas de notável valor paisagístico, cênico e ecológico que

merecem ser preservadas e conservadas às gerações futuras.

Esta categoria de unidade de conservação foi criada pelo Decreto nº 98.914, de 31 de

janeiro de 1990.

Compete, contudo, ao IBAMA, reconhecer e registrar a reserva particular do patrimônio

natural, após análise do requerimento e dos documentos apresentados pelo interessado.

O proprietário titular gozará de benefícios, tais como isenção do Imposto Territorial Rural

sobre a área preservada, além do apoio e orientação do IBAMA e de outras entidades

governamentais ou privadas para o exercício da fiscalização e monitoramento das

atividades desenvolvidas na reserva.

6.1.5.1 RPPN “ Família Bock” – Linha Palmeira – Candelária

No início dos anos 70, num ato pioneiro, o Sr. Waldemar Gustavo Bock, tornou uma área

de sua propriedade como de reserva natural. Passados quase 40 anos, está área de

preservação ambiental apresenta uma riquíssima fauna e flora.

.Fig.30 – Reserva Ambiental  “Bock” Fig.31– Mapa Municipal/PMC



6.2 Fauna

A fauna tem importância fundamental no equilíbrio dos ecossistemas em geral, com

muitas espécies agindo na manutenção da cobertura vegetal, auxiliando a polinização

e a dispersão de sementes.

Espécies da fauna podem ser utilizadas como indicadores da qualidade ambiental de

determinada área através de sua presença ou ausência, permitindo um diagnóstico

dos problemas, visando à tomada de medidas corretivas.

Algumas espécies possuem papel fundamental na saúde pública, como vetores de

doenças, exigindo ações de controle, para uma efetiva erradicação do problema.

O estudo da fauna existente na área do Município é relevante para o Plano

Ambiental, na medida em que fornece subsídio para ações de conservação e manejo

de fauna silvestre, ações na prevenção de doenças transmitidas por

animais, estabelecimento de Unidades de Conservação e ações de educação

ambiental, entre outras.

Entende-se ordinariamente por fauna o conjunto de animais que vivem numaEntende-se ordinariamente por fauna o conjunto de animais que vivem numa

determinada região, ambiente ou período geológico.

Segundo a zoologia, a quantidade e a variedade das espécies animais existentes

numa região são proporcionais à quantidade e a qualidade da vegetação. A fauna está

sempre relacionada com o ecossistema. Essa correlação íntima entre animais e

plantas deve-se, em grande parte, ao fato de que os animais não fazem a síntese da

matéria orgânica a partir dos elementos inorgânicos encontrados na natureza, o que é

feito pelas plantas.

Como objeto de tutela jurídica, a fauna não é tomada indiscriminadamente, porém é

priorizada com objetivos específicos, atendendo-se a um conjunto de

características, de condicionantes ecológicos e econômicos.

A fauna silvestre é a mais ameaçada. São os animais não -domesticados, participantes

do conjunto de vertebrados – mais especificamente mamíferos – aves e mesmo alguns

invertebrados superiores (certos artrópodes). Há classificações que incluem até peixes

sob esta denominação, dadas as características de algumas espécies.



Impossível não mencionar que, a tutela da flora e de importantes ecossistemas

brasileiros, como a Floresta Amazônica e a Mata Atlântica, é vista como indispensável para

a preservação da fauna. Esse avanço se deu com a edição da Constituição de

1988, quando ocorreu a tutela jurídica da interação entre a fauna, flora e ecossistema.

Na Carta de 1988, em seu art.23,VII, estabelece que a preservação da fauna e flora, é de

competência comum da União, Estados , Distrito Federal e Municípios.

Apesar das legislações existentes, falta ainda uma efetiva política de preservação da

fauna,sob uma ótica interdisciplinar e mais próxima da realidade, para atualizar a

legislação infraconstitucional com o ideal ditado pela Lei Maior.

6.2.1 Da fauna em Candelária

Candelária não possui nenhum trabalho de pesquisa e estudos da fauna, mas com o

advento do plano ambiental, começa um movimento para realizar um inventário e

mapeamento da fauna nativa:

Metas

Realizar o inventario, mapeamento e classificação da fauna silvestre existente noRealizar o inventario, mapeamento e classificação da fauna silvestre existente no

Município. Este projeto é necessário para as ações de proteção, recuperação e manejo da

fauna, bem com para as atividades de Educação Ambiental.

Quanto a fauna existente, contatando com pessoas da zona rural e da cidade, é possível

identificar algumas espécies, no entanto, somente com o inventário sobre a

fauna, poderemos ter certeza dos tipos de espécies existem na região de Candelária.

Espécie de Roedores Nome Popular

hydrochaeris hydrochaeris Capivara

Coendou prehensilis Ouriço-Cacheiro

Agauti Paca Paca

Espécie de Anfíbios Nome Popular

Hyla faber Sapo ferreiro

Physalaemus cuvieri Rã-chorona

Scynax fuscovaria Perereca –de-banheiro

Quadro  08. Fauna Candelariense



Espécie de Répteis Nome Popular

Cercosaura schreibersii lagartixa

Tupinambis teguixim lagarto-do-papo-amarelo

Bothrops alternatus cruzeira

Bothrops jararaca jararaca

Oxyrhopus rhombifer falsa-coral

Philodryas olfersii cobra-cipó

Espécie de Peixes Nome Popular

Ancistrus brevipinnis cascudo

Astyanax bimaculatus lambari

Astyanax eigenmanniorum lambari

Cichlasoma portoalegrense cará

Hypostomus commersoni cascudo

Rhamdia quelen jundiá

Hoplias malabaricus traira

Synbranchus marmoratus muçum

Pimelodus maculatus pintado

Philodryas olfersii cobra-cipó

Helicops infrataeniatus cobra-d’água

Micrurus altirostris coral-verdadeira

Espécie de Mamíferos Nome Popular

Didelphis albiventris gambá-de-orelha-branca

Procyon cancrivorus mão-pelada

Dasypus hibrydus tatú-mulita

Euphractus sexcinctus tatú-peludo

Galictis cuja furão

Conepatus chinga zorrilho

Cavia aperea preá

Cerdocyon thous graxaim-do-mato

Myocastor coypus ratão-do-banhado

Oligoryzomys flavescens camundongo-do-banhado

Sphiggurus villosus ouriço-cacheiro

Akodon azarae rato-do-chão

Tadarida brasiliensis morceguinho-das-casa



Espécie de Aves Nome Popular

Pyroderus scutatus Pavó

Vanellus Chilensis Quero-quero

Columba palumbus Pombo do Mato

Colaptes campestris pica-pau-do-campo

Embernagra platensis sabiá-do-banhado

Furnarius rufus joão-de-barro joão-de-barro

Pitangus sulphuratus bem-te-vi

Troglodytes musculus corruíra

Zonotrichia capensis tico-tico

Myopsitta monachus Caturrita

Polyborus plancus Gavião Cará

Nothura maculosa Perdiz

Syrigma sibilatrix maria-faceira

Bulbucus ibis garça-vaqueira

Butorides striatus socozinho

Coragyps atratus urubu-de-cabeça-preta

Columba picazuro pombão

Columbina talpacoti rolinha-roxa

Molothrus bonariensis vira-bosta

Melanotrochilus fuscus beija-flor-preto-de-rabo-branco

Turdus leucomelas sabiá-barranco

Turdus albicolis sabiá-coleira

Turdus rufiventris sabiá-laranjeira

Buteo magnirostris gavião-carijó

Caracara plancus caracará

Milvago chimachima carrapateiro

Dendrocygna bicolor marreca-caneleira

Aramus guarauna carão

Pardirallus sanguinolenta saracura-do-banhado

Aramides saracura saracura-do-brejo

Coryphospingus cucullatus tico-tico-rei



Espécie de Aves Nome Popular

Poospiza nigroruf quem-te-vestiu

Sicalis flaveola canário-da-terra-verdadeiro

Sclerurus scansor vira-bosta

Progne tapera andorinha-do-campo

Notiochelidon cyanoleuca andorinha-pequena-de-casa

Megascops choliba corujinha-do-mato

Rhinoptynx clamator coruja-orelhuda

Crotophaga ani anu-preto

Himantopus himantopus pernilongo

O Pavó, é uma ave que habita o Morro do Botucaraí e está na Lista das Espécies da

Fauna Ameaçadas de Extinção no Rio Grande do Sul.

(Decreto nº 41.672, de 10 de junho de 2002)

Pavó Pyroderus scutatus

Habitat Matas altas

Alimentação Frutos secos e carnoso principalmente
de cor vermelha

Comportamento Grupo de até 10 indivíduos

Curiosidades: Expandem o papo para mugir
(vocalização característica). Quando
quer mugir, a ave se abaixa e sacudindo
a cabeça, enche o saco gular ( não é
papo) que depois agita para os lados.

Fonte: Sick, H. Ornitologia Brasileira Ed. Nova Fronteira,
Rio de Janeiro, 1997.

Metas de Preservação da espécie:

- Montar equipe de coordenação técnica

- Elaboração de Projeto de Preservação da Espécie;

- Elaboração de Programa de Educação Ambiental.

Fig.32 – Pavó/Sick Ornitologia



VII – DIAGNÓSTICO SÓCIO -ECONÔMICO

- POPULAÇÃO

- EDUCAÇÃO

- SAÚDE PÚBLICA

- SANEAMENTO BÁSICO

- PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO,  HISTÓRICO E CULTURAL

- AGROPECUÁRIA

- SILVICULTURA

- INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS

- ASSENTAMENTOS URBANOS REGULARES E IRREGULARES

- MINERAÇÃO- MINERAÇÃO



7.1 DADOS POPULACIONAIS (IBGE:ANOS: 2000,2003,2005,2006,2007) 

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

1980 1991 2003

PERCENTUAL DE DISTRIBUIÇÃO DA 
POPULAÇÃO EM CANDELÁRIA

população urbana população rural

DISTRIBUIÇÃO DE RENDA 
POR HABITANTES E PERCENTUAL 

Gráfico 03 – Distribuição da População de Candelparia

Gráfico 04. Distribuição de Renda
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PIB 2005 per capita (R$): 7.844,00
Renda per capita (2005):  R$ 201,40

Gráfico 05. Domicílios



7.1.1  População  e  indicadores sociais

População Estimada em 2007 (IBGE): 29.444 habitantes

IDESE

0,4
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0,6

0,7

0,8

0,9

O Índice de Desenvolvimento Socioeconômico (IDESE) dos municípios do Rio Grande do

Sul, elaborado pela FEE, é um índice sintético que abrange um conjunto amplo de indicadores sociais

e econômicos com o objetivo de mensurar o grau de desenvolvimento dos municípios do Estado. O

Idese é resultado da agregação, com a mesma ponderação (0,25), de quatro blocos de indicadores:

Domicílio e Saneamento, Educação, Saúde e Renda.

Gráfico 06. IDESE
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Fig.33 - Taxa de Crescimento IDH-M em 
Candelária 

(1991-2000) = 10,44%



7.2 Educação

A sustentabilidade do Planeta sem dúvida alguma está nas mãos do homem, o único ser

capaz de, com suas ações, romper o equilíbrio dinâmico produzido espontaneamente

pela interdependência das forças da natureza e modificar os mecanismos reguladores

que, em condições normais, mantêm ou renovam os recursos naturais.

Não se trata de ser contra o progresso, mas de promover o desenvolvimento

sustentável, utilizando e conservando de modo racional os recursos naturais, e

solidarizando-se sincrônica e diacronicamente com toda a humanidade. O destino das

gerações futuras encontra-se, assim, nas mãos das presentes gerações.

Com a Constituição Brasileira de 1988 o princípio e a determinação de que a educação

ambiental permeie os currículos de todos os níveis de ensino, e que a população em

geral seja conscientizada acerca da necessidade de se preservar o meio ambiente.

Um pouco tardiamente, porém sempre oportuna, apareceu a Política Nacional de

Educação Ambiental, definida na Lei 9.795, de 27 de abril de 1999. (A lei foi

regulamentada pelo Decreto nº 4.281, de 25 de junho de 2002.)

O objetivo da lei é dar sequência e eficácia aos arts.205 e 225 da nossa Carta Magna.O objetivo da lei é dar sequência e eficácia aos arts.205 e 225 da nossa Carta Magna.

A educação ambiental deve ser considerada como atividade-fim, porquanto se destina

despertar e formar consciência ecológica para o exercício da cidadania.

A educação ambiental, sob aspecto formal, refere-se ao ensino programado das escolas,

em todos os graus, seja no ensino privado seja no oficial. As melhores concepções e

teorias a respeito recomendam que faça parte de um currículo interdisciplinar, ao invés

de constituir uma disciplina isolada. É este o sentir da Lei 9.795/99, que, no seu

art.10,§3º, prescreve que:

Sob o aspecto não-formal, a educação ambiental refere-se aos processos e ações de

educação fora do ambiente escolar. Alguns educadores chamam de educação

permanente, muito incentivada pela UNESCO, como fator de desenvolvimento humano

continuado. Esta modalidade de educação tem grande aplicabilidade na educação

popular, contribuindo para aperfeiçoar a consciência dos problemas ambientais e buscar

soluções práticas para os mesmos, a partir da própria comunidade.

“ A educação ambiental não deve ser implantada como disciplina
específica no currículo de ensino”.



Constituição do Estado do Rio Grande do Sul que determina, nos artigos 196 e 217:

A Lei Estadual nº 11.730, de 2002, dispõe sobre a Educação Ambiental, criando o Programa

Estadual de Educação Ambiental.

“no respeito aos direitos humanos ao meio ambiente”, “o Estado
elaborará política para o ensino fundamental e médio de orientação
e formação profissional, visando a :
...
III - auxiliar na preservação do meio ambiente”.

O espaço para a educação informal são as casas de cultura, as diferentes associações

civis, as entidades socioprofissionais e até mesmo as diversas igrejas.

Evidencia-se o caráter social da educação ambiental, voltada que deve estar para o

patrimônio da comunidade, e o desvelo com as gerações futuras; acresça-se que os

procedimentos democráticos e participativos são tônica da lei.

A educação ambiental na esfera estadual é tratada pela:

A Lei Orgânica Municipal, de 30 de dezembro de 2005, no Capitulo I, da Ecologia, art. 164:
.....
IV - promover e assegurar a educação ambiental em todos os níveis
de ensino, buscando a conscientização pública para a preservação
do meio ambiente, com ênfase aos jovens em idade pré-escolar

A Lei Municipal de nº 274, de 28 de dezembro de 2007, que dispõe sobre a política do meio

ambiente do município de Candelária, art .6º:

do meio ambiente, com ênfase aos jovens em idade pré-escolar
.....

---
XII – desenvolver atividades de educação ambiental e atuar na
formação da consciência pública sobre a necessidade de
proteger, melhorar e conservar o meio ambiente;
---

A rede municipal de Ensino de Candelária está bem estruturada tanto na zona Urbana como

na Rural, com 100% de atendimento aos alunos do município. Atualmente são 39 escolas

municipais totalizando a rede de ensino candelariense, com professores qualificados em todas

as escolas, atendendo as expectativas da comunidade. A Secretaria de Educação mantêm

treinamento e aperfeiçoamento constante para os educandos com todos os professores

participando de programas de educação ambiental. A melhoria do ensino é constante, prova

disso, são os indicadores, pois, Candelária vêm alcançando as metas de melhoria da

qualidade do ensino antes dos prazos estipulados.

O acesso a educação não se limita a estrutura municipal, sendo oferecidos as opções de

ensino nas redes Estadual e Particular.



Escola Multisseriada
(1º a 4º série) 

33

Escola Estadual
12

Escola Particular
2

Escola Ensino 
Fundamental

5

Ensino Alunos

Gráfico 07 - Nº Estabelecimentos Escolares

Tabela 5. Educação e Nº de  Estudantes

Ensino Alunos

Educação Infantil 267

Escola Fundamental 5315

Ensino Médio 836

Faculdade a distância 150

As escolas em Candelária vêm desenvolvendo programas de educação ambiental e de

conscientização para preservação do meio ambiente com a participação da sociedade civil,

das instituições , autarquias e empresas com forte presença na economia municipal.

O alcance dos objetivos são evidenciados no cotidiano da comunidade, como por exemplos,

a limpeza urbana, consumo de água potável estável e áreas de matas com leve tendência de

expansão.

As metas são dar continuidade nos trabalhos desenvolvidos, mantendo as parcerias nos

programas e articulando com as demais secretarias e instituições à realização dos projetos e

programas propostos para os próximos anos.

As ferramentas usadas pela rede de ensino para diagnosticar os problemas ambientais são

as que geram os resultados mais fiéis dos anseios e percepções da sociedade, como

exemplo, a pesquisa sobre problemas ambientais desenvolvido em 2000.



A pesquisa realizada pelo Núcleo de Educação Ambiental, no ano de 2000, elaborou um

questionário com a participação dos líderes (nº indicado nos gráficos, representam o total de

pessoas por localidade) das regiões de maior densidade geográfica do município, com

perguntas de livre escolha sobre problemas ambientais, com o tabelamento das respostas.

Esta tabela está sendo apresentado posteriormente com o nome de “ Tabela de

Identificação dos Problemas Ambientais” .

Os resultados também foram transformados em desenho gráfico, para melhor visualização.

Algumas observações foram constatadas, entre elas, os interesses localizados, ou

seja, muitas temas identificados são exclusivos do habitat dos questionados e não há

preocupação com os interesses coletivos ou do desenvolvimento sustentável, por

exemplo, o esgoto doméstico não interessa ao homem do campo, ou o uso de agrotóxico

aos moradores da cidade, mas é sabido que o equilíbrio ecológico é fundamental, ambos

estão inseridos no meio, e as ações negativas de uma como de outra, vão sim afetar a vida

do camponês ou do urbano, pois o esgoto é lançado a montante da zona do campo, e

existe irrigação para lavoura com o uso da água, como os efeitos do agrotóxicos na

fauna, pode afetar sim, a vida no perímetro urbano.

Esgoto; 18

Lixo; 14

Agrotóxicos; 1

Lixeiras; 5

Desmatamentos; 3Poluição da água; 2

Separação do Lixo; 4

Lixo Recolhido e 
destino; 1

Esgoto no Rio; 1

Retirada do Cascalho; 
7

Tratamento do 
Esgoto Urbano; 1

Lixo Seletivo; 3

Poluição dos Arroios; 
3

Poluição Sonora; 6

Recuperação das 
Margens do Rio Pardo; 

1

CENTRO

Com o Plano Ambiental, estas incertezas devem ser reduzidas e medidas mitigadoras serão

colocadas em prática, para que tenhamos o desenvolvimento sustentável.

Gráfico 08. Demandas Ambientais

Demandas Ambientais



Ainda sobre esta pesquisa, também foram consultados moradores das localidades de

maior densidade populacional em outras áreas de maior densidade populacional.

Saneamento Básico; 
11

Lixo; 4

EWALDO PRASS

Esgoto; 2

Lixo; 6

Agrotóxicos; 7

COLÔNIA

Gráfico 09. Demandas Ambientais

Saneamento Básico; 1

Erosão; 1

Água de Poço 
Contaminado; 3

Água Salobra; 1

Esgoto; 3

Lixo; 9

Erosão; 1

Lixeiras; 2

Desmatamentos; 1

VILA MARILENE

Gráfico 10. Demandas Ambientais
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Saneamento Básico; 2
Lixo; 6

Agrotóxicos; 2

Desmatamentos; 2

Queimadas; 1

Poluição da água; 4

SERRA

Esgoto; 1

Lixo; 2
Embalagens 
plásticas; 1

Agrotóxicos; 5
Ar; 1

Poluição da água; 2

Falta de Higiene; 2

Desconhecimento 
Fauna/Flora; 1

LINHA DO RIO
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Agrotóxicos; 5

Embalagens 
Agrotóxicos; 1

Desmatamentos; 2

Queimadas; 1

Saneamento Básico; 1

Lixo; 12

Agrotóxicos; 6

Erosão; 2

Desmatamentos; 1

CAMPO
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Tabela 05  Identificação dos Problemas Ambientais 

LOCALIDADE
EWALDO 

PRASS COLONIA VILA MARILENE SERRA LINHA DO RIO CAMPO
CENTRO 

A e B
PROBLEMA

SANEAMENTO BÁSICO 11 1 2 1
EMBALAGENS PLÁSTICAS 1

ESGOTO 2 3 1 18
LIXO URBANO 4 6 9 6 2 12 14
AGROTÓXICOS 7 2 5 6 1

RECOLHIMENTO EMBALAGENS 
AGROTÓXICOS 1

EMBALAGENS DE AGROTÓXICOS 1 2 3
EROSÃO 1 1 2

LIXO TÓXICO 1
AGUA POÇO CONTAMINADO 3
FALTA DE ÁGUA NO VERÃO 1

ÁGUA SALOBRA 1
LIXEIRAS 2 5

REFLORESTAMENTO 1
ESCLARECIMENTO 1
RECOLHIMENTO 1

DESMATAMENTOS 1 2 2 1 3
QUEIMADAS 1 1

AR 1
POLUIÇÃO ÁGUA 4 2 2POLUIÇÃO ÁGUA 4 2 2

FALTA CONSCIENTIZAÇÃO 2 1
FALTA HIGIENE 2
COMODISMO 1

DESCONHECIMENTO 
FAUNA/FLORA 1

SEPARAÇÃO DO LIXO 4
LIXO RECOLHIDO-E DESTINO 1

ESGOTO NO RIO 1
RETIRADA CASCALHO 7
ESGOTO ENTUPIDO 1

TRATAMENTO ESGOTO URBANO 1
LIXO SELETIVO 3

POLUIÇÃO DOS ARROIOS 1
POLUIÇÃO SONORA 6

POLUIÇÃO 1
RECUPERAÇÃO DAS MEGENS DO 

RIO PARDO 1
RECICLAGEM LIXO URBANO 1

NATUREZA SOMBRAS 1
INFRA-ESTRUTURA 1

SAÚDE 1
SOLIDARIEDADE 1

EDUCAÇÃO 1
AUTO-ESTIMA 1



EDUCAÇÃO
AMBIENTAL

ASSUNTO PERÍODO

Proposta pedagógica Realização de oficinas ,Lançamento campanha 
Preservação da Água;Palestra sobre água, 
contaminação, escassez  e previsões futuras

1º 
Semestre 
de 1999

Campanha de 
Preservação da Água

Mostra de Encerramento da Campanha de 
Preservação da Água. 
Problemas identificados:
Desmatamento, uso indiscriminado de
agrotóxicos, Saneamento básico, conservação
do solo, embalagens vazias de agrotóxicos e
demais lixos, manejo inadequado de dejetos
animais, água potável em algumas regiões do
município e retirada indiscriminada de cascalho
no rio pardo

1º e 2º 
Semestre 
de 1999

Visita Técnica Conhecer práticas de tratamento de esgotos 
domésticos

1º 
Semestre 
de 1999

Quadro 9. Resumo das  Atividades em Educação Ambiental no Município de Candelária

II – Etapa Campanha 
sobre Educativa 
Ambiental de 
Preservação do Meio 
Ambiente

Projeto enviado ao Pró-Guaiba da Campanha 
Educativa Ambiental de Preservação da Água. 

1º 
Semestre 
de 2000

Visita Técnica em 
Ilópolis

Conhecer o trabalho de Educação Ambiental 1º 
Semestre 
de 2000

Seminário Municipal 
de Educação 
Ambiental

Proporcionar uma visão do papel fundamental da 
Escola na formação da cidadania,...

2º 
Semestre 
de 2000

Fórum de Educação 
Ambiental

Apresentação de palestras e caminhada 
ambiental

2º 
Semestre 
de 2000

Caminhada Ecológica Mobilizar a comunidade candelariense para a 
importância da preservação dos recursos 
hídricos

2º 
Semestre 
de 2000



EDUCAÇÃO
AMBIENTAL

ASSUNTO PERÍODO

Programa “ Verão com 
Vida” – O Rio Grande 
do Sul Te Convida.

Tem como objetivo promover ações que potencializem
diversos eixos de sustentabilidade. Programação
desenvolvida na Praia Carlos Larger. Distribuição de
Folders para preservação do meio ambiente (1º YEQY)

1º 
Semestre 
de 2001

III – Etapa de Educação 
Ambiental e 
Preservação da Água

Continuidade nos trabalhos de educação ambiental e de
preservação da água. Realização do II – Seminário
Municipal de Educação Ambiental; Oficinas e Visitas
Técnicas.
Este seminário teve destaque palestras sobre uso de
agrotóxicos, seus efeitos e ação da comunidade quanto
ao enfrentamento dos problemas.Destacam –se 4
propostas: regulamentação municipal para uso de
agrotóxico; produção e consumo de produtos
ecológicos; substituição dos produtos com agrotóxicos
incentivando a agroecologia e informação sobre os
efeitos e buscando a mudanças de hábitos,
Alcance de Público neste trabalho:
25% da população do município

1º 
Semestre 
de 2001

Programa da Semana 
Interamericana da Água

Realização de pedágio da água, com distribuição de 
folders educativos , com coordenação da CORSAN .

2º 
Semestre 
de 2001

Dia da Consciência Trabalhos escolares que mostram a visão e a percepção 2º Dia da Consciência
Ecológica

Trabalhos escolares que mostram a visão e a percepção 
das crianças por natureza. Realização na Semana do 
Meio Ambiente

2º 
Semestre 
de 2001

IV Etapa - Campanha 
Educativa Ambiental de 
Preservação da Água 

A preservação das águas é o tema desta etapa, com 
apresentações artísticas e palestras

1º 
Semestre 
de 2002

III – Seminário de 
Educação Ambiental

Principal tema é a preservação da água 1º 
Semestre 
de 2002

Seminário Regional do 
Meio Ambiente, 
alimentação e Saúde

Conscientização da necessidade de uma  alimentação 
mais saudável

1º 
Semestre 
de 2002

I fórum de Educação
Ambiental Escola São 
Paulo

Palestras sobre Agenda 21 e a Educação Ambiental, 
Transgênicos e as vantagens e desvantagens, Poluição 
do ar e da água, Perspectiva ambiental, O Perigo dos 
Agrotóxicos para as Famílias Rurais . Paralelamente 
ocorre oficinas de materiais reciclados

2º 
Semestre 
de 2002

Curso de Educação 
Ambiental

Curso com coordenação da Emater para capacitar os 
membros do Comitê de Preservação da Água. Duração:  
40 horas

2º 
Semestre
de 2002

Fórum Ambiental –
Região da Vila do 
Botucaraí

Os temas desenvolvidos foram: água, flora, fauna e 
ocupação humana

1º  e 2º 
Semestre 
de 2003

126



EDUCAÇÃO AMBIENTAL ASSUNTO PERÍODO

IV –Seminário de 
Educação Ambiental

Tema: Gestão e Legislação Ambiental 1º 
Semestre 
de 2003

Semana da Água Coordenado pela CORSAN, Emater e Secretaria de Educação, o
tema foi Trilha da Água. Foram visitados o ponto de captação de
água pela Corsan e o Sistema de Tratamento de Água para
Abastecimento Público e desenvolvimento de trabalho pelos
escolares sobre meio ambiente

2º Semestre 
de 2003

II – Mostra de Projetos 
Escolares

Diversos temas sobre meio ambiente, preservação, recuperação de
matas ciliares, etc.

2º Semestre 
de 2003

II Forum de Educaçã
Ambiental e V Seminário 
Municipal de Educação 
Ambiental

Palestras: Poços como fonte alternativa de abastecimento de
água;agricultura alternativa;visão ecológica da água;alfabetização
ecológica, preservação do meio ambiente:fauna e flora; etc...

1º Semestre 
de 2004

Programa Agrinho –
Desenvolvido por Senar e 
Farsul

Neste programa são desenvolvidos 4 temas transversais: 
Saúde,Cidadania, Meio Ambiente e Trabalho e Consumo, sendo um 
tema diferente para cada ano letivo.

2º Semestre 
de 2004

Projeto Verde é Vida - Afubra Objetiva o desenvolvimento de projetos ambientais 2º Semestre 
de 2004

III – Mostra de Projetos 
Escolares

Diversos temas sobre meio ambiente, preservação, recuperação de 
matas ciliares, etc.

2º Semestre 
de 2004

Semana da Água Evento predominou foi o conscientização, usando os meios de 
comunicação:rádio e jornais

2º Semestre 
de 2004comunicação:rádio e jornais de 2004

Feira do Meio Ambiente Exposição, orientação, brincadeiras, distribuição de receitas, desfile 
de modas e muito mais, para aprender a reutilizar materiais que iriam 
para o lixo

2º Semestre 
de 2004

PROGRAMAS DE 
EDUCAÇÃO AMBIENTAL

TEMA DATA REALIZAÇÃO

Túnel dos Sentidos Espaço dividido em 4 partes distintas 
em que se procura valorizar a audição, 
olfato, tato e visão. São ambientes que 
retratam situações da natureza, sempre 
explorando o  visual, cheiros e 
sensações

20 a 23 de 
novembro de 
2007

Comitê das Águas 
com apoio das
Secretaria da 
Educação, 
Sec.Desenvolvimento 
Rural e Meio Ambiente 
e da  Emater, 

Relatos em favor da 
Natureza

Coleta Seletiva do Lixo 19 de julho 
de 2007

Sec.Desenvolvimento 
Rural e Meio Ambiente 
e Secretaria da 
Educação

Programa de 
Conscientização do Lixo

Sensibilizar a população sobre a coleta 
seletiva do lixo

Comitê de 
Preservação da àgua

Projeto Verde é Vida Projeto em ação nos 3 Estados do Sul 
do Brasil, sobre

2006 Afubra

Reunião da Rede de 
Educação Ambiental

3º Seminário Estadual de Educação
Ambiental e 4º Seminário Regional de 
Educação Ambiental

24 de abril de 
2007

Comitê do Pardo

Campanha Educativa de 
Preservação da Água

Dia de Mobilização de Preservação da 
àgua

5 de outubro
de 2006

Secretaria Municipal 
de Educação



Cartilhas e Folders de  Educação Ambiental

Abaixo alguns programas sendo desenvolvidos , a partir dos últimos anos, em parceria com

empresas privadas, tais como a Souza Cruz ou as associações , por exemplo, a Afubra, e

autarquias e fundações, entre elas se destacando a FEPAM, IRGA e EMATER.





7.3  Saúde Pública

A Secretaria da Saúde, com suas atribuições, voltadas a qualidade de vida da

população, tem em suas divisões, além do atendimento à saúde da população, o

gerenciamento dos programas de família, vigilância sanitária, vigilância

epidemiológica, dos programas da saúde do trabalhador, etc..

Por esta escala de atribuições, não podemos dissociar o meio ambiente da saúde e, por

isto, o plano ambiental deverá contemplar com um diagnóstico e prognóstico mais

amplo, tendo em vista , ser um assunto diretamente ligado a qualidade de vida.

Uma breve radiografia sobre a saúde, temos em forma gráfica apresentado dados

levantados pelo IBGE, indicando a situação de Candelária, neste contexto.

Estabelecimentos 

Estabelecimentos 
de Saúde 

SAÚDE

Gráfico 15. Estabelecimentos de Saúde

Estabelecimentos 
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5

de Saúde 
Prestadores de 

Serviço para SUS
5

Leitos Hospitalar
96

Leito Hospitalar 
para SUS

65

O município de Candelária tem um leito para 300 habitantes, enquanto que as

recomendações dadas pela OMS são de um para 250, o que é muito próximo do

indicado.

Apresenta um dos coeficientes de mortalidade infantil mais baixos do Vale do Rio Pardo

e Centro-Serra, de 7,8 para mil crianças nascidos vivos.



No âmbito da vigilância encontram-se detalhadas as atribuições do setor saúde nas

esferas federal, estadual e municipal.

Dentre os deveres e obrigações das secretarias municipais de saúde, incluem-se

atividades típicas ou associadas à inspeção sanitária em abastecimento de água, tais

como:

• efetuar, sistemática e permanentemente, avaliação de risco à saúde humana de cada

sistema de abastecimento ou solução alternativa, mediante informações sobre ocupação

da bacia contribuinte ao manancial, histórico das características de suas

águas, características físicas dos sistemas, práticas operacionais e de controle da

qualidade da água, histórico da qualidade da água produzida e distribuída e associação

entre agravos à saúde e situações de vulnerabilidade do sistema;

• auditar o controle da qualidade da água produzida e distribuída e as práticas operacionais

adotadas.

Cabe salientar, as moléstias mais presentes numa comunidade são as decorrentes da falta

de saneamento básico e para solução são necessários a intervenção do poder público com

o apoio da Sociedade Civil.

Dada esta atribuição, a Secretaria de Saúde deverá em conjunto com as outras

secretarias, de elaborar um plano que vise garantir a qualidade de água nas áreas

desprovidas de abastecimento pela concessionária.

Metas :

- montar equipe de coordenação técnica;

- elaborar plano de ação;

- buscar parcerias com instituições públicas e privadas;

- elaborar projetos de saneamento básico;

- elaborar programas de educação ambiental.

Os projetos e programas são especificados no Capitulo IX – Projetos e Programas de

Gestão Ambiental.



7.4  Saneamento Básico

As diretrizes nacionais para o saneamento básico e para a política federal de saneamento

básico são estabelecidas pela Lei Federal nº 11.445 / 2007. Os Municípios devem, portanto,

dedicar grandes esforços para adequar-se a esta nova legislação, de forma a estabelecer uma

política e estrutura de serviços em saneamento básico adequada, visando à universalização

deste serviço, melhor qualidade de vida e menor degradação do meio ambiente.

O sistema de esgotamento sanitário é constituído pelas atividades, infra-estruturas e

instalações operacionais de coleta, transporte, tratamento e disposição final adequados de

esgotos sanitários, desde as ligações prediais até o seu lançamento final no meio ambiente,

conforme é dito no art. 3º, inciso I, alínea b.

Segundo a lei, definimos saneamento básico como:

a) o abastecimento de água potável, desde a sua captação e tratamento até as ligações

prediais;

b) a coleta, transporte, tratamento e disposição final dos esgotos sanitários;

c) a limpeza urbana de manejo dos resíduos sólidos, com tratamento e destino final do lixo; e

d) a drenagem e manejo das águas pluviais urbanas.

Dados levantados pelo IBGE (2003), a situação do município de Candelária para

saneamento básico encontra-se nestas condições, conforme figura abaixo:

ABASTECIMENTO DE ÁGUA, SANITÁRIOS E LIXO

DOMICÍLIO COM 
ABASTECIMENTO 
DE ÁGUA REDE 

GERAL; 4106

DOMICÍLIO SEM 
BANHEIRO OU 
SANITÁRIO; 453

DOMICÍLIO COM 
ABASTECIMENTO 

DE ÁGUA POR 
POÇOS; 4411

DOMICILIO COM 
OUTRO TIPO 

ABASTECIMENTO 
DE ÁGUA; 660

DOMICILIO COM 
COLETA DE LIXO; 

4583

DOMICILIO COM 
OUTRO DESTINO 

DO LIXO; 4594

DOMICILIO COM 
BANHEIRO OU 

SANITÁRIO; 8724

Domicílios sem 
banheiros ou 

sanitários = 496

Domicílios com 
rede de água de 
abastecimento= 

4106

Domicílios com 
banheiros ou 

sanitários = 8724

Domicílios com 
outro destino de 

lixo =4684

Domicílios com 
coleta de lixo = 

4583

Domicílios com 
outro tipo de 

abastecimento de 
água = 690

Domicílios com 
abastecimento 

de água  de 
poços=

4411

Gráfico 16



7.4.1 Do Diagnóstico de Saneamento em Candelária

Os sistemas de abastecimento de água potável e de esgotamento sanitário são de grande

importância para o Município de Candelária. Entretanto, a inexistência de atendimento de

esgoto na cidade, a elevada carga poluidora dos esgotos sanitários lançados nos recursos

hídricos e os riscos de saúde pública mostram que há urgência na elaboração e execução

de um projeto de coleta e tratamento de esgoto sanitário no Município.

Os principais corpos hídricos que recebem a carga de esgotos domésticos são o Arroio

Laranjeiras e Molha Pequeno, onde existem uma grande concentração de moradores em

seu entorno ou próximos das suas margens.

Todas justificativas para implantação de sistemas de coleta e tratamento de esgotos indicam

ser fator primordial de melhoria da qualidade de vida da população. Por isso, o município

deverá elaborar um Plano de Saneamento Básico, compatível com o Plano da Bacia

Hidrográfica do Guaíba.

Para a elaboração do Plano de Saneamento, inicialmente o Poder Público deverá constituir

uma equipe técnica para coordenação e seguindo o que preconiza a Lei nª 11.445/2007 e

outras fontes de consulta para orientação dos Municípios, iniciar o trabalho. A seguiroutras fontes de consulta para orientação dos Municípios, iniciar o trabalho. A seguir

verificar as diretrizes estabelecidas para o Plano de Bacia, bem como detalhar o projeto

operacional, podendo estabelecer parcerias entre as Secretarias municipais e

Estaduais, finalizando com um planejamento das atividades com cronograma definido para

as ações ou projeto.

Importante manter os trabalhos e campanhas por hora desenvolvidos pela Educação

Ambiental na conscientização quanto o uso racional da água. Neste caso, também deverá

manter uma equipe coordenando os trabalhos, bem como, buscar parcerias entre as

Secretarias e parcerias técnicas com instituições.

Para a Zona Rural, a Secretaria da Saúde em parceria com a Secretaria de

Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, deverá intensificar o controle qualitativo da água

de consumo das comunidades, realizando vistorias, coletas e análises da água, de acordo

com a Portaria 518/MS. Seria importante disponibilizar um técnico com formação e

atribuições profissional para coordenar as ações nesta área, haja vista, que a qualidade de

água consumida é captada de poços artesianos e em Candelária não há garantia de ser

água de boa qualidade.



7.4.2 Abastecimento público e esgotos domésticos

O sistema de captação, tratamento e distribuição de água para abastecimento público é de

concessão da Companhia Rio-grandense de Saneamento – CORSAN.

A qualidade da água de consumo é de boa qualidade e com distribuição por todo perímetro

urbano.

A CORSAN, não atende as zonas rurais, e a Prefeitura Municipal também vem repassando

as atribuições para as associações de moradores locais, desde a captação até sua

distribuição de água nestas comunidades. Não há registros de laudos da qualidade da água

distribuídas para estas comunidades, pois é de responsabilidade do município através da

Secretaria Municipal de Saúde as atribuições de controle, vistoria e fiscalização.

Retornando ao tema “abastecimento de água no perímetro urbano”, segundo os

levantamentos feitos e apresentados no diagnóstico dos recursos hídricos elaborado pelo

Departamento de Recursos Hídricos – DRH do Estado do Rio Grande do Sul, avaliando a

vazão do manancial (Rio Pardo), registra que o mesmo tem sofrido intensiva degradação

ambiental, com supressão da mata ciliar e conseqüentemente erosão, além de alteração da

morfologia fluvial, prejudicando a vazão de captação de águas para abastecimento,morfologia fluvial, prejudicando a vazão de captação de águas para abastecimento,

principalmente, nos períodos de maior consumo (verão), aumentando os problemas com as

freqüentes estiagens, baixando consideravelmente o volume de águas.

De acordo com a CORSAN, a vazão tratada de água para abastecimento público é de 40

litros/segundo, 24 horas diárias. O sistema de tratamento é do tipo convencional, e

compreende as seguintes fases:

Captação no 
Rio Pardo

Distribuição

Floculação/
Coagulação

Decantação Filtração

Reservação

Cloração 
Adição Flúor



A captação de água bruta tem sua localização acima da praia do Larger, distante 3 km da

estação de tratamento de água da CORSAN. Esta é a única alternativa para captação e

adução de água para a cidade. Logo, são necessário ações de preservação, conservação e

recuperação ambiental que garantam o fornecimento de água para a comunidade.

Algumas das ações sugeridas é a de não licenciar atividades industriais de grande impacto

ambiental à montante da captação; implantar um plano de manejo do solo e dos resíduos

gerados na pecuária e suinocultura, com o objetivo de evitar a contaminação dos mananciais e

afluentes do rio Pardo, passível de alteração da qualidade hídrica; não permitir a exploração

mineral (retirada de cascalho) à montante do ponto de captação e incentivo a agricultura

orgânica nas propriedades rurais do seu entorno, por exemplo.

Para isso, deverá ser constituído uma equipe técnica que venham coordenar as ações de

melhorias e de garantir o abastecimento de água.

Região a ser monitorada, para
garantir o abastecimento de água
bruta com qualidade e quantidade
para Candelária.

Ponto de Captação de água bruta

Dada a imagem aérea, a região à montante da

captação mostra a degradação

ambiental, podendo ser observados os seguintes

danos aspectos:

�supressão da mata ciliar,

�erosão das margens;

�alteração na morfologia fluvial.

Fig.34 – Carta topográfica/Exército Brasileiro Fig.35 – Área de Proteção



7.4.2.1 Esgotos sanitários

Candelária não é atendida pelos serviços de coleta e tratamento de esgotos domésticos. Não

existem dados de quantas residências possuem sistemas de fossas sépticas e

sumidouros, nem o número estimado de habitações que lançam os dejetos diretamente na

rede pluvial ou de arroios e córregos.

Esta questão dos esgotos devem ser priorizados pelo Poder Público, podendo ser ações

compartilhadas com a companhia concessionária Corsan, ou por sua iniciativa.

Não é diferente a situação da Zona Rural, com um agravante, pois, na maioria das

localidades não há controle da qualidade de água para consumo humano.

As ações prioritárias para o sistema de esgotamento sanitário são:

- criar uma equipe técnica para coordenação das ações;

- elaborar o projeto básico para a zona urbana e zona rural

- elaborar o projeto executivo para ambas regiões;

- buscar parcerias com outras instituições;

- buscar financiamento a longo prazo para execução das obras

O Programa da Bacia do Guaíba elaborando o inventário hídrico constatou o grau de

7.4.2.2 Redes de esgotos domésticos

O comprimento de tubulações necessárias para implantação de redes de esgotos na zona

urbana é de aproximadamente de 121,8 Km, ligando à 5.120 ligações domiciliares. O

volume de esgotos a serem tratados está por volta de 2,5 milhões de litros .

Quanto à Criticidade em relação à geração de 

carga remanescente de DBO5, na RHG.

Alta Criticidade: carga remanescente superior 

a 2.500 kg/dia de DBO5. 

Média Criticidade: carga remanescente entre 

1.000 e 2.500 kg/dia de DBO5. 

Baixa Criticidade: carga remanescente inferior 

a 1.000 kg/dia de DBO5.

A zona urbana tem nível de criticidade para carga remanescente: baixo (875 KgDB05/dia),

dado este, calculado na população beneficiada.

criticidade para o sistema de esgotamento sanitário, conforme apresentamos abaixo, a

saber:

Fig.36 – Criticidade/Pró-Guaíba



7.4.2.3 Quanto aos Resíduos Sólidos (Lixo)

A geração de resíduos sólidos resultantes das atividades urbanas, tais como domésticas,

industriais, comerciais e de serviços de saúde em Candelária, são as de maior impacto, e por

isso, devem ser mais amplamente referenciados no processo de planejamento ambiental.

Para entendimento, a norma brasileira - NBR 10004 da Associação Brasileira de Normas

Técnicas - ABNT, 2004, assim define Resíduos Sólidos: são resíduos no estado sólido e semi-

sólido, como aqueles que resultam de atividades da comunidade de origem: industrial,

doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de serviços 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 ao seu lançamento na rede pública ou corpos de água, ou

exijam para isso soluções técnicas e economicamente inviáveis em face à melhor tecnologia

disponível.

Segundo a citada NBR 10004, a classificação de resíduos envolve a identificação do processo

ou atividade que lhes deu origem e de seus constituintes e características e a comparação

destes constituintes com listagens de resíduos e substâncias cujo impacto à saúde e ao meiodestes constituintes com listagens de resíduos e substâncias cujo impacto à saúde e ao meio

ambiente é conhecido.

� Resíduos classe I – perigosos;

� Resíduos classe II – não perigosos

� Resíduos classe II A – não Inertes

� Resíduos classe II B – inertes.

Enquanto que a Resolução CONAMA nº 313 / 2002, define como: “...é todo resíduo que

resulta de atividades industriais e que se encontre nos estados sólido, semi-sólido, gasoso –

quando contido, e líquido – cujas particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede

pública de esgoto ou em corpos d água, ou exijam, para isso, soluções técnicas ou

econômicas inviáveis em face da melhor tecnologia disponível. Ficam incluídos nesta

definição os lodos provenientes de sistemas de tratamento de águas e aqueles gerados em

equipamentos e instalações de controle de poluição”. Estes resíduos são de responsabilidade

do gerador, conforme Artigo nº 218 do Código Estadual do Meio Ambiente (Lei 11.520 / 2000).



7.4.2.4 Lixo urbano e rural

Sendo parte do sistema de saneamento básico, o lixo domiciliar, comercial, industrial e os

oriundos da atividade agrícola, devem ser inseridos num plano de gerenciamento de

resíduos sólidos, mais amplo e com alcance em todas as localidades e propriedades do

município, por hora, a área de coleta dos resíduos não atinge a 100 % do território

municipal.

Cabe salientar, não há registros sobre o volume de resíduos gerados por atividade , o que

deverá ser proposta para a Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, realizar

um inventário sobre este tema.

Abaixo segue tabela 6, de controle de alguns resíduos e embalagens , sob controle de

geração e destino.

Tipo de Resíduo Volume Disposição

Domiciliar – Urbano 8 ton/dia Aterro Sanitário - Butiá

Domiciliar – Rural Não determinado Aterro 
Sanitário/Queimado/Outros

Entulho e Podas Não determinado Área no Passa Sete

Embalagens tóxicas Não determinado Afubra

PRODUÇÃO DE LIXO EM CANDELÁRIA 
(m3/ano)

Lixo  na Zona 
Urbana ;

 4029 m3/ano

Lixo  na  Zona 
Rural ;

 4609 m3/ano

Fonte: Pró-Guaiba

Fonte: IBGE

Embalagens tóxicas Não determinado Afubra

Reciclável - Urbano/Rural Não determinado Reciclagem

No que se refere à coleta de lixo, a Criticidade foi

estabelecida conforme as seguintes faixas:

Alta Criticidade: percentual de domicílios com lixo

coletado inferior a 70%.

Média Criticidade: Licença de percentual de domicílios

com lixo coletado entre 70% e 90%.

Baixa Criticidade: Licença de percentual de domicílios

com lixo coletado superior a 90%.

Para Candelária a Criticidade é Média.

Para o IBGE, o volume de lixo

gerado na zona rural equivale ao

da zona urbana, mas a coleta na

rural não tem a mesma freqüência

da coleta urbana.
Volume de Lixo 
na Área Rural 

= 4.609 m3/ano

Volume de Lixo  
Área Urbana = 
4.029 m3/ano



7.4.2.5 Resíduos de Postos de Gasolina e Oficinas Mecânicas

Os postos de combustíveis e oficinas mecânicas produzem resíduos sólidos, como

bombonas de óleo, frascos, embalagens , estopas e outros. A portaria da FEPAM que

disciplina a disposição final desses resíduos é SEMA/FEPAM nº 01-2003, de 22/04/2003.

Não foram encontrados dados e informações sobre a geração destes resíduos nem a

destinação final que vem sendo dada pelas empresas.

7.4.2.6 Resíduos de Estabelecimentos de Saúde, Farmácias, Clinicas e Consultórios

Odontológicos

Segundo a NBR12.807, que define resíduo de serviço de saúde, sendo o produto

residual, não utilizável, resultante de atividades exercidas por estabelecimento prestador de

serviço de saúde.

O lixo originário nestes estabelecimentos devem seguir as seguintes legislações em vigor:

Resolução CONAMA nº 358 de 2005 e a RDC nº306 de 07 de dezembro de 2004, da

Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, os quais estabelecem o gerenciamento

de seus resíduos, desde a geração até à disposição final, de forma a atender os requisitosde seus resíduos, desde a geração até à disposição final, de forma a atender os requisitos

ambientais e de saúde pública.

1) Classificação dos Resíduos de Saúde

a) Resíduos Classe A1

� Culturas e estoques de microrganismos; resíduos de fabricação de produtos

biológicos, exceto os hemoderivados; descarte de vacinas de microrganismos vivos ou

atenuados; meios de cultura e instrumentais utilizados para transferência, inoculação ou

mistura de culturas; resíduos de laboratórios de manipulação genética.

� Resíduos resultantes da atenção à saúde de indivíduos ou animais, com suspeita ou

certeza de contaminação biológica por agentes classe de risco 4, microrganismos com

relevância epidemiológica e risco de disseminação ou causador de doença emergente que

se torne epidemiologicamente importante ou cujo mecanismo de transmissão seja

desconhecido.



b) Resíduo Classe A2

� Carcaças;

� Peças anatômicas e Vísceras;

� Outros resíduos provenientes de animais submetidos a processos de experimentação

com inoculação de microorganismos, bem como suas forrações;

� Cadáveres de animais suspeitos de serem portadores de microrganismos de relevância

epidemiológica e com risco de disseminação, que foram submetidos ou não a estudo

anátomo-patológico ou confirmação diagnóstica.

c) Resíduo Classe 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 familiares.

d) Resíduo Classe A4

� Kits de linhas arteriais, endovenosas e dialisadores, quando descartados.� Kits de linhas arteriais, endovenosas e dialisadores, quando descartados.

� Filtros de ar e gases aspirados de área contaminada; membrana filtrante de equipamento

médico-hospitalar e de pesquisa, entre outros similares.

� Sobras de amostras de laboratório e seus recipientes contendo fezes, urina e

secreções, provenientes de pacientes que não contenham e nem sejam suspeitos de conter

agentes

e) Resíduo Classe de Risco 4

� Recipientes e materiais resultantes do processo de assistência à saúde, que não

contenha sangue ou líquidos corpóreos na forma livre.

� Peças anatômicas (órgãos e tecidos) e outros resíduos provenientes de procedimentos

cirúrgicos ou de estudos anátomo-patológicos ou de confirmação diagnóstica.

� Carcaças, peças anatômicas, vísceras e outros resíduos provenientes de animais não

submetidos a processos de experimentação com inoculação de microorganismos, bem

como suas forrações.

� Bolsas transfusionais vazias ou com volume residual pós-transfusão.



� Bolsas transfusionais contendo sangue ou hemocomponentes rejeitadas por contaminação

ou por má conservação, ou com prazo de validade vencido, e aquelas oriundas de coleta

incompleta.

� Sobras de amostras de laboratório contendo sangue ou líquidos corpóreos, recipientes e

materiais resultantes do processo de assistência à saúde, contendo sangue ou líquidos

corpóreos na forma livre.

f) Resíduo Classe A5

Órgãos, tecidos, fluidos orgânicos, materiais perfurocortantes ou escarificantes e demais

materiais resultantes da atenção à saúde de indivíduos ou animais, com suspeita ou certeza

de contaminação com príons.

Grupo B – Resíduo Químico

� resíduos contendo substâncias químicas que podem apresentar risco à saúde pública ou

ao meio ambiente, dependendo de suas características de

inflamabilidade, corrosividade, reatividade e toxicidade.

� produtos hormonais e produtos antimicrobianos;

� citostáticos;

� antineoplásicos;

� imunossupressores;

� digitálicos;

� imunomoduladores;

� anti-retrovirais, quando descartados por serviços de saúde, farmácias, drogarias e

distribuidores de medicamentos ou apreendidos e os resíduos e insumos farmacêuticos dos

Medicamentos controlados pela Portaria MS 344/98 e suas atualizações.



Grupo C - Resíduos Radioativos

Quaisquer materiais resultantes de atividades humanas que contenham radionuclídeos em

quantidades superiores aos limites de isenção especificados nas normas do CNEN e para

os quais a reutilização é imprópria ou não prevista.

Enquadram-se neste grupo os rejeitos radioativos ou contaminados com

radionuclídeos, provenientes de laboratórios de análises clinicas, serviços de medicina

nuclear e radioterapia, segundo a resolução CNEN-6.05.

Grupo D

� Resíduos que não apresentem risco biológico, químico ou radiológico à saúde ou ao

meio ambiente, podendo ser equiparados aos resíduos domiciliares.

� Papel de uso sanitário e fralda, absorventes higiênicos, peças descartáveis de

vestuário, resto alimentar de paciente, material utilizado em anti-sepsia e hemostasia de

venóclises, equipo de soro e outros similares não classificados como A1;

� Sobras de alimentos e do preparo de alimentos;

� Resto alimentar de refeitório;� Resto alimentar de refeitório;

� Resíduos provenientes das áreas administrativas;

� Resíduos de varrição, flores, podas e jardins

� Resíduos de gesso provenientes de assistência à saúde

Grupo E

Materiais perfurocortantes ou escarificantes, tais como:

� Lâminas de barbear, agulhas, escalpes, ampolas de vidro, brocas, limas

endodônticas, pontas diamantadas, lâminas de bisturi, lancetas; tubos capilares;

� micropipetas;

� Lâminas e lamínulas;

� espátulas;

� e todos os utensílios de vidro quebrados no laboratório (pipetas, tubos de coleta

sanguínea e placas de Petri) e outros similares.



7.4.3.2 Acondicionamento dos Resíduos de Estabelecimentos de Saúde

Grupo A – Resíduo Biológico ou Infectante:

Devem ser acondicionados no momento da sua geração em saco plástico

leitoso, resistente, impermeável, identificado com a simbologia de resíduo infectante conforme

ABNT-NBR 7500/94 - Símbolos de Risco e Manuseio para o Transporte e Armazenamento de

material - Simbologia - e ABNT-NBR 9191/93 - Sacos Plásticos para Acondicionamento de

Lixo - Especificação).

Caso contenha peças anatômicas de humanos, deverá constar ainda descrição do

conteúdo, data e nome da unidade geradora e a inscrição de "PEÇAS ANATÔMICAS".

Se animais mortos, carcaças e/ou vísceras, além das informações anteriores, constar tipo de

contaminação e a inscrição "PEÇAS ANATÔMICAS DE ANIMAIS".

Grupo B - Resíduo Químico:

Devem ser acondicionados em recipiente que garanta a integridade física dos

frascos, evitando choque mecânico, e mantendo seus recipientes originais.

Na ausência destas embalagens originais, devem ser acondicionados em frascos de até doisNa ausência destas embalagens originais, devem ser acondicionados em frascos de até dois

litros ou em bombonas plásticas, resistentes, rígidas e estanques, com tampa

rosqueada, vedante e identificadas com simbologia de substância tóxica, acrescida da

expressão "RESÍDUOS QUÍMICOS", indicando o risco que representa e informações sobre o

elemento quimico e sua toxidade. Os resíduos quimioterápicos (incluindo

equipamentos, restos de fármacos administrados, compressas, vestimenta de trabalho, luvas

e outros descartáveis) devem ser acondicionados em separado dos demais resíduos

químicos, em saco impermeável e resistente, devendo ser colocado em outro saco

devidamente identificado.

Grupo C - Rejeito Radioativo:

Os resíduos sólidos deste grupo deverão ser acondicionados em saco branco

leitoso, resistente, impermeável, utilizando saco duplo para os resíduos pesados e

úmidos, devidamente identificado utilizando-se os símbolos baseados na norma da ABNT-NBR

7500/94 - Símbolos de Risco e Manuseio para o Transporte e Armazenamento de Material -

Simbologia.



Deverá ainda indicar o risco que representa, informações sobre o conteúdo, nome do

elemento radioativo, tempo de decaimento, data de geração, nome da unidade geradora e

outras que exigir a Resolução CNEN-NE-6.05.

Gerência de Rejeitos Radioativos em Instalações Radiativas - DOU 17/12/85.

Os perfurantes e cortantes devem ser descartados separadamente e imediatamente após o

seu uso, em recipientes estanques, rígidos, com tampa e no local da sua geração,

identificados com a inscrição "PÉRFURO-CORTANTE" associado à inscrição de "REJEITO

RADIOATIVO".

Grupo D - Resíduo Comum:

Os resíduos deste grupo, do tipo finais, devem ser acondicionados em saco plástico, de

qualquer cor, exceto na cor branca (ABNT-NBR 9191/93 - Sacos Plásticos para

Acondicionamento de Lixo - Especificação). O resíduo de cozinha, que é pesado e úmido,

deve ser acondicionado em saco duplo, também de qualquer cor, exceto na cor branca, com

peso de até 16kg. O material reciclável, após classificação (papel/papelão, metais, vidros,

plásticos) deve ser acondicionado em sacos transparentes, o que facilita a sua visualização.

Grupo E – Perfurocortante

Os perfurantes e cortantes devem ser descartados separadamente e imediatamente após o

seu uso, em recipientes estanques, rígidos, com tampa e no local da sua geração,

identificados com a inscrição "PÉRFURO-CORTANTE".



Geração de Resíduos no Hospital de Candelária

GRUPO DE RESÍDUO QUANTIDADE (kg)

A   ( Infectante) 287,00

B   ( Químico) 6,10

C   (Radioativo) 0,00

D   ( Não Reciclável) 7.872,00

D   (Reciclável) 2.418,00

E   ( Infectante perfuro-cortante) 66,10

Total 10.649,50

Fonte: Hospital de Candelária

Tabela 5 – Resíduos de Saúde

Geração de Resíduos em outros Estabelecimentos de Saúde, Consultórios

Farmácias e Veterinárias.

Não há controle e monitoramento da geração, manuseio e destino dos resíduos de saúde.

Portanto a secretaria deverá implantar um controle e monitoramento destes.

Metas:

- montar equipe de coordenação técnica;

- elaborar o inventário de resíduos de saúde em todo o município;

- elaborar programa de educação ambiental;

Cronograma de ação

Até dezembro de 2009.

Resultados esperados

Assegurar que os resíduos de saúde tenham um destino adequado.



7.5 Agropecuária

O município de Candelária tem sua economia centrada na agropecuária, gerando passivos

ambientais na zona rural. Estes passivos decorrem do manejo do solo e da forma

inadequada no seu uso.

Segundo o trabalho elaborado pela EMATER, sobre o manejo integrado e ecológico, para o

Rio Grande do Sul, apontam diversos problemas e soluções para o equilíbrio ecológico,

desde a erosão hídrica, passando pelas pastagens, por exemplo.

De acordo como o trabalho desenvolvido, a erosão hídrica, é resultante da interação dos

seguintes fatores:

� erosão da chuva,

� erosão do solo,

� comprimento e grau do declive,

� cobertura e manejo do solo e

� práticas conservacionistas de suporte.

Qualquer alteração de um deles resultará em mudanças nos valores da erosão.

A redução no comprimento do declive, por exemplo, ocasiona uma redução na enxurrada ou

escoamento superficial e, conseqüentemente, na erosão hídrica .escoamento superficial e, conseqüentemente, na erosão hídrica .

As técnicas conservacionistas complementares ao manejo integrado e ecológico do solo,

como o terraceamento, cordões em contorno vegetados e de pedras, são importantes no

controle da erosão hídrica e redução da degradação do solo.

Os terraços e os cordões em contorno vegetados ou de pedras são construídos com a

finalidade de reduzir o comprimento dos declives, com reflexos na redução da velocidade do

escoamento da enxurrada, no aumento da retenção da água superficial e na sua infiltração

no solo, objetivando ainda aumentar o armazenamento de água para as plantas.

Os sistemas de preparo conservacionista, tais como, a semeadura direta e a pastagem,

diminuem as perdas de solo em relação ao plantio convencional.

Porém, pode ocorrer grandes enxurradas, até mesmo no plantio direto, capazes de ocasionar

a remoção dos resíduos culturais e, conseqüentemente, deixar o solo exposto à ação de

chuvas e de enxurradas subseqüentes, as quais podem sulcar o solo e aumentar a erosão

hídrica. Nestas situações, o terraceamento e o cordão vegetado ou de pedra é uma

alternativa segura para manejar a enxurrada superficial, reduzir a erosão hídrica, manter a

capacidade produtiva do solo e evitar a contaminação ambiental.



Conforme a Emater, este sistema melhorado, além da análise de aspectos comparativos entre

sistemas completos de produção, quando integrados ou não com a lavoura, evidenciam

reflexos na melhoria dos índices tecnológicos e econômicos, e observa-se que as

potencialidades se maximizam ao conjugar-se o plantio direto, proporcionando basicamente:

� Menor custo ambiental com diminuição de erosão eólica e hídrica.

� Melhor preservação dos recursos naturais.

� Maior sustentabilidade dos sistemas com menor custo fixo, diminuindo a ociosidade dos

recursos, otimizando a maquinaria e, conseqüentemente, aumentando as margens líquidas.

A prática da rotação de culturas na integração lavoura-pecuária consiste em mudar

periodicamente o tipo de planta utilizada em cada gleba, bem como o respectivo manejo, com

variações dos diversos sistemas, podendo ser anualmente ou a cada 2 – 3 anos.

Diversas vantagens advém do uso desta prática, salientando-se o melhor controle de doenças,

pragas e ervas espontâneas, bem como, a racionalização do tempo, mão-de-obra e

dimensionamento mais adequado das máquinas disponíveis na propriedade.

Os modelos de rotação de culturas devem ser regionalizados e definidos a partir de discussões

amplas entre Extensão Rural, Pesquisa e produtores rurais que validarão as tecnologias para

microrregiões edafoclimáticas específicas.

No âmbito municipal, visto que, a produção primária é de grande impacto sócio-econômico,

estas técnicas de manejo do solo, devem ter as práticas implantadas em todas as

propriedades, a fim de, atenuar os problemas ambientais decorrentes do uso do solo.

Os gráficos abaixo representam as áreas de uso do solo e as principais culturas desenvolvidas

no município, onde o 1º gráfico tem origem no inventário de cobertura florestal do Estado,

elaborado pela SEMA e a segunda figura, da criação de animais, dados estes, extraídos do

IBGE (2005).

Áreas de Uso do Solo (Km2) CRIAÇÃO E QUANTIDADE   

BOVINOS; 
43630

SUINOS; 16942

VACAS 
ORDENHA; 

4465

EQUINOS; 1455

GALINHAS; 
102450

OVINOS; 2315

FRANGOS; 
112697

Gráfico 19 – Uso do Solo Gráfico 20 – Criação de Animais



7.5.1 Das pastagens

Visto que, as áreas de pastagens, ocupam uma grande parcela do território

Candelariense, numa análise pelos técnicos da Emater, sobre o manejo do solo, eles

recomendam introduzir no sistema de rotação de culturas, pastagens de ciclo longo. Estas

podem ser manejadas em rotação nos sistemas de longa duração, por exemplo, arroz

durante dois anos, seguido de pastagem consorciada com leguminosas e gramíneas que

tenham persistência por 4, 5 ou 6 anos, seguindo os procedimentos, por eles citados, a

saber:

Também, afirmam os técnicos, o manejo do campo natural com pastagem permanente deve

receber especial atenção, pois não tem sido tratado como uma cultura anual. Na concepção

da maior parte dos produtores rurais ela é eterna e por esta razão vem se degradando

“As pastagens permanentes também podem ser utilizadas em lavouras
onde se deseja interromper a rotação de ciclo curto, mantendo a área
durante médio ou longo período com pastagem perene, não retornando à
agricultura. São áreas que se beneficiaram pelo aporte de fertilização
residual da agricultura e, assim melhoradas, passam a ser pastagens
naturalizadas. Exemplo disto pode ser o uso de Pensacola na sucessão de
uma cultura ou após um ciclo de culturas anuais, implantada pelo método
de culturas companheiras com custo reduzido.”

da maior parte dos produtores rurais ela é eterna e por esta razão vem se degradando

continuamente.

Segundo alguns autores, dentre eles, Paulo Freitas, citado neste trabalho, ele elenca os

principais métodos de pasteio, a saber:

Por tudo isto, fica a importância do município em desenvolver campanhas de

conscientização e apoio técnico aos agricultores, podendo partilhar deste trabalho em

conjunto com a Emater, por exemplo, no manejo do uso do solo, em equilíbrio ambiental.

a) Pastejo contínuo – método em que praticamente não há cercas divisórias
ou muito poucas. O gado escolhe onde e o que quer comer.

b) Pastejo alternado - trabalha-se basicamente com apenas duas divisões.
Quando os animais terminam o pastejo de uma área são passados para a
outra e assim sucessivamente.

c) Pastejo rotativo – neste as subdivisões já são mais numerosas e o gado
fica num piquete o tempo necessário para comer toda a forragem, sendo
que o número de piquetes é que determina o tempo de permanência do
gado, com conseqüências no repouso e no rebrote das plantas.

d) Pastejo rotativo racional – consiste na utilização da pastagem no momento
exato em que termina o crescimento máximo desta, e a retirada dos
animais antes que se inicie o rebrote. Este sistema permite que as plantas
consigam armazenar reservas nas raízes e se recuperar rapidamente.

e) Pastejo horário – Neste sistema os animais permanecem apenas de 1 a 3
horas por dia.



7.5.2  Agrotóxicos

A partir do levantamento das principais lavouras cultivadas na Bacia do Rio Pardo, foi

determinada a intensidade de uso de agrotóxicos. As culturas anuais de fumo, milho, soja e

arroz irrigado são as mais representativas em Candelária e o consumo de

agrotóxicos, segundo estudos é de:

� cultura do fumo: 4,2 kg ou ℓ/ha;

� cultura do milho: 4,3 kg ou ℓ/ha;

� cultura da soja: 6,4 kg ou ℓ/ha;

� cultura do arroz irrigado: 1,03 kg ou ℓ/ha.

Mapa de Consumo de 
Agrotóxicos na Agricultura

Fumo

Avaliando a qualidade da água do rio a partir da coleta de amostras em um ponto nas imediações da

Ponte sobre o Rio Pardo na RST 247, em Candelária, foram encontrados diversos princípios

ativos, destes, quatro apresentaram concentrações acima do limite mínimo, embora ainda abaixo dos

valores indicados na legislação como perigosos para a saúde humana: a Flumetralina (regulador de

crescimento utilizado na cultura do fumo), o Imidacloprido (inseticida utilizado nas culturas de

arroz, fumo, milho e soja), o Clomazone (herbicida utilizado no arroz, fumo, milho e soja) e o 2,4-D

(herbicida utilizado nas culturas de arroz, milho e soja).

Os perigos para a saúde humana, acarretados por essas substâncias, obviamente dependem da

concentração dos mesmos, porém a sua simples presença, mesmo abaixo de concentrações nocivas

fica como sinal de alerta.

7.5.2.1 Capina Química

A Portaria 16/95, no seu art.1º, trata da proibição em todo o território gaúcho a capina e

limpeza de ruas e calçadas com herbicida. E a Resolução CONSEMA 119/2006, regulamenta

o controle da vegetação pela capina química.

Fumo
11000 ha

25%



7.5.3   Irrigação

O cultivo do arroz irrigado, por submersão do solo, necessita em torno de 2000 L (2 m3) de

água para produzir 1 kg de grãos com casca, estando entre as culturas mais exigentes em

termos de recursos hídricos6 .O manejo de água na cultura do arroz irrigado compreende um

conjunto de procedimentos, todos considerados importantes, seja do ponto de vista

econômico, ou do crescimento e desenvolvimento das plantas.

A captação e distribuição, a necessidade de água para irrigação, o período de submersão do

solo, a altura da lâmina de água e a drenagem do solo, são aspectos importantes a serem

considerados.

A água necessária para a cultura do arroz irrigado deve ser captada das fontes (rios, lagoas,

barragens, etc.) de suprimento e conduzida até as fontes consumidoras (lavouras).

Estes procedimentos assumem um papel importante, tanto para a garantia da produtividade,

por meio de um correto manejo da água, quanto para a composição dos custos de produção.

O volume de água requerido pelo arroz irrigado representa o somatório de água necessária

para atender às demandas decorrentes da saturação do solo, formação da lâmina de água,

evapotranspiração (ET) e repor as perdas por infiltração lateral e por percolação.

Todavia, informações mais recentes indicam que esta necessidade de água pode ser:Todavia, informações mais recentes indicam que esta necessidade de água pode ser:

Sistema Convencional: 1 litro/ seg/ha e Sistema Pré-germinado: 0,75 litro/seg/ha

Quadro 13. Consumo de água para plantio de arroz irrigado.

6EMBRAPA, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Acesso na Internet em: 27/05/08

a) Sistema Convencional

O sistema tem o preparo do solo a ser realizado na condição de umidade natural, sendo que

o solo não deve estar nem muito úmido, nem muito seco. Neste sistema, ocorre um uso

intensivo de máquinas agrícolas para o preparo do solo, o que concorre para sua

deformação. A irrigação é iniciada, geralmente, 25 a 40 dias após o plantio.

Sistema de Cultivo Área 
(ha)

Área 
(%) 

Consumo
(1000m3/ha) 

Consumo (%)

Convencional, plantio direto e mínimo 845500 89 17,28 94

Pré-germinado 104500 11 8,90 6



b) Arroz Pré-germinado

Segundo o IRGA, o sistema de cultivo pré-germinado é utilizado em quase todas as regiões

produtoras de arroz do Estado e apresenta uma série de vantagens para os arrozeiros, que

vão desde o controle de plantas daninhas até a semeadura na época adequada em

condições climáticas desfavoráveis.

Segundo a Engº Agrônoma desta autarquia, Sra. Vera Macedo, a técnica para plantio de

arroz pré-germinado segue após o preparo do solo e a semeadura do arroz pré-germinado,

nestes casos, alguns produtores costumam drenar a lavoura para facilitar a fixação das

plântulas. Essas drenagens causam perdas significativas de partículas de solo e nutrientes.

Agora, se o orizicultor drenar a lavoura, além dessas perdas, ele usará um volume alto de

água e consumirá mais energia”. A drenagem pode causar também danos ambientais.

A preocupação é quanto à retirada da água da lavoura, que pode contaminar os mananciais

hídricos.

O Instituto orienta os produtores sobre a

manutenção da lâmina de água durante todo

Vantagens

Pode ser semeado com chuvas e condições climáticas adversas, o sistema permite a

semeadura na época correta, recomendada pelo Irga até a primeira quinzena de novembro.

O principal benefício é o controle do arroz vermelho, maior praga da lavoura orizícola

gaúcha. “A lâmina da água dificulta a emergência das plantas daninhas”.

Os produtores podem, ainda, aproveitar a água das chuvas da primavera para inundar as

áreas.

o processo, o que reduz os riscos

ambientais e os gastos. Conforme

pesquisas realizadas pelo Irga, a

produtividade da cultura não é afetada com

a manutenção da lâmina de água

permanente na lavoura desde o preparo do

solo. Para isso, a lâmina deve ser baixa e o

mais uniforme possível. Fig.39  - IRGA/ Lavoura de arroz Pré-germinado



Legislação aplicável

a) Federal

A Resolução CONAMA nº 001, de 23 de janeiro de 1986 estabelece a exigência de

licenciamento ambiental para atividades modificadoras do meio ambiente, tais como obras

hidráulicas para exploração de recursos hídricos com fins de irrigação, como os canais, por

exemplo.

A constituições Federal e do Estado do Rio Grande do Sul estabelecem que a água é um

recurso que pertence a sociedade.

O artigo 21 da Constituição Federal estabelece que compete à União:

...
XVIII - planejar e promover a defesa permanente contra as
calamidades públicas, especialmente as secas e as inundações;
XIX - instituir um sistema nacional de gerenciamento de recursos
hídricos e definir critérios de outorga de direitos de seu uso; (inciso
XX - instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive
habitação, saneamento básico e transportes urbanos.

A resolução do CONAMA no 237/97, de 19 de dezembro de 1997, estabelece que para os

empreendimentos realizados no estado (em mais de um município) o licenciamento deve ser

feito pela instituição estadual, no caso do Rio Grande do Sul (RS), FEPAM. Os

empreendimentos locais (realizadas dentro de um município) como é o caso da maioria das

plantações de arroz no RS, compete ao órgão ambiental municipal.

O Art. 12 da resolução, diz que o órgão ambiental competente definirá, se

necessário, procedimentos específicos para as licenças ambientais, observadas a

natureza, características e peculiaridades da atividade ou empreendimento, e, ainda, a

compatibilização do processo de licenciamento com as etapas de planejamento, implantação

e operação

Enquanto que a Resolução do CONAMA 284, de 30 de agosto de 2001, dispõe sobre o

licenciamento de empreendimentos de irrigação.



I - melhoria de qualidade dos recursos hídricos do Estado;
II - o regular abastecimento de água às populações urbanas e
rurais, de indústrias e aos estabelecimentos agrícolas.
§ 1º - O sistema de que trata este artigo compreende critérios de
outorga de uso, o respectivo acompanhamento, fiscalização e
tarifarão, de modo a proteger e controlar as águas superficiais e
subterrâneas, fluentes, emergentes e em depósito, assim como
racionalizar e compatibilizar os usos, inclusive quanto a construção
de reservatórios, barragens e usinas hidrelétricas.
§ 2º - No aproveitamento das águas superficiais e subterrâneas será
considerado de absoluta prioridade o abastecimento das populações.
§ 3º - Os recursos arrecadados pela utilização da água deverão ser
destinados a obras e à gestão de recursos hídricos na própria
bacia, garantindo sua conservação e a dos recursos ambientais, com
prioridade para ações preventivas".

b) Estadual

O artigo 171 da Constituição Estadual estabelece que "fica instituído e sistema estadual de

recursos hídricos, integrado ao sistema nacional de gerenciamento desses

recursos, adotando as bacias hidrográficas como unidades básicas de planejamento e

gestão, observados os aspectos de uso e ocupação do solo, com vista a promover:

No Rio Grande do Sul a lei 10.350 de 30 de dezembro de 1994, estabelece o Sistema

Estadual de Recursos Hídricos.

Ademais, a Resolução CONSEMA nº 036/2003, de 23 de julho de 2003, também prevê a

realização do Plano Estadual de Regularização da Atividade de Irrigação (PERAI) que, além

do licenciamento, contempla o planejamento e a gestão ambiental do setor.

Esta determinação vem gerar a Resolução CONSEMA nº 100, de 15 de abril de 2005, que

dispõe sobre o Plano Estadual de Regularização da Atividade de Irrigação para o Estado do

Rio Grande do Sul.

Importante reproduzir alguns artigos da Resolução CONSEMA nº 100/05:

Art. 1º - Todos os empreendimentos licenciados através da Resolução
CONSEMA nº 036/2003, poderão requer renovação de sua Licença de
Operação, através da adesão a TERMO DE COMPROMISSO
AMBIENTAL – TCA, que será firmado entre a SECRETARIA
ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE – SEMA em conjunto com o
Departamento de Recursos Hídricos – DRH/SEMA e ÓRGÃO(S)
REPRESENTATIVO(S) DO SETOR AGROPECUÁRIO, tendo como
interveniente a Fundação Estadual de Proteção Ambiental – FEPAM.



§ 1º – No TERMO DE COMPROMISSO AMBIENTAL – TCA, que
visa o estabelecimento do Plano Estadual de Regularização das
Atividades Irrigantes e garantir a execução de medidas, com
condicionantes técnicos específicas de modo a
cessar, adaptar, recompor ou corrigir a atividade degradadora e seus
efeitos negativos sobre o meio ambiente, observados rigorosamente
os prazos e metas acordados, constará, no mínimo:
a) A delimitação e, quando necessário, a recuperação das APP’s
na(s) propriedade(s) onde está inserido o empreendimento devendo
atender um mínimo anual de 25% (vinte e cinco por cento) dos
parâmetros fixados nas Resoluções CONAMA nº 302/2002 e
303/2002, respeitados os acordos previamente estabelecidos em
cada bacia hidrográfica.
b) Que os empreendimentos, localizados até 10 Km de Unidade de
Conservação, deverão obter o parecer do Gestor da Unidade de
Conservação.
c) A outorga, que será exigida num prazo máximo de 05 (cinco)
anos, iniciando pelas bacias críticas e também pelos portes grande e
excepcional (para todas as bacias).

d) Penalidades pelo descumprimento do Termo de Compromisso

Ambiental – TCA.
§ 2º – os empreendedores informarão no meio eletrônico colocado a
disposição pela Fundação Estadual de Proteção Ambiental -
FEPAM, a sua adesão ao TERMO DE COMPROMISSO AMBIENTAL
– TCA.
......

c) Municipal

O município de Candelária tem na Orizicultura uma das principais fontes de produção

agrícola, principalmente nas regiões servidas pelos Rios Botucaraí e Pardo. Estas áreas estão

com forte degradação ambiental, quer seja pela supressão da mata ciliar e a erosão das

margens dos rios e arroios , sendo que alguns pontos encontram-se em estágios avançados.

Por isso, é necessário condicionar as Licenças de Operação para Irrigação, a uma

compensação ambiental das áreas degradadas, além da exigência de projeto de controle

ambiental para a área a ser licenciada.

A outorga de direito de uso de recursos hídricos é um ato administrativo, uma decisão do

poder público que é manifestada por meio de um instrumento emitido por um órgão de

governo (federal ou estadual), concedendo àquele que deseja fazer uso das águas uma

autorização, ou licença, ou concessão para tal atividade.

O fato de alguém possuir uma outorga de direito de uso de águas não significa que seja dono

dessa água; mas, apenas, que recebeu uma autorização, que é provisória, para partilhar a

água disponível, bem comum a todos os cidadãos.



7.6 Silvicultura

A silvicultura está em fase de crescimento, não são ainda extensas as áreas

plantadas, mas, à forte tendência de plantio de eucalipto na zona do campo, substituindo

as áreas de pastagens e de soja, como se observa que este processo iniciou na região

das Oveiras e vem despertando o interesse de outros produtores rurais.

Outras regiões como a da colônia sempre mantiveram plantações de eucalipto em

pequenas áreas, para consumo próprio, principalmente na queima em estufas de fumos.

Este trabalho já se desenvolve ao longo de muitos anos, por incentivo das empresas

fumageiras e pela ação e fiscalização da patrulha ambientai, constatando que em

Candelária, visto no capítulo da flora, apresenta uma grande área de matas nativas.

7.6.1 Legislação aplicada a Silvicultura

O Código Florestal disciplina também a exploração florestal de forma racional, como se

vê, por exemplo, nos arts.10,12,15,19,20 e 21.

O art.10 tolera, em áreas de inclinação de 25 a 45 graus, a extração de toras, quando em

regime de utilização racional, que vise o a rendimento permanente. Portanto, têm-se aqui

florestas de utilização limitada.florestas de utilização limitada.

As áreas plantadas – destinadas ao reflorestamento – são de exploração livre, nos termos

do art. 12 do Código Florestal, ficando esta condicionada apenas à autorização do órgão

federal ou estadual. Porém essa exploração e vedada nas áreas de preservação

permanente (arts.2º e 3º) e de Reserva Legal (arts.16 e 44). Também não poderá haver

exploração caso a vegetação ou espécie objeto do reflorestamento seja típica de

vegetação especialmente protegida e tenha por escopo restaurar situação de anterior

desmatamento.E, enfim, os arts. 20 e 21 prevêem que as atividades industriais

consumidoras de grandes quantidades de matéria-prima de origem florestal são obrigadas

a manter o plantio de novas áreas, com produção mediante exploração racional, para seu

abastecimento, e seguidos os critérios técnicos para cada caso.

No estado, a Resolução CONSEMA N.º 187/2008 - Aprova o Zoneamento Ambiental para

a Atividade de Silvicultura no Estado do Rio Grande do Sul. É importante registrar, o

art.2º, sobre a renovação de licenças ou de novos plantios, para o enquadramento no

zoneamento:
Art. 2º - O Zoneamento para a Atividade de Silvicultura - ZAS deverá ser
aplicado aos novos plantios ou na renovação dos plantios florestais já
existentes.



As “Diretrizes para a Atividade de Silvicultura por Unidade de Paisagem”, elaborado pela

Secretaria Estadual de Meio Ambiente em conjunto com outros órgãos estaduais, para o

Zoneamento Ambiental da Silvicultura, no capitulo “Usos atuais relevantes”, identificou para

a região de Candelária, o que segue:

� A escarpa do planalto, onde se localiza toda a unidade, apresenta relevo fortemente

ondulado a montanhoso, profundamente desgastado pela erosão, com declividade média

em torno de 50%;

� Constitui uma das regiões representativas da Floresta Estacional Decidual que reveste a

encosta sul do planalto, abrigando remanescentes florestais com dimensões e

conectividade de importância significativa para a conservação da biodiversidade.

Grande parte da UPN encontra-se inserida na zona de amortecimento da Reserva da

Biosfera da Mata Atlântica e zona núcleo situada entre Santa Maria e Santa Cruz do Sul. De

posse das informações levantadas, foram apresentados as seguintes restrições, a saber:

7.6.2 Restrições para a Silvicultura

� Na Zona Núcleo da RBMA e nas áreas com declividade de 25° a 45°, só poderão ser

utilizadas espécies nativas da região, com manejo previsto no Código Florestal Federal.utilizadas espécies nativas da região, com manejo previsto no Código Florestal Federal.

� Não será permitido converter áreas da Floresta Estacional Decidual, nos seus diversos

estágios sucessionais.

� Deverá ser identificada demarcada e excludente de plantações florestais a área de

ocorrência da espécie Epicharis dejeanii.

� Não poderão ser implantadas barreiras visuais ao longo das estradas principais e vicinais

nesta região onde a cultura da população é a visualização das belezas cênicas.

� Deverá ser mantida uma faixa de 1500m no entorno dos monumentos paisagísticos e

turísticos a serem demarcados em escala local.

� Deverá ser mantida uma faixa de proteção de 100m em torno dos sítios paleontológicos e

sítios arqueológicos.

� Poderá ser ocupada no máximo 2% da propriedade em talhões de no máximo 5ha.

� No caso da utilização de espécies invasoras (ex.: Pinus sp.) o florestamento deverá ser

concentrado em uma única área, com controle da dispersão.

� O controle das invasões biológicas nas áreas externas aos cultivos deverá atender aos

critérios estabelecidos no documento: Procedimentos e critérios técnicos para o

licenciamento ambiental da Silvicultura (FEPAM 2006). 156



7.6.3 Implantação do Horto Florestal

Considerando que o município possui uma extensa margem de rios e arroios com suas

matas ciliares degradadas, praças e muitas ruas a serem arborizadas, o horto florestal virá

a produzir mudas de espécies nativas, de paisagismos e arborização das avenidas e ruas,

numa primeira fase de implantação.

Outro objetivo do horto também será de apoiar a atividades de educação ambiental,

através do fornecimento de mudas para campanhas de arborização.

7.6.4 Transporte da Matéria-prima Florestal, oriunda dos Licenciamentos

De acordo com o anexo II, da Resolução do CONSEMA 016/2001, fica em vigor, o que

segue:

1) A autorização para o transporte de matéria-prima florestal
poderá ser emitida pela Prefeitura Municipal para a

Conforme o ítem nº5, a Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente deverá

entrar em contato com a FEPAM/DEFAP, para viabilizar o sistema de informações relativos

ao transporte de matéria-prima florestal.

poderá ser emitida pela Prefeitura Municipal para a
circulação dentro do município.

2) Poderá ser criado um selo de autorização, a ser apensado
no verso da nota fiscal, legalizando o transporte no interior
do município.

3) Para o transporte intermunicipal deverá ser solicitado o
selo estadual, a ser emitido pelo órgão florestal estadual,
mediante apresentação da autorização de corte de
vegetação, exarada pelo município.

4) Somente poderá ser fornecido selo para empresas que
estiverem em dia com o Cadastro Florestal Estadual, e
isentos de débitos de qualquer natureza.

5) Deverá ser previstos um sistema de troca de informações
entre Estado e municípios.



7.7 Indústria, Comércio e Serviços

Candelária tem base econômica na agricultura, muito pouco no setor secundário

(indústrias), menos ainda, de atividades geradoras de impactos ambientais.

Das empresas geradoras de impacto ambiental, encontram –se algumas de extração de

argila, de beneficiamento de grãos, abatedouros, além dos serviços de saúde pública, etc.

Segundo o IBGE (2004) as empresas instaladas em Candelária são as seguintes:

ESTABELECIMENTO Quantidade

Agroindustria 1

Pesca 1

Extrativa 1

Transformação 122

Construção 10

Comércio 525

Alojamento e  Alimentação 59

Tabela 5.  Uso do Solo

Alojamento e  Alimentação 59

Transporte, Armazenagem e Comunicações 16

Financeira 4

Imobiliária e Serviços à Empresas 29

Administração Pública 1

Educação 14

Saúde e Serviços Sociais 10

Outros Serviços 110

Total de Empresas Estabelecidas 903

Empresas Rurais:

Segundo o Sindicato Rural de Candelária, este conta com aproximadamente 1000

associados, o que representa 30 % das propriedades rurais estabelecidas no município.

Portanto estima-se em 3200 propriedades rurais em plena atividade atuando na agricultura,

pecuária de corte e leiteira e criação de aves e suínos.



ESTABELECIMENTO

Arrozeira Candelária Ltda

Artecola Indústria Química Ltda.

Cerâmica Candelária Ltda

Cerâmica Kottwitz

Comercial de Carnes Santa Clara

Darci Afonso Beise

Gazin Industria de Colchões Ltda.

H.Porto e Cia. Ltda

Henker Irmãos Ltda.

Inject Ind.de Injetados Ltda

Nelson Schmachtenberg

Empresas com Processo de Licenciamento Ambiental na FEPAM

Quadro - Mapa de Sensibilidade

Pedro Roque Soares

Rathke & Cia Ltda.

Ruma Ind. e Com. De Bicicletas

Prefeitura Municipal – Extração de Cascalho

Romar Francesquet Ltda.

Walter Alberto Beskow e Cia. Ltda

Wollmann e Cia ltda.

Fonte: Divisão de Licenciamento/FEPAM

Obs.:

As empresas relacionadas no quadro acima estão com processo de licenciamento em

andamento ou com a licença de operação em vigor.

Não obtivemos informações referentes as licenças ambientais para irrigação e

silvicultura.



O Plano Diretor de Candelária, aprovado em dezembro de 2007, prevê entre muitas

ações, o de zoneamento ambiental para o município. Este zoneamento definiu as áreas

para estabelecimentos de indústrias e comércio, entre outros.

No entanto, para a zona industrial prevista neste Plano, a Secretaria de Desenvolvimento

Rural e Meio Ambiente deverá analisar o tipo de atividade a ser instalada, considerando

principalmente o impacto ambiental na geração de efluentes, tendo em vista, o corpo

receptor destes efluentes ser o Arroio Laranjeiras.

Um dos pontos a serem observados, refere-se ao balanço hídrico do arroio Laranjeiras, a

fim de, evitar que o lançamento de efluentes seja maior que a vazão ecológica do arroio.

Os problemas a serem gerados neste caso são:

- odores provenientes da oxidação química e biológica do efluente;

- alteração da vazão ecológica do arroio;

Ações previstas:

- Realizar uma avaliação da vazão hídrica do arroio laranjeiras prevendo a carga orgânica e

química que o corpo receptor poderá receber;

- Recuperar as áreas degradadas;

- Eliminar as fontes de lançamento de esgotos domésticos “in natura”;

- Realizar periodicamente a retirada de lixos e entulhos, desobstruindo o arroio;

- Elaborar programas de educação ambiental de preservação do arroio.

Zona  Industrial

Fig.40 – Mapa de Sensibilidade



7.8  Assentamentos Urbanos Regulares e Irregulares

Após 82 anos de sua emancipação político-administrativa, o município tem um instrumento

básico da política de desenvolvimento e do processo de planejamento e de gestão

municipal. Com o plano em vigor, muitos problemas de assentamentos irregulares deverão

ao passo normal virem a serem regularizados e, os próximos assentamentos, já dentro

atendendo a legislação.

No decorrer da expansão urbana, os principais problemas de assentamentos são aqueles

construídos às margens dos arroios e córregos da cidade, onde os moradores em muitos

casos não obedeceram os distanciamentos mínimos e o poder público se omitiu quanto a

construção destas moradias, a fim de, preservação das matas ciliares , de lançamento “in

natura” dos esgotos domésticos e quantidade de lixo lançados nas redes de drenagem.

Estes assentamentos irregulares, na maior parte provêm das edificações nas áreas que

deveriam ser de preservação permanente. Cabe salientar, quanto ao Parcelamento do Solo

Urbano, art. 65 do Plano Diretor, este deve ser regulamentado pelo município.

Lembrando que o Plano Diretor definiu no seu zoneamento ambiental, algumas áreas como

Zona Especial de Interesse Social, tanto por questões sócio-econômica, como problemasZona Especial de Interesse Social, tanto por questões sócio-econômica, como problemas

ambientais:

População Estimada nestas áreas são aproximadamente de: 4.500 moradores

Os principais problemas apresentados nesta área são: 

� de drenagem

� de falta dos equipamentos públicos                     

� de moradias sem banheiros

� de água fornecida pela concessionária

Vila Ewaldo Pras, uma das áreas  de  interesse social



7.9  Patrimônio Histórico e Cultural

A Carta Magna, no seu art. 216 assegurou a proteção legal abrangendo bens material e

imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à

ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, incluindo: as

formas de expressão; os modos de criar, fazer e viver; as criações científicas, artísticas e

tecnológicas; as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às

manifestações artístico-culturais e os conjuntos urbanos e sítios de valor

histórico, paisagístico, artístico, arqueológicos, paleontológico, ecológico e cientifico.

Desta forma a expressão patrimônio cultural é aquela que contrapõe ao patrimônio natural:

este último, formado ao largo de qualquer interferência humana; o primeiro, obra da

intervenção humana.

Quanto a competência do município para proteção do patrimônio histórico – cultural, está

assegurado no art. 23 da Constituição Federal:

...

III – deve proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e

cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos...cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos...

7.9.1 Instrumentos de proteção ao patrimônio cultural

7.9.1.1 Tombamento

O Tombamento significa um conjunto de ações realizadas pelo poder público com o objetivo

de preservar, através da aplicação de legislação especifica, bens de valor

histórico, cultural, arquitetônico, ambiental e também de valor afetivo para a

população, impedindo que venham a ser destruídos ou descaracterizados5.

Candelária como foi falado anteriormente, possui uma riqueza construída não encontrada

em outros locais, como por exemplo, o aqueduto. Além deste patrimônio, existe a Ponte do

Império, a Casa de Pedras junto ao Rio Botucaraí, seus sítios arqueológicos e

paleontológicos, grutas, entre outros.

A legislação municipal vêm tratando do seu patrimônio mais importante, através de atos

jurídicos está procurando manter os bens preservados.

5hhtp://prodam.sp.gov.br/dph/preserva/prtomb.htm



7.9.1.2 Inventário dos bens de valor histórico-cultural

Nada mais é do que um cadastro de bens de valor histórico-cultural, podendo ser tanto

público como particular. Importante salientar que não existe uma legislação

reguladora, mas, por isso, não deve ser obstáculo à que os entes governantes realizem

seus inventários.

7.9.1.3 Desapropriação

A desapropriação está prevista na Constituição Federal de 1988 e detalhada no Decreto Lei

3.365/41 e na Lei 4.132/62.

Quando o Poder Público entender ser necessário a desapropriação de imóveis para um

destino cultural devidamente planejado e de interesse da coletividade, este é um dos

instrumentos para aquisição de bens de valor histórico-cultural.

7.9.1.4 Zoneamento e Plano Diretor (Lei 279/07)

Outro instrumento, que vem definir as áreas de preservação permanente, de patrimônio

cultural, nas quais devem vigorar normas diferenciadas para padrões construtivos e outros

fatores de limitação ao exercício de direito da propriedade.fatores de limitação ao exercício de direito da propriedade.

7.9.1.5 Transferência do direito de construir

O Estatuto da Cidade prevê , em seu art.35, a possibilidade de Lei Municipal, baseada no

Plano Diretor de Candelária (Lei 279/07), como trata o art. 97, autorizar o proprietário de

imóvel urbano, público ou privado, exercer em outro local ou alienar, mediante escritura

pública, o direito de construir previsto no plano diretor, quando o referido imóvel for

considerado necessário para a preservação, dado o seu valor

histórico, ambiental, paisagístico, social e cultural.

7.9.1.6 Direito de Preempção

Também vindo do Estatuto da Cidade e do Plano Diretor de Candelária (Lei 279/07), no art.

92, que trata do direito de Preempção, o município detém preferência na aquisição de

imóvel urbano objeto de alienação onerosa entre particulares. Esse direito poderá ser

exercido para proteção de áreas de interesse histórico, cultural ou paisagístico.

É importante não confundir esse instrumento com o direito de preferência previsto nos

imóveis tombados.



a) Ponte do Império

Esta obra histórica fica a 17 Km da sede

municipal, fora construída entre 1879 e

1880, pelo arquiteto e imigrante alemão Dr.

Roberto Puhlmann, sobre o arroio Passa

Sete. A sua beleza está na solidez e nos

três arcos de pedras retangulares. Nessa

ponte passavam os muares, para fazer o

comércio entre os pampianos e os

serranos. O Decreto nº 29 de 02 de outubro

de 1986, declara Patrimônio Histórico a

Ponte do Império

b) Aqueduto

Com 304 metros de comprimento, 79

arcos, com altura crescente até alcançar 3

7.9.2 Patrimônio histórico cultural construído

arcos, com altura crescente até alcançar 3

metros, foi construída por João

Kochenborger entre 1868 e 1870, servindo

de adutora para um engenho com duas

rodas d'água. O Decreto nº 001, de 11 de

janeiro de 1988, declara Patrimônio

Histórico o Aqueduto

c) Barragem no Arroio Molha Grande

Esta barragem serviu para captação

d'água para ser conduzida no

aqueduto, distante de 500 metros. Esta

barragem foi construída de tal forma

que está resistindo ao tempo e as

fortes enchentes do arroio, neste

século de existência.

Fonte : Google Earth - Fotografias de Rubem Jensen



d) Gruta do Quilombo

Fica situada a 20 km da sede, na localidade do Quilombo. Tem uma abertura de 30 metros

de largura, 31 metros de comprimento.

e) Casa de Pedra

A casa de pedra está situada à margem esquerda do Rio Botucaraí, no lugar chamado

Botucaraizinho, a cerca de 4 a 5 km acima da confluência com o arroio Roncador

f) Sítios Arqueológicos

Outros sítios localizados principalmente na Linha Sul ( próximo da ponte seca na RS 509),

foram pesquisados e mapeados, e foram habitados por Tupis-Guaranis.

Ademais, é possível que encontremos novos vestígios de sítios, tendo em vista, a grande

concentração de indígenas nesta região de Candelária.



7.10 Mineração

A extração mineral, pelo poder público, é uma atividade de impacto ambiental inevitável e

necessário. A definição é da sociedade. Os custos e os benefícios são da sociedade. Uma

vez que ela necessita de bens ou serviços, há de arcar com os ônus ou custos, sejam eles

econômicos, sociais ou ambientais. São inevitáveis os impactos que precisam ocorrer, sem

os quais o objetivo de acesso ao recurso natural não poderia ser atingido. Ou se pratica o

impacto ou não se acessa o recurso. É o impacto inerente à atividade, faz parte do processo.

A sociedade é autorizadora e co-responsável por este, e não o indivíduo. Neste caso,

procedendo-se uma análise custo-benefício, o benefício social de uso do recurso natural é

superior ao custo do impacto ambiental, que é aceito pelo e para o Homem, no contexto

atual.

Ações com base neste contexto , o Poder Público, através do Registro de Extração DNPM nº

810.490/05, está autorizado a extração de mineral de cascalho, com uso direto na

manutenção das estradas vicinais no interior do município.

Ademais, outras registros a favor de terceiros, para extração do mineral, foram concedidos,

seguindo também, os procedimentos de licenciamento mineral e ambiental.

7.10.1 Características Geológicas da Jazida de cascalho em Candelária

Segundo o Geólogo Eduardo C.B.Carvalho, da Geoprospec-GPA Ltda, empresa que

elaborou o Relatório e Plano de Controle Ambiental- RCA/PCA, para a atividade de extração

de cascalho no Rio Pardo, à serviço da Prefeitura Municipal, definiu em seus levantamentos,

que à região a ser explorada, são constituídas por depósitos fluviais quartenários,

acumulados em uma barra de pontal na planície do Rio Pardo. Os depósitos ocorrem em

forma de sedimentos ruditícos inconsolidadeos, tem disposição geral lentifore e tabular e

compõe um jazimento com profundidade em torno de 2 m na extensão das áreas de

extração.

Quanto as características do minério, eles são de dois tipos:

- em maior quantidade, cascalheira grossa, com seixos e blocos de até 20 cm de diâmetro;

- e em menor quantidade, seixos de arenito de arenito de Botucatu e Rosário do Sul com

feições de metamorfismo termal de contato com lavas basálticas, o que torna mais resistente

ao transporte.



7.10.2 Legislação aplicável

O Departamento Nacional de Produção Mineral – DNPM, é a autarquia responsável para

as questões de exploração mineral, com competência para promover a concessão e o

aproveitamento destes recursos, razão pela qual os empreendimentos desta natureza

deverão, no licenciamento ambiental, apresentar documentos próprios ao tipo de atividade.

O Código de Mineração - Decreto Federal nº 62.934/98 é a legislação básica para a

matéria.

No município de Candelária existem exploração de minerais que são:

a) De extração de cascalho no Rio Pardo

b) De extração de Argila para a Indústria Cerâmica.

Ainda possui no município áreas com presença de basalto, mas não há conhecimentos de

que existe alguma empresa explorando esta matéria prima.

Área licenciada para extração mineral – LO nº 1287/2007-DL, concedida para a Prefeitura

Municipal , consta de sua licença as seguintes condições, “trata de lavra de cascalho – a

céu aberto, sem beneficiamento, fora de recurso hídrico e com recuperação de área

degradada”. Demais condições constam em sua Licença de Operação.

Área Licenciada 
para extração

Ações previstas para a Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente :

� Fiscalizar as empresas se estão cumprindo com as exigências contidas nas Licenças de

Operação;

� Acompanhar e exigir a implantação das medidas mitigadoras propostas no projeto de

licenciamento

� Trocar permanentemente informações com FEPAM e DNPM sobre a mineração em

Candelária.



A Praia do Larger , o local preferido pela população da região para refugiarem no verão, é

banhado pelo Rio Pardo, a 3 km da sede.

Esta área aos longos dos anos vem sofrendo degradação ambiental mais intensa, quer seja

pelo assoreamento, extração de cascalho, quer seja pelo desbarrancamento, pela

supressão da mata ciliar, pelos esgotos domésticos, lançados principalmente pelas casas

de verão no local.

A partir da Lei nº 012, de 15 de março de 2000, fica declarado de utilidade pública as

margens e o leito do rio Pardo, entre o ponto de captação da Corsan e o desembocar do

arroio Molha Grande.

No art. 2º desta lei, fica proibido a extração de qualquer elemento mineral como cascalho,

areia, terra ou vegetais que compõe as margens;

Parágrafo Único – Em caso de haver acúmulo de cascalho, que venha causar prejuízo,

somente o Poder Público Municipal poderá efetuar a remoção.

Montante do rio

Área grifada em

amarelo, mostra a área não

permitido de extração de

cascalho,com ressalvas, será

permitido ao Poder Público

Municipal efetuar a

remoção, se constatar riscos

a comunidade ou em outras

situações de emergência.



VIII – DOS OUTROS CONTROLES AMBIENTAIS

- POLUIÇÃO SONORA

- TRANSPORTE DE PRODUTOS PERIGOSOS

- PATRIMÔNIO GENÉTICO

- RADIAÇÕES ELETROMAGNÉTICAS

- POLUIÇÃO  VISUAL 



8.1 Poluição Sonora

A poluição sonora é o mal que atinge os habitantes das cidades, constituída em ruído

capaz de produzir incômodo ao bem-estar ou malefícios à saúde. A poluição sonora é

simplesmente aquela provocada pelo elevado nível de ruídos em determinado local.

O som é definido como qualquer variação de pressão (no ar, na água...) que o ouvido

humano possa captar, enquanto ruído é o som ou o conjunto de sons indesejáveis,

desagradáveis, perturbadores.

O critério de distinção é o agente perturbador, que pode ser variável, envolvendo o fator

psicológico de tolerância de cada indivíduo.

O ruído pode ser contínuo, de impacto ou descontínuos, podem, por exemplo, interromper

o sono com mais facilidade do que os contínuos.

O ruído possui natureza jurídica de agente poluente. Difere, evidentemente, em alguns

pontos de outros agentes poluentes, como os da água, do ar, do solo, especialmente no

que diz respeito ao objeto da contaminação. Afeta principalmente os homens.

A poluição sonora passou a ser considerada pela OMS (Organização Mundial da Saúde),

uma das três prioridades ecológicas, após aprofundado estudo, que acima de 70 decibéis o

ruído pode causar dano à saúde.

8.1.1 Da Legislação Aplicável

De acordo com o CONAMA ,a identificação entre som e ruído é feita através da utilização

de unidades de medição do nível de ruído. Com isso, definem-se, também, os padrões de

emissão aceitáveis e inaceitáveis, criando-se e permitindo-se a verificação do ponto

limítrofe com o ruído. O nível de intensidade sonora expressa-se habitualmente em

decibéis (db) e é apurada com a utilização de um aparelho chamado decibelímetro.

No que diz respeito à ruído, a tutela jurídica do meio ambiente e da saúde humana é

regulada pela Resolução do CONAMA 001, de 08 de março de 1990, que considera um

problema os níveis excessivos de ruídos bem como a deterioração da qualidade de vida

causada pela poluição.

Esta Resolução adota os padrões estabelecidos pela Associação Brasileira de Normas

Técnicas – ABNT e pela Norma Brasileira Regulamentar – NBR 10.151, de junho de 2000,

reedição.



A Resolução 001/90 do CONAMA, nos seus itens I e II, dispõe:

A NBR 10.151 dispõe sobre à avaliação do ruído em áreas habitadas, visando o conforto

da comunidade.

E uma segunda norma, a NBR 10.152, trata dos níveis de ruídos para conforto acústico,

estabelecendo os limites máximos em decibéis a serem adotados em determinados locais.

A Resolução CONAMA nº 002, de 08 de março de 1990, veio a instituir o Programa

Nacional de Educação e Controle da Poluição Sonora – Silêncio.

I – A emissão de ruídos, em decorrência de qualquer atividades
industriais, comerciais, sociais ou recreativas, inclusive as de
propaganda política. Obedecerá, no interesse da saúde, do
sossego público, aos padrões, critérios e diretrizes estabelecidos
nesta Resolução.
II – São prejudiciais à saúde e ao sossego público, para os fins do
item anterior as ruídos com níveis superiores aos considerados
aceitáveis pela norma NBR 10.151 - Avaliação do Ruído em
Áreas Habitadas visando o conforto da comunidade, da
Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.

8.1.2 Do crime ambiental decorrente da poluição sonora

O enquadramento da poluição sonora como crime ambiental, está à mercê da intensidade

do nível de ruído, de forma que estes devem resultar ou ter a possibilidade de resultar em

danos à saúde humana.

A Lei 9.605/98, em seu art. 54 prevê:

Como a natureza jurídica do ruído é de agente poluente. Assim, satisfeitos os elementos

normativos do tipo, quais sejam os de "causar poluição em níveis tais que resultem ou

possam resultar em danos à saúde humana, ou que provoquem a mortandade de animais

ou a destruição significativa da flora", a conduta da poluição sonora poderá subsumir-se ao

tipo penal descrito no artigo 54 da Lei de Crimes Ambientais.

- causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que
resultem ou possam resultar em danos à saúde humana, ou que
provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa
da flora:
Pena – reclusão, de um a quatro anos, e multa.
Se o crime é culposo:
Pena – detenção, de seis meses a um ano, e multa.



8.2 Transporte de Produtos Perigosos

O Estado do Rio Grande do Sul dispõe de legislação para transporte de produtos perigosos

desde 1983, com a Lei nº 7.877, de 28 de dezembro de 1983 .

Segundo a lei, esta considera como “Cargas Perigosas”, aquelas constituídas por

substâncias efetivas ou parcialmente nocivas à população, seus bens e ao meio ambiente.

Segue a referida Lei, o art. 4º, os produtos perigosos somente poderão ser transportados

por veículos que sejam portadores de:

I - Autorização especial de trânsito “AET” de que trata o Capítulo III;

II - “Ficha de Emergência” e “Envelope para o Transporte” de que trata o Capítulo IV;

III - Simbologia da NBR - 7500.

Das Condições do Transporte

Importante destacar o art. 7º ” Fica proibido o transporte de produtos perigosos com

qualquer outro tipo de carga destinada ao consumo humano ou animal”.

As atribuições para licenciamento de transporte de cargas perigosas são da FEPAM, mas

é competência do município fiscalizar veículos transportadores de cargas perigosas.

a) Metas

- Treinar no mínimo 02 técnicos para emergência com acidentes de cargas perigosas;

- Manter troca de informações com os técnicos da Fepam, Patrulha Ambiental, Bombeiros

Voluntários de Candelária e Polícia Rodoviária Estadual;

- Manter sempre atualizada a Biblioteca Ambiental com obras sobre assuntos de cargas

perigosas;



IX– PROJETOS E PROGRAMAS DE GESTÃO AMBIENTAL



Projeto nº 01 - Elaboração do Atlas da Fauna de Candelária

Objetivo:

Conhecer a fauna candelariense.

Justificativa:

A fauna tem importância fundamental no equilíbrio dos ecossistemas em geral, com

muitas espécies agindo na manutenção da cobertura vegetal, auxiliando a polinização e

a dispersão de sementes.

Espécies da fauna podem ser utilizadas como indicadores da qualidade ambiental de

determinada área através de sua presença ou ausência, permitindo um diagnóstico dos

problemas, visando à tomada de medidas corretivas.

O estudo da fauna existente na área do Município é relevante para o andamento do

Plano Ambiental, na medida em que fornece subsídio para ações de conservação e

manejo de fauna silvestre, ações na prevenção de doenças transmitidas por

animais, estabelecimento de Unidades de Conservação e ações de educaçãoanimais, estabelecimento de Unidades de Conservação e ações de educação

ambiental, entre outras.

Metodologia:

Não disponibilizado a metodologia do projeto em andamento.

Metas:

- Identificar as espécies endêmicas e exóticas

- Catalogar as espécies;

- Elaborar ações que garantam a preservação das espécies na lista de riscos de

extinção.

Cronograma de Ação

Em andamento os estudos com conclusão até dezembro de 2008.

Resultado Esperado

Identificar e catalogar as espécies existentes e em risco de extinção no município de

Candelária e elaborar ações de preservação das mesmas .



Projeto nº 02 - Projeto de Ampliação de Açudagem no Município de Candelária

Objetivo:

Construir em todas os estabelecimentos rurais de Candelária açudes para uso na irrigação

e para dessedentar.

Justificativa:

As alterações climáticas com longos períodos de estiagem vem causando enormes

prejuízos para a atividade agropecuária, pela falta de água, quer seja para o cultivo, que

seja para os animais. Além dos corpos hídricos estarem com suas vazões diminuindo, os

problemas de contaminação das águas por coliformes fecais, fertilizantes e agrotóxicos

vem comprometendo a qualidade e vida e o desenvolvimento da economia de forma

equilibrada.

Metas:

- Montar equipe de coordenação técnica;- Montar equipe de coordenação técnica;

- Realizar um Inventário dos Recursos Hídricos na Zona Rural;

- Buscar parcerias com instituições públicas e privadas para solução dos problemas;

- Buscar recursos financeiros para subsidiar os estabelecimentos rurais com identificada

carência de água para o desenvolvimento sustentável.

- Desenvolver programa de educação ambiental voltado ao uso racional de água

Cronograma de execução:

O estudo deverá iniciar em janeiro de 2009 com previsão de conclusão até dezembro de

2010.

Para o alcance das metas manter a previsão até dezembro de 2013.

Resultado esperado:

Melhor gestão dos recursos hídricos nas propriedades rurais, menor uso dos recursos

naturais, garantia de produção e sustentabilidade do homem na terra.



Projeto nº 03 – Projeto de Coleta, Transporte e Tratamento de Esgotos na Zona Urbana

Objetivo:

Implantar de modo gradativo o tratamento do esgoto cloacal urbano.

Instalação de rede coletora;

Estação de tratamento.

Justificativa:

O perímetro urbano do município de Candelária possui uma população de

aproximadamente 16000 habitantes onde não há dados de quantas habitações possui

sistemas de fossas e sumidouros ou de lançamento direto nas redes pluviais ou arroios.

O sistema de fossas e sumidouro é uma exigência no perímetro urbana, mas um fator

agravante deste sistema é que a região de Candelária está numa zona de recarga do

lençol freático, podendo contaminar o mesmo.

Metodologia:

Elaborar o projeto de coleta, transporte e tratamento dos resíduos com implantação em

duas fases. A primeira fase para a zona central do perímetro urbano e a segunda faseduas fases. A primeira fase para a zona central do perímetro urbano e a segunda fase

para as demais áreas do perímetro, tendo em vista os custos e dificuldades de

instalação das redes coletoras.

Metas:

- Implantar sistema de tratamento e destino final dos esgotos domésticos em 100% do

perímetro urbano.

Cronograma de execução:

- Elaboração do projeto até dezembro de 2010;

- Implantação da rede coletora na zona central e Vila Ewaldo Prass até dezembro de

2016;

- Implantação da rede coletora nas outras áreas do perímetro urbano até dezembro de

2020.

Resultado esperado:

Estes programas implantados, irão solucionar os problemas existentes e proporcionar

aos moradores melhor qualidade de vida.



Projeto nº 04 Tratamento de esgotos no meio rural

Objetivo:

Implantar de modo gradativo o tratamento do esgoto cloacal na zona rural com a construção

de módulos sanitários, fossa séptica e sumidouros em 75% das habitações rurais.

Justificativa:

Na área rural residem 50% da população de Candelária, porém existem muitas destas

habitações desprovidas de módulos sanitários com fossas e sumidouros; outras apenas

fossas e sumidouros.

Metodologia:

Viabilizar recursos financeiros para elaboração de projetos e construção de módulos

sanitários em habitações desprovidas do sistema e de orientação para ligação de fossas em

lagoas de polimento específicas para tratamento de dejetos dos animais.

Metas:

- Implantar sistema de tratamento e destino final dos esgotos domésticos em 100% das- Implantar sistema de tratamento e destino final dos esgotos domésticos em 100% das

propriedades rurais;

Cronograma de execução:

Através de convênio com a FUNASA e outras instituições buscar recursos que possibilitem

no máximo de 4 anos (dezembro de 2012) todas as residências rurais tenham implantado

módulos sanitários e destino adequado para os dejetos.

Resultado esperado:

Estes programas implantados, irão minimizar os problemas de poluição dos corpos hídricos

e proporcionar aos moradores melhor qualidade de vida e contribuir para a permanência do

homem no campo.



Projeto nº 05 - Recuperação ambiental dos afluentes do Rio Pardo no Perímetro Urbano

Objetivo:

Recuperar as matas ciliares e reduzir a poluição hídrica nos arroios Laranjeira, Molha

Pequeno, Molha Grande e Rondinha.

Justificativa:

Os arroios Laranjeiras, Molha Pequeno, Molha Grande e Rondinha, são os afluentes do Rio Pardo

que atravessam pelo perímetro urbano. Destes, o arroio Molha Pequeno e Laranjeiras, são os arroios

que apresentam maiores degradação ambiental. No período de verão, época de baixa vazão, os

problemas de odores e geração de vetores são as maiores reclamações da comunidade, inclusive

com o aparecimento de doenças pela falta de saneamento básico. Também, com a zona industrial

definida no plano diretor, o arroio Laranjeiras é o principal receptor dos efluentes residuais das

empresas que vierem ali se estabelecerem aumentando a carga poluidora neste corpo hídrico. Isto

posto, o arroio deverá ter suas metas priorizadas, seguindo pelo arroio Molha Pequeno, Molha

Grande e Rondinha, sucessivamente.

Metodologia:

Realizar o diagnóstico ambiental dos arroios e orientar os moradores no entorno deste sobre a

importância da preservação das matas ciliares, do não lançamento dos esgotos domésticosimportância da preservação das matas ciliares, do não lançamento dos esgotos domésticos

diretamente no corpo hídrico, entre outras ações a serem desenvolvidas.

Metas para o quatro arroios:

- avaliar a vazão mínima do corpo receptor em vários pontos

- manter o canal de escoamento livre de lixos e entulhos;

- regularizar as habitações em seu entorno e instalar fossas sépticas nas habitações desprovidas do

sistema.

- recuperar e proteger as nascentes destes arroios;

- reflorestar as margens com arborização de proteção ambiental;

- manter campanha de educação ambiental para preservação ambiental

Cronograma de Ação

- Arroio Laranjeiras (prazo: até dezembro de 2011)

- Arroio Molha Pequeno (prazo : até dezembro de 2012)

- Arroio Molha Grande (prazo: até dezembro de 2014)

- Arroio Rondinha (prazo: até dezembro de 2016)

Resultado Esperado

Restabelecer a qualidade ambiental dos arroios que passam pelo perímetro urbano.



Projeto nº 06  Recuperação do leito de das margens do Rio Pardo na Região da 

Rebentona

Objetivo:

Recuperar as margens do Rio Pardo na localidade da Rebentona.

Justificativa:

Com a supressão da mata ciliar e o avanço das lavouras até o rio Pardo, além do manejo

inadequado do solo, vem ocasionando a erosão das margens , área de preservação

permanente, bem como, a alteração da morfologia fluvial.

Metodologia:

Orientar os produtores rurais da preservação das áreas de matas ciliares e do

distanciamento mínimo para construções de casas e galpões.

Metas:Metas:

- Desenvolver trabalho de educação ambiental com vistas a preservação das margens do

rio Pardo;

- Recuperar as margens nos pontos críticos com a construção de barreiras de pedra, a fim,

de impedir o aumento da erosão;

- Replantar com vegetação de proteção às margens;

- Condicionar as licenças de irrigação à apresentação de projetos de preservação das

margens do rio pelas propriedades que fazem divisa com este.

Cronograma de Ação

Do início do licenciamento ambiental a ser realizado pelo município

Prazo de recuperação da mata ciliar ( dezembro de 2012);

Prazo de construção de contenção de pedras na área crítica (dezembro 2010).

Resultado Esperado

Recuperação da mata ciliar e o fim da erosão das margens nesta localidade.



Projeto nº 07 - Projeto de Recuperação e Preservação da Área de Redução Jesus-Maria;

Objetivo:

Resgatar à história passada em Candelária.

Justificativa:

Candelária foi palco das mais prósperas reduções jesuítas, com uma população estimada

de 10.000 indígenas Tupis-Guaranis, os quais foram exterminados pelo bandeirante

Raposo Tavares, numa longa e sangrenta batalha na apreensão de indígenas para serem

escravizados em São Paulo. Esta história não pode ser perdida, nem tão pouco, a

remanescente área habitada pelos indígenas, desaparecer com o avanço da agricultura.

Metodologia:

A definir a partir da montagem da equipe técnica.

Metas:

- Montar equipe de coordenação técnica e pedagógica;

- Recuperar a área chamada de Trincheira, na Linha Curitiba, últimos vestígios desta- Recuperar a área chamada de Trincheira, na Linha Curitiba, últimos vestígios desta

história;

- Reconstruir o ambiente;

- Desenvolver planos de educação ambiental sobre o tema;

- Incentivar a pesquisa.

Cronograma de Ação

A partir de 2009 com prazo indeterminado

Resultado Esperado

Resgatar o espaço e a história, repassando as presentes e futuras gerações a história de

Candelária.



Projeto nº 08 - Projeto de Implantação do Horto-Florestal;

Objetivo:

Implantar o horto florestal, com plantio de essências nativas e exóticas dando suporte a

demanda existente hoje no município.

Incentivar o reflorestamento da mata ciliar e proteção de nascentes.

Recuperar ao longo do tempo a vegetação original do município.

Justificativa:

A situação das margens dos rios e arroios em Candelária é grave com a supressão da

matar ciliar e a arborização urbana requer a reposição junto aos passeios públicos de

aproximadamente 90% da árvores plantadas. Além de atender as demandas da

comunidade, o horto florestal visa a Educação Ambiental.

Metas:

- Produzir espécies nativas na tentativa de repor a floresta nativa inicial desta região;

- Incentivar o reflorestamento como de fonte de trabalho e renda ao produtor rural na

comercialização de produtos comerciais.

-Substituir e implementar em 90 % a arborização urbana junto aos passeios

Cronograma de Execução:

O município deverá até 2010 estar com seu horto florestal instalado e produzindo mudas

para uso próprio e da comunidade.

Resultado esperado:

Proporcionar a toda a população do município o acesso a mudas de árvores nativas e

exóticas adequadas as características da região.



Projeto nº 09 - Projeto de Controle de dejetos de Animais de Criação em Confinamento

e Semi-confinados.

Objetivo:

Reduzir a carga orgânica por dejetos nos corpos hídricos.

Justificativa:

A economia de Candelária tem como base a agropecuária e com expressiva presença de

pequenas e médias propriedades, aproximadamente 3000 unidades rurais. Estes

estabelecimentos em grande parte tem animais em confinamento, tais como, suínos

aves e vacas leiteiras, os quais exigem-se um manejo correto dos dejetos, a fim de evitar

o lançamento in natura nos corpos hídricos ou mesmo contaminando o lençol freático na

área.

Metodologia:

Orientar os produtores rurais a proceder a implantação de sistemas de tratamento dosOrientar os produtores rurais a proceder a implantação de sistemas de tratamento dos

resíduos gerados na avicultura , suinocultura e bacia leiteira.

Metas:

- Identificar as propriedades com manejo incorreto dos dejetos animais;

- Buscar apoio técnico-financeiro em instituições públicas para solução dos problemas

ambientais;

- realização do trabalho de educação ambiental

Cronograma de Ação

O trabalho encontra-se em andamento e tem como prazo de implantação das técnicas

corretas de manejo e de sistemas de despoluição até dezembro de 2014.

Resultado Esperado

Todas as propriedades rurais (100%) com manejo ambientalmente correto e adequado

dos resíduos gerados pelo confinamento de animais e aves em seus estabelecimentos.



Projeto nº 10 - Projeto de Preservação do Morro do Botucaraí

Objetivo:

Preservar a fauna e flora do Morro do Botucaraí.

Justificativa:

O Morro do Botucaraí é uma das maiores riquezas naturais de Candelária e para a região.

Com seus 570 metros de altura é considerado o maior morro isolado do Estado do Rio

Grande do Sul. A floresta que compõe o morro vem sucessivamente sendo destruída e em

conseqüência o risco de extinção de algumas espécies de aves que habitam este local.

Metodologia:

Realizar um inventário da flora e fauna do Cerro do Botucaraí, a fim de, desenvolver

projetos e programas de preservação e de educação ambiental.

Metas:

- Montar equipe de coordenação técnica;- Montar equipe de coordenação técnica;

- construir trilha ecológica na subida do morro;

- Recuperar as áreas de vegetação em seu entorno;

- Intensificar programas de educação ambiental em prol da preservação do morro.

- Incentivar a pesquisa científica sobre a fauna, flora e riqueza paleontológica da área.

Cronograma de Ação

A partir de 2009 com prazo indeterminado

Resultado Esperado

Garantir a preservação ambiental e das espécies ameaçadas de extinção.



Projeto nº 11 - Lixo Urbano e Rural

Objetivo:

Implantar a coleta seletiva do lixo domiciliar em escolas rurais e em todo o perímetro

urbano, dando uma destinação final na usina de separação.

Justificativa:

O Município já vem realizando a coleta seletiva em todo perímetro urbano e algumas

localidades do interior. No entanto, há necessidade de ampliar a coleta seletiva para todo

município, tendo em vista que a população do interior é proporcionalmente igual ao do

perímetro urbano;

Ao Município cabe ainda planejar e executar a campanha de conscientização de que o lixo

deve ser separado em casa. Neste trabalho de conscientização fica a necessidade de

ensinamento da separação do lixo reciclável, não reciclável e orgânico para fazer

compostagem. Deve ser esclarecido que o lixo não reciclável vai para o aterro sanitário,

com custos elevados de disposição para o município, o reciclável é fonte geradora de renda

para muitas famílias e o orgânico pode virar fonte de adubação.

Metodologia:Metodologia:

Através das escolas com programas contínuos de educação ambiental através de palestras

educativas e demonstrativas orientando os alunos que o lixo orgânico deve ser separado e

feita sua compostagem no meio rural e o lixo sólido possível de reciclagem ou não ter

destino adequado.

Metas:

Obter 100% do lixo domiciliar separado na residência;

O lixo orgânico reaproveitado como adubo;

Colocação de lixeiras para estabelecer a coleta;

Destinação do lixo não reciclável para aterro sanitário;

Reduzir e reaproveitar o lixo gerado;

Cronograma de execução:

Em desenvolvimento permanente.

Resultado esperado:

Beneficiar 100% da população urbano e rural.



Projeto 12 - Lixo de Estabelecimentos de Saúde

Objetivo:

Dar destino adequado ao lixo de estabelecimentos de saúde, consultórios, farmácias,

veterinária,etc em 100 %.

Justificativa:

Eliminar de forma definitiva os perigos com a contaminação provenientes de resíduos

hospitalares e estabelecimentos afins.

Metodologia:

O lixo contaminado (saúde), deverá ser recolhido por empresa e local de destino final

licenciado, com recolhimento periodicamente, ampliando para todos os estabelecimentos

geradores de resíduos de saúde.

Metas:Metas:

Eliminar 100% da possibilidade de contaminação do meio ambiente e seres vivos.

Cronograma de Execução:

Em processo de coleta está em execução no hospital e alguns estabelecimentos de

saúde, com ampliação total até dezembro de 2009.

Resultados esperados:

Com a implantação deste programa conseguiremos eliminar todo o lixo contaminado de

forma adequada e atendendo a legislação.



Projeto nº 13 - Destinação das embalagens de agrotóxicos na Zona Rural e Urbana

Objetivo:

Evitar a contaminação do meio ambiente, rios, córregos e açudes com a destinação

adequada das embalagens. Orientar os produtores rurais e os usuários urbanos da

importância da tríplice lavagem das embalagens.

Justificativa:

Organização da comunidade na elaboração de uma comissão e um mutirão de para

conscientização e esclarecimento das responsabilidades do produtor, usuário urbano e

comerciante através de reuniões, palestras, informativos e debates. Formação de uma

comissão em nível de conselho municipal do meio ambiente, com responsabilidade de

uma maior cobrança com relação ao uso de agrotóxicos, venda clandestina e fará a

mediação para que o recolhimento das embalagens seja efetivado, bem como o

recolhimento.

Metodologia:

Orientar os produtores rurais e usuários urbanos de proceder para executar a tríplice

lavagem.

As embalagens de agrotóxicos são recolhidas uma vez a cada 02 meses, em campanha

promovida pelas empresas em parceria com o Município, sendo as embalagens

destinadas a associação AFUBRA localizada no município de Santa Cruz do Sul.

Metas:

Retirar do meio ambiente, galpões nas propriedades rurais e no perímetro urbano todas

as embalagens de agrotóxico vazias.

Cronograma de execução:

Este programa já está sendo executado na zona rural cumprindo seus objetivos e metas

pré-estabelecidas, por prazo indeterminado., devendo agora, abranger a região urbana

do município

Resultado Esperado:

A execução desse programa vem proporcionando no meio rural, constante diminuição na

contaminação do solo e corpos hídricos , agora a ser estendido a zona urbana.



Projeto nº 14 - Programa de melhoria da qualidade da água

Objetivo:

Implantar em todas as comunidades do interior do município, de forma consorciada ou

não, sistema de abastecimento de água usando fontes drenadas e poço tubular

profundo, proporcionando água potável de melhor qualidade, objetivando melhor

qualidade de vida evitando doenças oriundas dá água não tratadas.

Justificativa:

Melhorar a qualidade da água, através do incentivo à adoção de práticas que não

destruam o meio ambiente dando proteção e vazão das nascentes, contribuir para a

melhoria da qualidade da água e criar o sistema de monitoramento de qualidade,

atendendo à Portaria 518/MS, em vigor.

Metodologia:

Serão perfurados poços tubulares profundos, instalação de quadro de comando, rede

adutora e reservação e posterior rede de distribuição para as residências beneficiadas.

As fontes drenada serão executados no modelo caxambu, instalação de quadro de

comando, rede adutora e reservação e posterior rede de distribuição para as residências

beneficiadas.

Metas:

Atender todas as comunidades rurais com água tratada.

Cronograma de execução:

As metas serão executas no período de janeiro/2009 à dezembro de 2012.

Resultados esperados:

Com a implantação deste sistema, pretende-se contemplar 100 % da população

residente no meio rural.



Projeto nº 15 - Criação de cooperativa, cadastramento e assistência técnica para

Catadores de Lixo;

Objetivo:

Organizar o trabalho das pessoas que vivem da coleta de lixo para reciclagem na forma

jurídica de cooperativa, em um local ambientalmente correto, de preservação da saúde e do

meio ambiente.

Justificativa:

A cooperativa é uma associação de forma livre das pessoas (aspecto social) e uma

empresa econômica (aspecto econômico). Por isso se diz que ela tem dupla natureza sendo

considerada uma das formas mais avançadas de organização social.

Metodologia:

Orientar os catadores de lixo a se unirem na forma de cooperativa para separação e

comercialização dos produtos catados.comercialização dos produtos catados.

Metas:

- Montar equipe coordenação técnica;

- Buscar apoio em Instituições públicas e privadas

- Educar os trabalhadores interessados para o trabalho cooperativo;

- Providenciar área física para o desenvolvimento da cooperativa;

- Desenvolvimento de programas de saúde e de educação ambiental.

Cronograma de Ação

A partir de 2009 com prazo indeterminado.

Resultado Esperado

Melhoria na qualidade de vida e financeira pelos catadores de recicláveis, redução das

áreas de segregação de lixo pelos catadores, maior comprometimento da comunidade com

este segmento.



Projeto nº 16 – Inventário da Flora de Candelária

Objetivo: Elaboração do Inventário Florestal de Candelária

Justificativa:

Existe uma tendência de que a economia rural local em algumas regiões migrem para a

Silvicultura, e então, o inventário florestal será mais um instrumento de avaliação

quantitativa e qualitativa dos recursos florestais municipais, incluindo o Mapeamento do

Uso Atual da Terra. Este inventário municipal deverá fornecer informações para que os

Gestores Públicos Municipais, definem as políticas de desenvolvimento, de uso e

conservação, das florestas existentes , além de que, servirá de referência na análise de

projetos de licenciamento florestal e ambiental, tanto para o poder público como para os

técnicos e proprietários de florestas, tal como para a educação ambiental.

Metodologia:

Elaborar o inventário florestal de Candelária, identificando as áreas de tombamento eElaborar o inventário florestal de Candelária, identificando as áreas de tombamento e

reserva da biosfera, proporcionando mais informações para projetos e programas de

preservação ambiental.

Metas:

- montar equipe de coordenação técnica;

- buscar apoio financeiro e técnico com instituições públicas e privadas;

- Elaborar o plano de ação;

Cronograma de Ação

Conclusão do Inventário Florestal Municipal até dezembro de 2010

Resultado Esperado

Proteção das florestas municipais, instrumento de consulta para projetos de licenciamento

ambiental e florestal, desenvolvimento de planos de educação ambiental.



Projeto nº 17 - Criação e Implantação do Departamento de Zoonose Candelariense

Objetivo:

Instalar o Departamento de Zoonose

Justificativa:

A zoonose são doenças ou infecções naturalmente transmissíveis entre animais

vertebrados e seres humanos. São mais de 200 doenças transmissíveis enquadradas na

definição de zoonoses proposta pela Organização Mundial de Saúde. Depreende-se que

as zoonoses fazem parte da Saúde Pública Veterinária e representam a área de

intersecção entre a Saúde Pública e a Saúde Animal. Os agentes etiológicos das zoonoses

estão presentes tanto em ecossistemas naturais como naqueles modificados pela ação

humana.

A modificação do equilíbrio ecológico tem favorecido a transmissão de parasitas e o

aparecimento de ciclos domésticos As doenças transmissíveis que apresentam

hospedeiros representados por animais vertebrados passam a ser, na atualidade, um dos

maiores desafios para a saúde humana.

Metodologia:

Construir área física e contratar pessoal técnico para atender as demandas da zoonose.

Metas:

- Montar equipe de coordenação técnica;

- Elaborar o plano de ação;

- Buscar apoio financeiro e técnico com instituições públicas e privadas;

- Elaborar projeto de instalação;

- Instalar o Departamento de Zoonose;

- Elaborar Programas de Educação ambiental e de Saúde

Cronograma de Ação

Estar em pleno funcionamento até dezembro de 2012.

Resultado Esperado

Redução das doenças decorrentes da transmissão por animais.



Projeto nº 18 - Projeto de restauração e preservação ambiental da Ponte do Império e

seu entorno

Objetivo:

Garantir a preservação do monumento histórico

Justificativa:

A Ponte do Império vem sucessivamente sofrendo danos em sua estrutura física, quer

seja pela ação do homem (acidentes ), quer seja pela ação do tempo (infiltrações). Para

tanto ações de engenharia deverão ser realizadas, como controle de tráfego sobre a

mesma, proteção de sua estrutura, infiltrações e fixação das pedras seguindo as

técnicas recomendáveis por este setor.

Metodologia:

Orientar os turistas da importância da preservação da área no entorno da ponte do

império para garantir a preservação deste espaço histórico.

Metas:

- Montar equipe técnica;

- Elaborar plano de ação;

- Recuperar e preservar os espaços físico-natural degradados;

- Recuperar a estrutura física da Ponte;

- Desenvolver programas de educação ambiental;

Cronograma de Ação

Atendimento das metas até dezembro de 2009.

Resultado Esperado

Recuperação e Preservação do Patrimônio Histórico Cultural.



Projeto nº 19 - Implantação do Parque Paleontológico de Candelária (Em andamento)

Objetivo:

Executar o projeto de Parque Paleontológico em Candelária.

Justificativa:

Candelária possui uma riqueza paleontológica da época triássica e foi definido pelo

Programa Pró-Guaiba na implantação do Parque Paleontológico na localidade do

Pinheiro, mais conhecido por Sanga dos Fósseis. A área escolhida para a instalação do

parque foi desapropriada pelo Estado, faltando agora recursos para o início dos

trabalhos, onde o Estado necessita a concretização de parceria com o município.

Metodologia:

A ser definida pelas instituições parceiras na implantação deste parque.

Metas:

- Montar equipe de coordenação técnica;

- Concretizar a parceria com o Estado para execução do projeto;

- Procurar instituições públicas e privadas para dar prosseguimento ao projeto;

- Elaborar programas de educação ambiental

Cronograma de Ação

Iniciar em outubro de 2008 com prazo indeterminado

Resultado Esperado

Desenvolvimento da pesquisa científica e do pólo turístico, fator este, de desenvolvimento

socioeconômico para a região.



Projeto nº 20 - Conscientização do manejo correto do uso do solo e da água na agricultura

Objetivo:

O manejo do solo e o uso da água na cultura agrícola são fatores essenciais de

desenvolvimento sustentado, daí a importância de difusão e conscientização das técnicas

corretas de manejo do solo e uso da água.

Justificativa:

As novas técnicas de manjo do uso do solo e da água são desenvolvidas para uma maior

preservação ambiental, com menos danos aos recursos naturais, menor aplicação de

agrotóxicos e maior produtividade. Portanto, devemos ampliar e incentivar a difusão e

conscientização do uso das novas tecnologias na agropecuária

Metodologia:

Orientar os produtores rurais de proceder no uso racional da água e do manejo do solo, com

técnicas de plantio ecologicamente corretas.

Metas:

- Manter programas e convênios com as instituições IRGA e EMATER;

- Manter programas de educação ambiental;

- Condicionar as Licenças Ambientais para o uso correto de manejo do uso do solo e da

água;

Cronograma de Ação

Em andamento e com prazo indeterminado

Resultado Esperado

Desenvolvimento da agropecuária amparada no desenvolvimento sustentável



Programas de Educação Ambiental

Muitos programas estão em andamento e foram fonte de referência nos Capítulos da Saúde e

da Educação, outros inseridos no quadro abaixo, são propostas a serem realizadas de acordo

com a evolução dos Projetos do Plano Ambiental, e deverão serem elaborados em conjunto

com outras Secretarias e Instituições.
PROGRAMA OBJETIVO PRAZO

Programa Sítio-escola de escavação a
ser desenvolvido com
acompanhamento de paleontólogo.

Preservação, resgate de fósseis e de
conscientização da comunidade local
da importância deste patrimônio

A partir da implantação do
Parque Paleontológico de
Candelária

Redução Jesus-Maria Preservação e resgate da história e de
conscientização da comunidade local
da importância deste patrimônio
cultural

A partir da implantação do
projeto de resgate da
história Jesus-Maria
(2009)

Elaboração do Inventário da Fauna de
Candelária

Conhecer a fauna candelariense Em andamento

Combate a erosão do solo Conscientizar do manejo correto do
solo e da água

Em andamento

Reciclagem do Lixo Aprender a reciclar o lixo Em andamento

Embalagens de agrotóxico Conscientizar sobre a tríplice lavagem
e destino final das embalagens

Em andamento

Consumo Racional da Água Conscientizar sobre o consumo Em andamentoConsumo Racional da Água Conscientizar sobre o consumo
racional da água

Em andamento

Conhecer os 3 R´s – Reaproveitar,
Reciclar e Reduzir

Conscientizar sobre a geração de
resíduos

Em 2009

Esgoto Doméstico na Zona Rural Esclarecer sobre o destino correto dos
dejetos na zona rural

Em 2009

Trabalho em Cooperativa de
Catadores de Lixo

Esclarecer sobre a importância do
trabalho em cooperativa de Catadores
de Lixo

Em 2009

Arroios da nossa cidade Conhecer e conscientizar sobre a
importância dos arroios da cidade

Até 2010

Inventário da Flora de Candelária Elaboração do Inventário florestal
servindo de instrumento para
licenciamento ambiental e florestal

Até 2010

Importância das Matas Ciliares Conscientizar sobre a preservação das
matas ciliares

Até 2010

Educação Ambiental no Horto-florestal Conscientizar sobre a preservação da
flora

Até 2011

Criando animais e preservando o meio
ambiente

Conscientizar sobre não lançar os
dejetos animais diretamente nos
corpos hídricos

Até 2011

Conhecendo as Riquezas Naturais –
Trilha Ecológica do Botucaraí

Conscientizar sobre a importância na
preservação ambiental

Até 2012



X - CONCLUSÕES



O Plano Ambiental de Candelária é uma ferramenta na qual o Poder Público norteará

suas ações para que o município se desenvolva de modo sustentável.

As ações previstas de recuperação, preservação e do manejo correto dos recursos

naturais irão garantir a esta e as futuras gerações o direito que todos têm ao meio

ambiente ecologicamente equilibrado e essencial à sadia qualidade de vida.

Realizar o licenciamento ambiental de impacto local, é garantia que este ente público,

exerça o direito de ter uma efetiva política pública, contribuindo desta forma, com o

desenvolvimento contínuo e sustentável do município.

Ademais, as demandas que surgirem na dinâmica de desenvolvimento do município,Ademais, as demandas que surgirem na dinâmica de desenvolvimento do município,

no que se refere ao meio ambiente, estando ou não contempladas no programa

ambiental deste plano e que envolvam pessoas ou comunidades, serão sempre

decididas em audiências públicas, com prazo máximo de revisão parcial ou total de 6

anos.

Enfim, o município de Candelária têm metas, prazos e objetivos concretos de

recuperação e de preservação do meio ambiente com resultados esperados de

alcançar uma melhor qualidade de vida da população, tanto da urbana como da rural.
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