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ABRAÇO SIMBÓLICO AO RIO PASSO FUN-
DO VISITA À ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE 

ÁGUA

VISITA À ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE 
ÁGUA III

VISITA À ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE 
ESGOTO MIRANDA

ALUNOS REPRODUZINDO O APRENDIZA-
DO ATRAVÉS DE DESENHOS



Q1: Título do projeto ambiental participante: ÁGUAS DE PASSO FUNDO

Q2: Categoria de inscrição:

(sem rótulo)

Selecione: Educação Ambiental

Q3: Sobre a organização participante:
Razão social: COLEURB COLETIVO URBANO LTDA
Nome fantasia: COLEURB
Setor de atuação: TRANSPORTE COLETIVO DE

PASSAGEIROS
Data de fundação:(dd/mm/aaaa) 15/03/1994
Número de colaboradores: 550

Q4: Informações de contato:
Endereço: AV SETE DE SETEMBRO, 97
Bairro: PETRÓPOLIS
Cidade: PASSO FUNDO
Estado: RS
CEP: 99010120
Telefone com DDD: 54-3311-1322

Q5: Informações do responsável pelo preenchimento do questionário:
Nome completo: LETÍCIA DILDA DOMINGUES
Cargo: GERENTE DE PROJETOS
E-mail: leticia@coleurb.com.br
Telefone com DDD: 54-3311-1322

COMPLETACOMPLETA
Coletor:Coletor: Web Link 1  Web Link 1 (Link da Web)(Link da Web)
Iniciado:Iniciado:  quarta-feira, 20 de agosto de 2014 13:33:48quarta-feira, 20 de agosto de 2014 13:33:48
Última modificação:Última modificação:  quarta-feira, 20 de agosto de 2014 13:52:39quarta-feira, 20 de agosto de 2014 13:52:39
Tempo gasto:Tempo gasto:  00:18:5100:18:51
Endereço IP:Endereço IP:  187.52.3.53187.52.3.53

PÁGINA 1: Informações cadastrais:

#9
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Q6: Informações do responsável pelo projeto:
Nome completo: LETÍCIA DILDA DOMINGUES
Cargo: GERENTE DE PROJETOS
E-mail: leticia@coleurb.com.br
Telefone com DDD: 54-3311-1322

Q7: AUTORIZO a divulgação de informações
cadastrais no Guia de Sustentabilidade 2015 e no
site do Prêmio Expressão de Ecologia?

Sim

Q8: Data de início do projeto:(ex.: 01/02/2012) 30/05/2014

Q9: O projeto está em andamento? Não

Q10: Data do término do projeto:(se aplicável, ex.:
01/02/2012)

08/06/2014

Q11: Número de pesssoas que participaram do projeto:(favor digitar somente o valor numérico, ex.:
"10.868")
Voluntárias 4

Q12: Quantas pessoas, animais e/ou espécies já foram beneficiados pelo projeto?(favor digitar
somente o valor numérico, ex.: "5.850")
Pessoas 286.020

Q13: Parceiros que apoiaram financeiramente o projeto:

Não houve apoio financeiro.

Q14: O projeto é decorrente de exigências de órgãos regulamentadores?

Não. A falta de conscientização da população sobre os danos ambientais, o uso irracional dos recursos 
naturais, a utilização demasiada de produtos e equipamentos poluentes e a destinação incorreta dos 
resíduos, ocasionam sérios prejuízos ao meio ambiente, em especial, às águas.  Diante deste cenário, o 
presente projeto situa-se num contexto educacional, pois realizado junto a crianças e adolescentes da 
comunidade de Passo Fundo, vem ratificar importância das atitudes preventivas para preservação recursos 
naturais e qualidade de vida dos indivíduos.

PÁGINA 2: Informações sobre o projeto ambiental participante*:
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Q15: Descreva o problema ambiental identificado no projeto:(máx. 3.000 caracteres)

A questão das águas no Brasil tem se tornado assunto recorrente nos noticiários. Embora conte com chuvas 
abundantes, os maiores rios do mundo, a maior quantidade de mananciais do mundo e um litoral extenso, 
vive sob o espectro da falta de água e energia. Segundo reportagem da Revista Época de março de 2014, o 
nível de água nos quatro sistemas de hidrelétricas do país caiu entre 18% e 57% em comparação a fevereiro 
de 2012. No Sul do país, os níveis são preocupantes: a altura da lâmina de água em Itaipu encontrava-se a 
217 metros acima do nível do mar e o normal é entre 218 e 220 metros. Além do alto índice de poluição e 
desmatamento das margens dos rios, lagos e represas, o país agride mananciais, perde água pelo caminho e 
gasta sem controle.  Segundo o Plano Nacional de Saneamento Básico, elaborado pelo governo federal em 
2013, se o país chegasse a 2033 com serviços de água e esgoto para quase toda a população, teriam os 
seguintes resultados em relação a 2013: 22% menos internações, 15% menos mortes e 23% menos dias de 
afastamentos do trabalho por infecções gastrintestinais. Ou seja, esta é uma questão também de saúde 
pública.
Em Passo Fundo, existem projetos e campanhas do governo municipal em parceira com instituições de 
ensino e empresas privadas com a finalidade de educar e conscientizar a população sobre a importância de 
manter limpo o Rio Passo Fundo. O Rio Passo Fundo tem sua origem no distrito do Povinho Velho e possui 
uma extensão total dentro do município de 52,5 km, sendo 48,6 km em área não urbanizada e o restante em 
área urbanizada. O entorno do rio é considerado área de proteção permanente pelo Sistema Nacional de 
Unidades de Conservação e a proteção de mata nativa ciliar encontra amparo no Código Florestal, além de 
constar na Lei Orgânica do Município nº 1.914 de 26/08/80, onde consta ainda que todos os mananciais, 
cursos e reservatórios de água são protegidos como zonas de segurança de saúde pública. A água do Rio 
Passo Fundo é destinada ao abastecimento doméstico, irrigação de culturas e dessedentação de animais. No 
entanto, devido aos esgotos e poluentes jogados pelas indústrias e comunidade em geral, a quantidade de 
oxigênio nas águas do Rio Passo Fundo vem diminuindo, e sem oxigênio não há respiração nas diferentes 
formas de vida, vindo a morrer e deixando um odor desagradável, bem como gerando a contaminação e 
alteração da qualidade da água. O depósito de dejetos de toda classe no Rio Passo Fundo e suas margens 
vem ocorrendo de forma descontrolada. A grande quantidade de lixo depositada entope os canais de 
drenagem, ou seja, onde o rio passa pela cidade, podendo ocasionar inundações e enchentes em dias de 
chuvas fortes. Muitas tentativas de recuperação deste rio já foram realizadas, sendo que em 2012, mais de 
cem toneladas de lixo foram retirados. Já em dezembro de 2013, somaram mais trinta toneladas de resíduos 
retirados, com a organização da Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Para evitar que isto ocorra, é 
necessário realizar ações permanentes de limpeza e remoção de resíduos, mas acima de tudo, desenvolver 
uma estratégia preventiva, através da educação e conscientização, por parte dos órgãos públicos e de toda a 
comunidade, criando uma cultura de valorização e preservação do meio ambiente.

Q16: Qual a solução encontrada?(máx. 3.000 caracteres)

Promover ações de sensibilização e conscientização ambiental.
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Q17: Descreva detalhadamente o que constitui(u) o projeto e de que forma é(foi) desenvolvido: (máx.
5.000 caracteres)

O projeto em questão foi desenvolvido pela Coleurb e realizado em parceria com a Companhia Riograndense 
de Saneamento (CORSAN), no dia 30 de maio de 2014, antecedendo a Semana do Meio Ambiente e o Dia 
Mundial do Meio Ambiente, comemorado no dia 05 de junho. 
          Para participação do projeto, foram convidados 20 (vinte) alunos da 7ª série da Escola Municipal de 
Ensino Fundamental (E.M.E.F.) Eloy Pinheiro Machado, que leva o nome do fundador da Coleurb, além de 
um monitor da escola, um monitor da CORSAN e uma equipe de três colaboradores da Coleurb (um 
motorista, uma enfermeira do trabalho responsável pelo setor de Segurança e Medicina do Trabalho e uma 
assistente de comunicação). 
          Para o deslocamento, a empresa disponibilizou gratuitamente o “Ônibus Comunitário”, um veículo 
destinado especialmente ao atendimento de projetos sociais e solicitações da comunidade carente. 
          A primeira etapa do projeto ocorreu com a visitação de pontos importantes para conhecimento da 
origem e percurso das águas no Município de Passo Fundo, incluindo os locais onde ocorrem o processo de 
captação, tratamento e distribuição da água e esgoto. O seguinte roteiro foi cumprido:
1. Barragem da Fazenda: localizada às margens da BR-285, recebe água da nascente do Rio Passo Fundo a 
qual está situada na localidade de Povinho Velho, entre os municípios de Passo Fundo e Mato Castelhano. 
Além dessa, existem várias pequenas nascentes que são as formadoras das bacias, Alto Jacuí, Apuaê-
Inhandava e Taquarí-Antas. Pequenos banhados se desmembram em quatro braços distintos, que seguem 
diferentes caminhos. Um deles, depois de percorrer mais de 100 quilômetros e se juntar a dezenas de rios e 
riachos, forma a grande bacia do rio Jacuí, que contribui com 85% das águas formadoras do Guaíba.
2. Captação de água: localizada próxima à Perimetral Leste, está a estação de captação de água da 
Barragem da Fazenda, onde a água é bombeada para a Estação de Tratamento III (ETAIII) da Corsan. Ao 
chegar neste local, foi realizado um abraço simbólico ao Rio Passo Fundo.
3. Estação de Tratamento de Água: localizada no bairro São Luiz Gonzaga, esta estação realiza o tratamento 
de aproximadamente 40% da água consumida em Passo Fundo (o equivalente a 55 mil metros cúbicos de 
água), sendo apresentadas todas as etapas do processo.:
• Mistura rápida: adição de um coagulante para remoção das impurezas;
• Floculação: onde ocorre a aglutinação das impurezas;
• Decantação: etapa seguinte, em que os flocos sedimentam no fundo de um tanque;
• Filtração: retenção dos flocos menores em camadas filtrantes;
• Desinfecção: adição de cloro para eliminação de micro-organismos patogênicos;
• Fluoretação: adição de compostos de flúor para prevenção de cárie dentária;
• Bombeamento para as redes e reservatórios de distribuição.
Antes da saída para o próximo local de visita, foi oferecido um lanche.
4. Estação de Tratamento de Esgoto Miranda: localizada no bairro Leonardo Ilha (mesmo bairro onde está 
localizada a escola), realiza o tratamento dos esgotos provenientes dos bairros São José, Coronel Massot e 
do próprio Leonardo Ilha. O sistema de tratamento é formado de unidades compactadas que possuem no 
mesmo tanque os processos de decantação e digestão do lodo, feitos por bactérias anaeróbicas, isto é, que 
não necessitam de oxigênio. Após este processo, o esgoto está tratado e com a redução de sua carga 
orgânica é devolvido para o Arroio Miranda. 
Ao término das visitas, retornou-se à escola para a segunda etapa do projeto, onde todos os alunos 
participantes receberam folhas de papel reciclado e uma caixa de Ecolápis de cor, oferecidos pela Coleurb, 
para a produção de desenhos que recriassem o aprendizado da atividade.
A terceira etapa do projeto consistiu na exposição dos desenhos nos coletivos urbanos da Coleurb, durante 
toda a Semana do Meio Ambiente, de 02 a 08 de junho de 2014.
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Q18: Quais os resultados alcançados com o projeto? (máx. 4.000 caracteres)

Os desenhos produzidos pelos 20 alunos retrataram fielmente as informações recebidas e a experiência 
vivencial com o percurso das águas, reproduzindo a beleza do meio ambiente preservado. 
Em Passo Fundo, o projeto teve imediata aceitação e foi alvo de inúmeros elogios, inclusive entre os órgãos 
municipais e entidades que trabalham em prol das causas ambientais como a Agenda 21 local, tendo em 
vista o cunho educativo que assumiu junto à comunidade ao trabalhar questões como a poluição e consumo 
racional das águas.
O retorno da Direção da escola a respeito da atividade foi muito positivo, referindo ao comportamento dos 
alunos frente às informações recebidas, sendo que os desenhos também foram expostos nos murais 
internos, compartilhando e multiplicando o aprendizado com os demais alunos da escola.
A exposição dos desenhos nos coletivos urbanos teve papel fundamental quanto à divulgação e valorização 
do projeto junto à comunidade, tendo em vista o grande número de pessoas que circulam nos ônibus 
diariamente, possibilitando a ampla propagação das ideias de preservação ambiental. No período da 
exposição, cerca de 286 mil pessoas utilizaram os coletivos.
O projeto foi amplamente reconhecido ainda pelos meios de comunicação locais, sendo divulgado em sites, 
redes sociais e jornais.

Q19: Quantifique em números os resultados obtidos com o projeto:(Essa questão exige ao menos
um resultado quantificado. Exemplo: 150 árvores foram plantadas; 10 kg de material reciclado; 25
crianças atendidas pelo programa ambiental; 150 animais beneficiados)
Resultado 1 20 crianças sensibilizadas diretamente
Resultado 2 286 mil pessoas atingidas pelo projeto

(passageiros dos ônibus)

Q20: AUTORIZO a disponibilização de download
gratuito do arquivo digital do projeto inscrito
através do site do Prêmio Expressão de Ecologia?

Sim

PÁGINA 3: Apresentação da organização participante:
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Q21: Faça um breve histórico da organização participante e suas principais práticas de gestão
ambiental adotadas:(máx. 4.000 caracteres)

Fundada em 18 de outubro de 1959 por Eloy Pinheiro Machado, a COLEURB iniciou suas atividades com dois 
ônibus, sob a denominação social Eloy Pinheiro Machado e Cia Ltda. Entre sua fundação e o ano de 1994 a 
empresa atuou significativamente no ramo de transporte rodoviário de passageiros com itinerários pioneiros, 
ligando o Rio Grande do Sul a Estados da região Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste do Brasil, constituindo 
uma extensa rede de filiais, agência de turismo e frota para transporte de cargas, contando com 950 
colaboradores. Em 1994 seu sócio fundador decidiu dedicar-se exclusivamente ao atendimento do Município 
de Passo Fundo RS e, através da cisão da empresa Real, nasce, então, a COLEURB Coletivo Urbano Ltda., 
cuja atividade é restrita ao transporte coletivo de passageiros. No ano 1998 ocorre a sucessão familiar, 
quando a Coleurb passa ser dirigida por Marineusa e Maria Eloísa Machado. A partir desta gestão, novos 
investimentos e esforços não foram medidos para a modernização da empresa e sua contribuição para 
melhoria dos serviços junto à comunidade, incluindo a renovação periódica da frota, qualificação constante de 
pessoal e inovação em processos para maximização da eficiência de suas operações.
Em 2007 iniciou-se um processo de profissionalização, através da implantação de um modelo de Governança 
Corporativa, onde as sócias passaram a compor um Conselho de Administração e a presidência da empresa 
passou a ser exercida por um profissional. Este processo foi concluído em 2011 quando então Paula Bulla 
Brum, Engenheira Civil com especialização em Transportes, assumiu o cargo de Diretora Presidente da 
COLEURB, o qual exerce atualmente.
Há 54 anos atuando no segmento de transporte de passageiros na cidade de Passo Fundo, a Coleurb adota 
como slogan “Compromisso com você”, pois busca incessantemente cumprir e superar os compromissos que 
percebe ter junto aos seus colaboradores, clientes (usuários do serviço), sócios e sociedade, reconhecendo a 
importância e responsabilidade do seu papel na comunidade. 
Atualmente, a Coleurb conta com mais de 500 colaboradores em seu quadro de pessoal e possui uma das 
frotas mais modernas do país, com 108 veículos, onde 40% está adaptada ao transporte de portadores de 
necessidades especiais e um veículo da frota é destinado exclusivamente para o atendimento de pedidos da 
comunidade, relativos a transporte gratuito. 
Os ônibus da empresa circulam por todos os bairros da cidade através de 26 linhas, transportando cerca de 
um milhão e duzentos mil passageiros e percorrendo um total de 550 mil quilômetros mensalmente.
Tendo como valores o respeito às pessoas, a satisfação dos clientes, o senso de justiça, o bem estar coletivo, 
o comprometimento e resultados, a empresa investe continuamente no desenvolvimento de projetos que 
possuem como premissa básica a sua integração e cooperação com a comunidade e colaboradores. 
Com quase 55 anos de história, a Coleurb conhece bem a conjuntura socioambiental da cidade, e desejando 
contribuir para a preservação do meio ambiente, adota práticas responsáveis como: posto de combustíveis 
ecológico, com pista impermeável, caixa separadora de água e óleo e sensores detectores de vazamento; 
manutenção preventiva veículos; participação no Programa Despoluir desde 2004, que visa à redução da 
emissão de poluentes no setor de transportes por meio de avaliação veicular, medindo e controlando a 
quantidade de monóxido de carbono; destinação adequada dos resíduos gerados na oficina (bateria, pneus, 
lâmpadas, filtros de óleo, estopas, sucatas, entre outros) e demais setores (papel, plásticos, eletrônicos); 
logística reversa de lonas de freio e óleo usado; reutilização de materiais para confecção de móveis e 
utensílios internos como murais, porta canetas e porta papéis com chapas de ferro e alumínio, lixeiras com 
tonéis, bancos para áreas de lazer com bancos de ônibus, etc.; análise periódica de efluentes; adoção 
canteiro público no centro da cidade denominado Largo Eloy Pinheiro Machado desde 2007; realização 
contínua de ações de sensibilização e conscientização ambiental junto aos colaboradores e comunidade.

Q22: Quais foram os principais beneficiários das
ações ambientais de sua organização?

Comunidades vizinhas,

Organizações governamentais,

Organizações não governamentais,

Entidades educacionais,
Outros (especifique) Colaboradores
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Q23: Sua organização divulgou, seja em meio
impresso ou internet, suas ações ambientais em
relatórios ou balanços?

Divulgou em 2011, Divulgou em 2012,

Divulgou em 2013

Q24: Em relação à questão anterior, no caso de a
divulgação ter sido feita via internet, favor colar o(s)
link(s) de acesso:

Questionado ignorou esta
pergunta

Q25: Possui profissional(is) encarregado(s) de
segurança, saúde e meio ambiente?

Sim

Q26: Possui procedimentos para redução,
reutilização e reciclagem de materiais?

Sim

Q27: Possui um plano de redução das emissões de
carbono?

Sim

Q28: Por quais normas a organização é certificada? Nenhuma certificação

Q29: Faturamento (R$) anual em 2013:(favor digitar
somente o valor numérico, ex.: "25.868,52")

31.631.155,59

Q30: Investimento (R$) em ações ambientais em
2013:(favor digitar somente o valor numérico, ex.:
"25.868,52")

60.251,70

Q31: Investimento (R$) total com o projeto inscrito
no 22º Prêmio Expressão de Ecologia:(favor digitar
somente o valor numérico, ex.: "25.868,52")

445,00

Q32: Investimento (R$) com projetos culturais
aprovados pela Lei Rouanet de Incentivo à Cultura
em 2013:(favor digitar somente o valor numérico,
ex.: "25.868,52")

3.000,00

Q33: AUTORIZO a divulgação de informações
financeiras no Guia de Sustentabilidade 2015 e no
site do Prêmio Expressão de Ecologia?

Sim

Q34: AUTORIZO a divulgação das imagens do
projeto inscrito no Guia de Sustentabilidade 2015 e
no site do Prêmio Expressão de Ecologia?

Sim

PÁGINA 4: Perspectiva financeira:

PÁGINA 5: Imagens e anexos do projeto participante:
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Q35: Embora não seja obrigatório, você pode
complementar sua inscrição enviando anexos
(documentos, jornais, revistas, fôlderes, relatórios
ambientais ou de sustentabilidade, CDs, DVDs ou
qualquer material institucional sobre o projeto) pelo
correio, via Sedex, para a sede da Editora
Expressão (Rodovia SC 403, nº 5663, Sala 107 -
Ingleses - 88058-001 - Florianópolis–SC) até o dia 5
de novembro de 2014.Você enviará anexos para
complementar sua inscrição?

Sim, enviarei anexos para a sede da Editora
Expressão.
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