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APRESENTAÇÃO 

Conforme exigências previstas na Lei Federal n° 11.445/2007, regulamentada pelo 

Decreto n° 7.217/2010, e na Lei nº 12.305/2010, regulamentada pelo Decreto nº 

7.404/2010, fica o Município de Itapema obrigado a elaborar o Plano Municipal de 

Saneamento Básico (PMSB), assim como, o Plano Municipal de Gestão Integrada 

de Resíduos Sólidos (PMGIRS). Como o § 1º do Artigo 19 da Lei nº 12.305/2010 

permite a elaboração em documento único do PMGIRS e do PMSB, será aqui 

apresentado o Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) de Itapema, 

incluindo o conteúdo mínimo do PMGIRS exigido na Lei nº 12.305/2010.  

Tal Plano será um requisito prévio para que o município possa ter acesso aos 

recursos públicos não onerosos e onerosos para aplicação em ações de 

saneamento ambiental, nas áreas de abastecimento de água, de esgotamento 

sanitário, de drenagem urbana e manejo de águas pluviais, bem como, de limpeza 

urbana e manejo de resíduos sólidos. 

O Plano possui, dentre seus objetivos, realizar a complementação e revisão dos 

estudos realizados pelo Instituto Çarakura no ano de 2010, referentes ao 

planejamento nos setores de abastecimento de água, esgotamento sanitário e 

manejo de resíduos sólidos, uma vez que estes não foram conclusivos quanto ao 

atendimento dos itens mínimos da Lei 11.445/2007 e da Lei 12.305/2010. Além 

disso, os referentes estudos não abordaram o componente relativo à drenagem 

urbana e manejo de águas pluviais 

De acordo com o Contrato n°091/2013 e Edital Tomada de Preços n°02.001.2013, 

caberá a Empresa PREMIER ENGENHARIA E CONSULTORIA SS LTDA a 

elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) de Itapema. 

O presente Plano é composto de 6 (seis) produtos, assim discriminados: 

Produto 1 – Relatório com o Plano de Trabalho Ajustado; 

Produto 2 – Relatório contendo a Caracterização do Município; 

Produto 3 – Relatório contendo o Diagnóstico dos Serviços de Saneamento Básico 

do Município; 
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Produto 4 - Relatório contendo o Prognóstico dos Serviços de Saneamento Básico 

do Município; 

Produto 5 – Relatório contendo a Versão do Preliminar do Plano Municipal de 

Saneamento Básico; 

Produto 6 – Relatório contendo a Versão Final do Plano Municipal de Saneamento 

Básico. 

O presente documento - Produto 6 - tem como finalidade apresentar o Relatório 

contendo a Versão do Final do Plano Municipal de Saneamento Básico, sendo este 

dividido em cinco volumes: 

 Volume I: Caracterização do Município; 

 Volume II: Diagnóstico dos serviços de saneamento básico; 

 Volume III: Prognóstico dos serviços de saneamento básico; 

 Volume IV: Peças Gráficas / Memoriais de Cálculo relativos aos Serviços de 

Saneamento Básico / ART’s; 

 Volume V: Mobilização Social / Proposta de Projeto de Lei. 
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1 INTRODUÇÃO 

O Plano Municipal de Saneamento Básico (incluindo o Plano Municipal de Gestão 

Integrada de Resíduos Sólidos) contemplará um horizonte de 20 (vinte) anos e 

abrangerá os conteúdos mínimos definidos na Lei nº 11.445/2007 e na Lei nº 

12.305/2010, além de estar em consonância com o Plano Diretor, com os objetivos e 

as diretrizes dos planos plurianuais (PPA), com os planos de recursos hídricos, com a 

legislação ambiental, legislação de saúde e de educação, etc. 

Dessa forma, o planejamento dos setores de saneamento básico deve ser compatível e 

integrado às demais políticas, planos e disciplinamentos do município relacionados ao 

gerenciamento do espaço urbano. Nesse intuito, tal planejamento deve 

preponderantemente: 

 Contribuir para o desenvolvimento sustentável do ambiente urbano; 

 Asegurar que a aplicação dos recursos financeiros administrados pelo poder 

público se dê segundo critérios de promoção de salubridade ambiental, da 

maximização da relação benefício/custo e de maior retorno social interno; 

 Promover a organização e o desenvolvimento do setor de saneamento, com 

ênfase na capacitação gerencial e na formação de recursos humanos, 

considerando as especificidades locais e as demandas da população; e 

 Propiciar condições para o aperfeiçoamento institucional e tecnológico do 

município, visando assegurar a adoção de mecanismos adequados ao 

monitoramento, operação, manutenção preventiva, melhoria e atualização dos 

sistemas integrantes dos serviços públicos de saneamento básico. 

Neste relatório serão apresentadas as condições que nortearão o processo de 

planejamento, objeto do estudo. Porém, o escopo de planejamento do PMSB extrapola 

questões de natureza técnica, relacionadas exclusivamente à infraestrutura dos 

sistemas e se propõe a definir um plano diretor de gestão. Assim, considera aspectos 

relacionados à modalidade institucional de prestação do serviço, o relacionamento com 

o usuário, o controle operacional dos setores (água, esgoto, drenagem e resíduos 

sólidos) e outros que serão objeto de detalhamento neste relatório. 
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Os estudos para o diagnóstico da situação de cada um dos serviços de saneamento 

básico serão elaborados a partir de dados secundários e primários, contendo a área de 

abrangência, inspeções de campo e coletas de dados. O diagnóstico contemplará, 

ainda, a apresentação de indicadores sanitários, epidemiológicos, ambientais e 

socioeconômicos, apontando as causas das deficiências detectadas para os serviços 

de saneamento básico. 
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2 INFRAESTRUTURA DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO 

DE ÁGUA 

2.1 BREVE HISTÓRICO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ÁGUA  

A operação do Sistema de Abastecimento de Água pela CASAN teve início no ano de 

1977, ano este em que a CASAN assinou um contrato de concessão com a Prefeitura 

Municipal de Itapema por um período de 25 anos. 

Em janeiro de 2002 a CASAN renova, por meio de termo aditivo, o contrato de 

concessão por mais 25 anos, porém com uma cláusula em que estipulava um prazo 

máximo de 120 dias para que a companhia desse início a execução das obras do 

sistema de tratamento de esgoto do município. 

Como a CASAN não cumpriu as cláusulas contratuais pactuadas no Termo Aditivo, no 

mês de dezembro de 2002 a prefeitura rompeu o contrato com a CASAN e assumiu o 

sistema. 

No período que vai de dezembro de 2002 até abril de 2003 os Serviços de 

Abastecimento de Água do Município de Itapema, foram operados em caráter 

emergencial pela empresa ENOPS. 

Com o fim do contrato de operação emergencial em maio de 2003 a prefeitura cria o 

Serviço Municipal de Água e Esgoto que assume a operação do sistema, utilizando-se 

de mão de obra terceirizada da empresa COMTAU – Cooperativa de Trabalho do Alto 

Uruguai, para operar o sistema. 

Já em dezembro de 2003 a Prefeitura Municipal de Itapema lança o Edital de Licitação 

destinado à concessão dos serviços de água e esgoto do município por um período de 

25 anos. 

Em abril de 2004 a prefeitura assinou contrato com a Empresa Companhia Águas de 

Itapema (Contrato n° 97/04), que tem por objeto a concessão plena de serviços de 

abastecimento de água, coleta e tratamento de esgotamento sanitário do município por 

um período de 25 anos. 
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2.2 POPULAÇÃO ATUAL ABASTECIDA 

Conforme informações da Companhia Águas de Itapema atualmente toda a população 

urbana do município é atendida pelo sistema de abastecimento de água. Já a 

população rural do município não possui atendimento pelo sistema público, sendo que 

em sua maioria as residências são atendidas por poços individuais, nascentes e 

cachoeiras. 

2.3 DESCRIÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EXISTENTE 

Atualmente o Sistema de Abastecimento de Água do Município de Itapema conta com 

cinco subsistemas produtores de água: Subsistema Morretes, Subsistema Areal, 

Subsistema São Paulinho, Subsistema Sertãozinho e Subsistema Ilhota. Ver Figura 1.  

O Anexo 6 do Volume IV apresenta mapa contendo a localização das principais 

unidades do Sistema de Abastecimento de Água do município de Itapema (captações, 

estações de tratamento de água, reservatório e buster – Canto da Praia). 

Os quatro primeiros subsistemas supracitados trabalham de forma integrada, sendo 

que o Subsistema Sertãozinho opera somente nas épocas de maior demanda 

(temporada de verão). Já o Subsistema Ilhota é independente e atende, 

exclusivamente, ao Bairro de Ilhota. 
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Figura 1 – Cobertura do Sistema de Abastecimento de Água de Itapema 

 

2.3.1 Subsistema Morretes 

O Subsistema Produtor de Morretes é considerado o maior subsistema produtor de 

Itapema, sendo que a estação de tratamento de água (ETA) fica localizada na Rua 422, 

nº 1929, no Bairro Morretes. 

2.3.1.1 Captação 

A água que abastece a E TA Morretes é captada no Rio Perequê, por meio de um 

canal auxiliado por uma barragem de nível (Figura 2) que de desvia parte da água do 

rio para as lagoas de acumulação de água bruta e pela contribuição do Rio Mansinho, 

este ultimo com uma vazão bem menor (Figura 3). Conforme informação repassada 

pela Companhia Águas de Itapema atualmente a vazão captada é de 83, 62 l/s. A água 

captada é aduzida por gravidade até a primeira lagoa, que serve como reservatório de 

água bruta, por meio de um canal aberto que passa entre os arrozais (Figura 4). A 
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Figura 5 apresenta um esquema contemplando a captação de água bruta da ETA 

Morretes. 

 

 
Figura 2 – Captação Rio Perequê 

 

 
Figura 3 – Rio Mansinho 
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Figura 4 – Canal de Adução de Água Bruta – ETA Morretes 

 

 
Figura 5 – Esquema da Captação da ETA Morretes 

 

As lagoas de reservação de água bruta possuem capacidade de armazenamento de 

232.000 m³ (com áreas de 15 hectares e 5 hectares respectivamente). Além de receber 

a água proveniente da captação do Rio Perequê e do Rio Mansinho as lagoas são 

Cap. Rio Perequê 

Lagoa de Reservação 2 

Rio Mansinho 

Lagoa de  

Reservação 1 

Canal Aberto  
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abastecidas também pelo escoamento superficial de áreas adjacentes e pelas 

precipitações. 

 

 
Figura 6 – Lagoas de Acumulação de Água Bruta – ETA Morretes 

 

A Transposição da água bruta armazenada na lagoa 2 para a lagoa 1 é realizada por 

meio de uma tubulação de concreto como pode ser visto na Figura 7. 

 

 
Figura 7 – Transposição de água bruta da lagoa 2 para a lagoa 1 

Lagoa 2 Lagoa 1 
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Já na lagoa de armazenamento 1 há uma captação direta (Figura 8) que recalca a 

água bruta diretamente para a ETA Morretes localizada a aproximadamente 1,6 km da 

lagoa 1. 

 

 
Figura 8 – Captação direta Lagoa 1 – ETA Morretes 

 

2.3.1.2 Recalque de Água Bruta 

A água bruta é recalcada para a ETA Morretes por bombeamento direto através de 

duas bombas de eixo horizontal IMBIL 200-400, com motor WEG 315 S/M 250 Cv. 
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Figura 9 – Recalque de Água Bruta – ETA Morretes 

 

2.3.1.3 Adutora de Água Bruta 

A água bruta segue para a ETA através de duas adutoras de com aproximadamente 

1,6 Km em PVC DeFoFo, DN 250 e DN 300 (Companhia Águas de Itapema). 

 

 
Figura 10 – Adutoras de Água Bruta – ETA Morretes 

ETA Morretes 

Adutora de 

água bruta 
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2.3.1.4 ETA Morretes 

A Estação de Tratamento de Água Morretes está localizada na Rua 422, nº 1929, no 

Bairro Morretes a oeste da BR-101. A ETA foi construída no ano de 2005 e teve sua 

ultima ampliação em 2011. 

 

 
Figura 11 – Vista Superior ETA Morretes 

 

Atualmente, a estação opera com vazão de 83,62 l/s, com regime de operação 

contínuo (24 horas), porém sua capacidade máxima de tratamento é de 300 l/s.  

O tratamento é do tipo filtração direta e é dotado das seguintes etapas: 
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1) Caixa de chegada de água bruta; 

 
Figura 12 – Chegada de Água bruta – ETA Morretes 

 

2) Medidor de Vazão do tipo Calha Parshall, com aplicação de coagulante (sulfato 

de alumínio em dosagem média de 24 mg/l); 

 
Figura 13 – Calha Parshall – ETA Morretes 
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3) Caixa de Distribuição de Vazão; 

 
Figura 14 – Caixa de Distribuição de Vazão – ETA Morretes 

 

4) Filtração em 12 filtros de fluxo ascendente; 

 
Figura 15 – Filtros de Fluxo Ascendente – ETA Morretes 
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5) Leito de secagem para o lodo proveniente da lavagem dos filtros; 

 
Figura 16 – Leito de Secagem do Lodo da Lavagem dos Filtros – ETA Morretes 

 

 
Figura 17 – Resíduo de Lavagem dos Filtros – ETA Morretes 
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6) Laboratório da ETA Morretes 

 
Figura 18 – Laboratório ETA Morretes 

 

7) Desinfecção, Fluoretação e correção de PH 

 
Figura 19 – Dosadores de Produtos Químicos – ETA Morretes 
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Figura 20 – Armazenamento de Produtos Químicos – ETA Morretes 

 

À água filtrada e armazenada nos reservatórios é adicionado ácido fluorcilíssico 

(dosagem média de 5,48 mg/l), hipoclorito de sódio (dosagem média de 6mg/l)  e 

barrilha para correção de PH (dosagem média de 5 mg/l), através de sistemas 

dosadores automáticos, permitindo assim, sua potabilização. 

O quadro a seguir apresenta o consumo médio mensal de produtos químicos na ETA 

Morretes. 

 

Quadro 1 – Consumo Mensal de Produtos Químicos – ETA Morretes 

PRODUTO QUÍMICO CONSUMO MENSAL (Kg) 

Sulfato de Alumínio 10.000 

Hipoclorito de Sódio  8.000 

Ácido Fluorcilíssico 3.000 

Fonte: Companhia Águas de Itapema. 

 

2.3.1.5 Reservação ETA Morretes 

Junto à estação existem dois reservatórios em aço, com capacidade de 3.000 m³ 

(Figura 21) e 1.000 m³, respectivamente. Observa-se que estes reservatórios servem 

também como tanque de contato. 
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Figura 21 – Reservatórios – ETA Morretes 

 

2.3.1.6 Recalque de Água Tratada 

Dentro da área da estação de tratamento está localizada a estação de recalque de 

água tratada (Figura 22). Toda á água tratada na ETA Morretes é distribuída por meio 

de bombeamento direto. 

 

 
Figura 22 – Estação de Recalque de Água Tratada ETA Morretes 
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A Estação esta, equipada com bomba de eixo horizontal KSB Meganorm 100-250, 

motor Weg 30 cv para atender o Bairro Morretes, e equipada com bombas de eixo 

horizontal IMBIL INI 150-400, motor Weg 150 cv, e IMBIL 125-400, motor Weg 100 cv 

para atender o Bairro Meia Praia.  

 

 
Figura 23 – Quadro de Comando do Recalque de Água Tratada ETA Morretes 

 

2.3.1.7 Adutora de Água Tratada 

Partindo da estação de recalque, saem 2 (duas) adutoras de água tratada para 

alimentar o Bairro Meia Praia com diâmetro de 250 mm em DeFoFo e uma adutora de 

água tratada que alimenta o bairro Morretes.com diâmetro 200 mm. 

2.3.2 Subsistema Areal 

O Subsistema Produtor Areal é considerado o segundo maior subsistema produtor de 

Itapema, possui uma estação de tratamento localizada na Rua 722, nº 551, na 

Localidade Areal. 
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2.3.2.1 Captação 

A Cachoeira Areal (Figura 24), localizada na Bacia do Rio São Paulo, situado 

integralmente na parte central do município, fornece água bruta à ETA do referido 

subsistema. A captação é do tipo superficial por gravidade, com tomada de água em 

barragem de elevação de nível, em local com mata ciliar preservada. Segundo 

informações da Companhia Águas de Itapema a vazão média captada é de 43,51 l/s. 

 

 
Figura 24 – Captação Cachoeira Areal 

 

A jusante da captação há uma caixa de areia, como pode ser visto na Figura 25, 

objetivo desta é evitar que a areia presente na água bruta seja depositada na 

tubulação. 
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Figura 25 – Caixa de a Areia – Cap. Areal 

 

2.3.2.2 Adutora de Água Bruta 

A partir da barragem de captação, a água bruta captada é aduzida até a ETA por uma 

linha adutora, de tubo de PVC DeFoFo, DN 250 mm e comprimento de 750 metros, a 

jusante esta linha se divide em duas adutoras de água bruta em tubo PVC DeFoFo, DN 

200 mm e comprimento de 3.344 metros. 
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Figura 26 - Adutora de Água Bruta - ETA Areal 

 

2.3.2.3 ETA Areal 

A Estação de Tratamento de Água Areal está localizada na Rua 722, nº 551, na 

Localidade Areal. A vazão de máxima de operação da Estação (vazão de projeto) é de 

100 l/s, porém segundo informações da Companhia atualmente a vazão média de 

produção é de 43,51 l/s, com regime de funcionamento de 24 h/dia em qualquer 

período do ano. 

ETA Areal 

Adutora de 
Água bruta 
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Figura 27 – Vista Superior ETA Areal 
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O tratamento é do tipo filtração direta e é dotado das seguintes etapas: 

1) Caixa de chegada de água bruta; 

 
Figura 28 – Caixa de chegada de Água Bruta – ETA Areal 

 

2) Gradeamento para a retenção de sólidos grosseiros; 

 
Figura 29 – Gradeamento de Sólidos Grosseiros – ETA Areal 
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3) Vertedor; 

 
Figura 30 – Vertedor – ETA Areal 

 

4) Filtração em 8 filtros de fluxo ascendente; 

 
Figura 31 – Filtros Ascendentes – ETA Areal 

 



 
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE ITAPEMA/SC 

 

46 

5) Casa de química, onde após passar pelos filtros a água tratada recebe ácido 

fluocilíssico (dosagem média de 1,13 mg/l), e hipoclorito de sódio (dosagem 

média de 2,67 mg/l), através de sistemas dosadores automáticos, permitindo 

assim, sua potabilização. 

 
Figura 32 – Casa de Química – ETA Areal 

 

 
Figura 33 – Dosadores de Produtos Químicos 
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O quadro a seguir apresenta o consumo médio mensal de produtos químicos na ETA 

Areal. 

 

Quadro 2 – Consumo Mensal de Produtos Químicos – ETA Areal 

PRODUTO QUÍMICO CONSUMO MENSAL (Kg) 

Sulfato de Alumínio 5.000 

Hipoclorito de Sódio  4.000 

Ácido Fluorcilíssico 700 

         Fonte: Companhia Águas de Itapema. 

 

2.3.2.4 Reservação ETA Areal 

Junto à estação existe um reservatório apoiado de concreto com capacidade de 600 

m³. Observa-se que este reservatório serve também como tanque de contato. 

 

 
Figura 34 – Reservatório - ETA Areal 

 

2.3.2.5 Adutora de Água Tratada 

Após reservação a água tratada é aduzida por gravidade, para posterior distribuição. O 

quadro a seguir apresenta as características das adutoras de água tratada. 



 
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE ITAPEMA/SC 

 

48 

Quadro 3– Características da linha de adução 

ADUTORA 
DIÂMETRO 

(MM) 
MATERIAL 

1 250 Ferro 

2 250 Ferro 

         Fonte: Companhia Águas de Itapema. 

 

2.3.3 Subsistema São Paulinho 

2.3.3.1 Captação 

A Cachoeira São Paulinho é o manancial que abastece A ETA São Paulinho, através 

da captação superficial em duas barragens de elevação de nível uma mais a montante 

(Figura 35) e a segunda a aproximadamente 100m a jusante da primeira barragem 

(Figura 36). A água bruta captada na segunda barragem passa por uma caixa de areia 

(Figura 37).  

 

 
Figura 35 – Barragem de Elevação de Nível 1 – Cap. ETA São Paulinho 
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Figura 36 - Barragem de Elevação de Nível 2 – Cap. ETA São Paulinho 

 

 
Figura 37 – Caixa de Areia – Cap. ETA São Paulinho 

 

A atual qualidade da água bruta captada, influenciada pela presença da mata ciliar, 

justifica a necessidade de tratamento por meio de filtração direta. Segundo informação 

da Companhia Águas de Itapema a vazão média captada atualmente é de 40 l/s. 
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2.3.3.2 Adutora de Água Bruta 

A água bruta captada segue por gravidade até a Estação de Tratamento de Água São 

Paulinho através de duas adutoras de água bruta em tubo PVC DeFoFo DN 150 mm, 

com comprimento aproximado de 3.500 metros cada. 

 

 
Figura 38 – Adutora de Água Bruta – ETA São Paulinho 

 

2.3.3.3 ETA São Paulinho 

A estação do Subsistema Produtor São Paulinho está localizada à Rua 716, nº 555, na 

Localidade de São Paulinho. 

ETA São Paulinho 

Adutora de Água 

Bruta 
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Figura 39 – Vista Superior – ETA São Paulinho 

 

A ETA, atualmente, possui capacidade de tratar até 50 l/s, porem segundo informação 

da Companhia a vazão média de tratamento hoje é de 40 l/s. Até o ano de 2012 

operava tem regime de operação contínuo (24 horas), entretanto, a partir desse ano 

(2013), esta passou a operar em regime diário de 12 horas, sendo que no restante do 

dia a área de abastecimento desta ETA é atendida pela ETA Areal. 

A estação de tratamento de água São Paulinho é do tipo filtração direta e é composta 

por: gradeamento (Figura 40), medidor de vazão calha Parshall, (Figura 41), calha de 

distribuição de vazão (Figura 42) e quatro filtros de fluxo ascendente em aço (Figura 

43). Além das unidades supracitadas a ETA conta com uma casa de química (Figura 

44), onde são dosados os produtos químicos e um laboratório. 
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Figura 40 – Gradeamento de Sólidos Grosseiros – ETA São Paulinho 

 

 
Figura 41 – Calha Parshall – ETA São Paulinho 
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Figura 42 – Calha de Distribuição de Vazão ETA São Paulinho 

 

 
Figura 43 – Vista Superior dos Filtros – ETA São Paulinho 
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Figura 44 – Dosadores de Produtos Químicos – ETA São Paulinho 

 

No tratamento, a água bruta inicialmente passa por gradeamento para a retenção de 

sólidos grosseiros. O coagulante, sulfato de alumínio, é adicionado através de uma 

bomba dosadora à água bruta em dosagem média de 2,37 mg/l. Posteriormente, a 

água é filtrada em filtros ascendentes e, recebe a adição de hipoclorito de sódio em 

dosagem média de 0,81 mg/l para a desinfecção e acído fluocilíssico em dosagem 

média de 0,80 mg/l para a fluoretação, sendo encaminhada para um reservatório que 

funciona como tanque de contato. 

O quadro a seguir apresenta o consumo médio mensal de produtos químicos na ETA 

São Paulinho. 

 

Quadro 4 – Consumo Mensal de Produtos Químicos – ETA São Paulinho 

PRODUTO QUÍMICO CONSUMO MENSAL (Kg) 

Sulfato de Alumínio 1.000 

Hipoclorito de Sódio  1.000 

Ácido Fluorcilíssico 150 

Fonte: Companhia Águas de Itapema. 
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2.3.3.4 Reservação ETA São Paulinho 

Localizado junto a ETA há um reservatório de 75 m³ (Figura 45). À água filtrada e 

armazenada no reservatório é adicionado ácido fluossilícico e hipoclorito de sódio, 

através de um sistema de dosadores automáticos, permitindo assim, sua potabilização. 

 

 
Figura 45 – Reservatório – ETA São Paulinho 

 

2.3.3.5 Recalque de Água Tratada 

A água tratada é distribuída por bombeamento direto através de estação elevatória de 

água tratada, equipada com bomba de eixo horizontal KSB Meganorm 80-315, motor 

Weg 75 cv, 220/380 V. 
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Figura 46 – Recalque de Água Tratada – ETA São Paulinho 

 

2.3.3.6 Adutora de Água Tratada 

Após reservação a água tratada é recalcada por meio de duas adutoras, para posterior 

distribuição. O quadro a seguir apresenta as características das adutoras de água 

tratada. 

 

Quadro 5– Características da linha de adução 

ADUTORA 
DIÂMETRO 

(MM) 
MATERIAL 

1 150 PVC 

2 120 PVC 

Fonte: Companhia Águas de Itapema. 

 

2.3.4 Subsistema Sertãozinho 

A ETA Sertãozinho é a que possui a menor capacidade de tratamento (8,0 l/s), dentre 

as estações que fazem parte do sistema integrado (Morretes, Areal, São Paulinho e 

Sertãozinho). O sistema opera em regime sazonal, durante a temporada de verão, para 

reforçar o sistema de abastecimento. Sua área de atuação é suprida pelos 

Subsistemas Areal e São Paulinho durante o decorrer do ano. 
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2.3.4.1 Captação 

A Cachoeira Sertãozinho, está localizada na Bacia do Rio Sertãozinho, situada 

integralmente na parte central do município, fornece água bruta para ETA do 

Subsistema Produtor Sertãozinho. 

A água bruta é captada por gravidade com tomada de água em barragem de elevação 

de nível, como pode ser visto na Figura 47 e na Figura 48. 

 

 
Figura 47 – Barragem de Elevação de Nível – ETA Sertãozinho 
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Figura 48 – Vista da Captação – ETA Sertãozinho 

 

Antes de seguir para a Estação de Tratamento a água bruta captada passa por um 

caixa de areia (Figura 49) que tem com objetivo evitar que a areia presente na água 

bruta chegue na ETA. 

 

 
Figura 49 – Caixa para retenção de areia – Cap. ETA Sertãozinho 
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2.3.4.2 Adutora de Água Bruta 

A água bruta captada é encaminhada por gravidade até a ETA, por adutora de água 

bruta em PVC/PBA, DN 75 mm e comprimento de 100 metros 

2.3.4.3 ETA Sertãozinho 

A ETA Sertãozinho (Figura 50) está localizada na Rua 900L, nº 50, no Bairro de 

Sertãozinho e possui uma vazão máxima de tratamento de 8,0 l/s. 

 

 
Figura 50 – Vista Geral da ETA Sertãozinho 

 

A ETA opera com sistema convencional, sendo composta por: calha Parshall (Figura 

51), 3 (três) floculadores (Figura 52), 2 (dois) decantadores (Figura 53) e 4 (quatro) 

filtros de fluxo descendente (Figura 54). 
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Figura 51 – Calha Parshall – ETA Sertãozinho 

 

 
Figura 52 – Vista Lateral dos Fluculadores – ETA Sertãozinho 
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Figura 53 – Decantadores – ETA Sertãozinho 

 

 
Figura 54 – Filtros – ETA Sertãozinho 

 

No tratamento, a água bruta inicialmente recebe o coagulante, sulfato de alumínio que 

é adicionado na calha parshall em dosagem média de 2,15 mg/l. Posteriormente, a 
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água é segue a seguinte ordem de tratamento: floculação, decantação, filtração e por 

fim são adicionados hipoclorito de sódio para a desinfecção e acído fluocilíssico para a 

fluoretação, sendo encaminhada para um reservatório que funciona como tanque de 

contato. 

O quadro a seguir apresenta o consumo médio mensal de produtos químicos na ETA 

Sertãozinho. 

 

Quadro 6 – Consumo Mensal de Produtos Químicos – ETA Sertãozinho 

PRODUTO QUÍMICO CONSUMO MENSAL (Kg) 

Sulfato de Alumínio 100 

Hipoclorito de Sódio  100 

Ácido Fluorcilíssico 45 

Fonte: Companhia Águas de Itapema. 

 

2.3.4.4 Reservação ETA Sertãozinho 

Junto a estação estão localizado 4 reservatórios ( de fibra de vidro, com capacidade de 

20 m³ cada, totalizando um volume de reservação de 80 m³. 

 

 
Figura 55 – Reservatórios – ETA Sertãozinho 



 
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE ITAPEMA/SC 

 

63 

2.3.4.5 Adução e Recalque de Água Tratada 

A água tratada é distribuída por bombeamento direto através de estação elevatória de 

água tratada, equipada com bomba de eixo horizontal KSB Meganorm 40-160, motor 

Weg 3 cv, 220/380 v. 

 

 
Figura 56 – Recalque de Água Tratada – ETA Sertãozinho 

 

2.3.5 Subsistema Ilhota 

O Subsistema Produtor de Ilhota é o único que não participa do sistema de distribuição 

integrado, atendendo somente o Bairro de Ilhota, em Itapema. 

2.3.5.1 Captação 

A captação de água é composta por 2 (duas) captações superficiais (Cachoeira Ilhota I 

e II), ambas por gravidade com tomada de água em barragem de elevação de nível. 

Segundo informação da Companhia a vazão média captada é de 12 l/s. 
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Figura 57 - Barragem de Elevação de Nível Cachoeira Ilhota 1 – ETA Ilhota 

 

 
Figura 58 – Barragem de Elevação de Nível Cachoeira Ilhota 2 – ETA Ilhota 

 

2.3.5.2 Adutora de Água Bruta 

A partir das barragens de elevação de nível, a água bruta captada é aduzida por 

gravidade até a ETA por duas linhas adutoras, cujos principais dados são 



 
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE ITAPEMA/SC 

 

65 

discriminados no Quadro 7.  

 

Quadro 7 – Características das linhas de adução 

ADUTORA 
DIÂMETRO 

(MM) 
EXTENSÃO 

(M) 
MATERIAL 

Cachoeira Ilhota 1 85 200 PVC/PBA  

Cachoeira Ilhota 2 75 600 PEAD  

Fonte: Companhia Águas de Itapema. 

 

 
Figura 59 – Detalhe da Adutora de Água Bruta na Saída da Captação 1 – ETA Ilhota 

 

2.3.5.3 ETA Ilhota 

A ETA esta localizada à Rua 1208, nº 1255, no Bairro Ilhota, possuindo capacidade 

máxima de tratamento de 15 l/s, porém segundo informação da companhia atualmente 

a vazão média de produção é de 12 l/s, com regime de 24 horas de operação durante 

todo ano. 
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Figura 60 – Vista Geral da ETA Ilhota 

 

O tratamento é do tipo filtração direta e é dotado das seguintes etapas: caixa de 

chegada de água bruta (Figura 61), medidor de vazão tipo calha parshall e 

gradeamento de sólidos grosseiros (Figura 62), dosadores de produtos químicos 

(Figura 63) e quatros filtros descendentes em polipropileno (Figura 64) 

 
Figura 61 – Chegada de Água Bruta – ETA Ilhota 
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Figura 62 – Gradeamento e Calha Parshall – ETA Ilhota 

 

 
Figura 63 – Dosadores de Produtos Químicos – ETA Ilhota 
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Figura 64 – Filtros – ETA Ilhota 

 

Á água filtrada armazenada no reservatório é adicionado ácido fluossilícico e hipoclorito 

de sódio, através de um sistema de dosadores automáticos, permitindo assim, sua 

potabilização. 

O quadro a seguir apresenta o consumo médio mensal de produtos químicos na ETA 

Ilhota. 

 

Quadro 8 – Consumo Mensal de Produtos Químicos – ETA Ilhota 

PRODUTO QUÍMICO CONSUMO MENSAL (Kg) 

Sulfato de Alumínio 204,9 

Hipoclorito de Sódio  550 

Ácido Fluorcilíssico 80,24 

Fonte: Companhia Águas de Itapema. 

 

2.3.5.4 Reservação ETA Ilhota 

Localizado no mesmo terreno da ETA há um reservatório de concreto, com capacidade 

de 100 m³ que serve também como tanque de contato da estação. 
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Figura 65 – Reservatório – ETA Ilhota 

 

2.3.6 Volume de Reservação Total 

Além dos reservatórios apresentados em cada um dos subsistemas supracitados o 

município conta com um reservatório apoiado de concreto com volume de reservação 

de 100 m³ localizado no Bairro Canto da Praia abaixo do mirante, que é alimentado 

com o auxilio de um booster localizado na Rua 109 no Bairro Canto da Praia. 

 
Figura 66 – Reservatório – Bairro Canto da Praia 
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O volume total do sistema de reservação é de 4.955 m³, sendo constituído de 10 

reservatórios, conforme discriminado no Quadro 9.  

 

Quadro 9 – Características dos reservatórios 

RESERVATÓRIO LOCALIZAÇÃO 
VOLUME 

(M³) 
MATERIAL FORMA TIPO 

R1 ETA Morretes 3.000 Aço Circular Apoiado 

R2 ETA Morretes 1.000 Aço Circular Apoiado 

R3 ETA Areal 600 Concreto Circular Apoiado 

R4 ETA São Paulinho 75 Aço Circular Apoiado 

R5 ETA Sertãozinho 20 Fibra de Vidro Circular Apoiado 

R6 ETA Sertãozinho 20 Fibra de Vidro Circular Apoiado 

R7 ETA Sertãozinho 20 Fibra de Vidro Circular Apoiado 

R8 ETA Sertãozinho 20 Fibra de Vidro Circular Apoiado 

R9 ETA Ilhota 100 Concreto Circular Apoiado 

R10 
Bairro Canto da 

Praia 
100 Concreto Circular Apoiado 

Fonte: Companhia Águas de Itapema. 

 

Considerando que o volume ideal de reservação deve ser de 1/3 do consumo máximo 

diário, no caso igual a 9.897,2 m³, conclui-se, portanto, que a reservação atual não 

atende a reservação necessária. Ver cálculo abaixo: 

Q = (P.K1.q) / 86400, onde: 

 Q = demanda máxima diária de água (l/s); 

 P = população atendida pelo sistema de abastecimento de água urbana + 

flutuante (considerando 4,5 habitantes por domicílio fechado “IBGE 2010” como 

população flutuante) = 123.715; 

 K1 = coeficiente do dia de maior consumo = 1,20 (coeficiente de variação da 

vazão máxima diária - NBR 12211/1992 da ABNT); 

 q = consumo médio per capita de água = 200 l/hab.dia; 

 Consumo máximo diário: Qmaxd = 343.65 l/s = 29.691,6 m³/dia 

 Volume ideal de reservação = 1/3. Qmaxd = 9.897,2 m³ 
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2.3.7 Rede de Distribuição 

A rede de distribuição consiste na última etapa de um sistema de abastecimento de 

água, constituindo-se de um conjunto de condutos assentados nas vias públicas ou nos 

passeios, aos quais se conectam os ramais domiciliares. Dessa forma, a função da 

rede de distribuição é conduzir as águas tratadas aos pontos de consumo mantendo 

suas características de acordo com os padrões de potabilidade. 

Em relação à rede de distribuição de água potável, esta é interligada, ou seja, as ETA’s 

operam de forma integrada, com exceção do Subsistema de Ilhota. No tocante à 

distribuição, os múltiplos usos da água do Rio Perequê – abastecimento público e 

produção agrícola (rizicultura) – provocam, em algumas oportunidades, interrupções na 

continuidade do abastecimento público. Essas interrupções acontecem principalmente 

no verão, quando o município recebe um grande fluxo de turistas. 

De acordo com informação da Companhia Águas de Itapema, o Sistema de 

Abastecimento de Água do Município de Itapema/SC possui 215,1 Km de rede de 

distribuição ao longo do território municipal. O quadro que segue apresenta a 

quantidade de rede existente no município por diâmetro. (referência: Companhia Águas 

de Itapema). 
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Quadro 10 – Rede de Distribuição  

Diâmetro (mm) Extensão (m) 

25 1.081 

32 61.184 

40 1.790 

50 1.271 

60 85.909 

75 871 

85 17.784 

110 16.482 

125 400 

140 2.050 

150 7.160 

160 1.350 

200 3.105 

250 13.582 

300 250 

400 8.000 

Total 215.109 

Fonte: Companhia Águas de Itapema 

 

2.4 AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO ATUAL DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE 

ÁGUA DO MUNICÍPIO 

Em visita técnica realizada pelos técnicos da Empresa Premier Engenharia ao sistema 

de abastecimento de água do município nos dias 12 e 14 de novembro de 2013, foi 

constatado que em geral as instalações físicas e os equipamentos se encontram em 

bom estado de conservação. 

Porém foram encontrados dois pontos que merecem uma especial atenção: O 

armazenamento de água bruta (lagoas 1 e 2) que abastece a Estação de tratamento de 

Água Morretes e a ETA São Paulinho. 

Como pode ser observado nas figuras a seguir, o problema mais crítico ocorre na lagoa 

de acumulação 1 (Figura 67) onde por falta de manutenção ocorreu um maior 

assoreamento da mesma inclusive com a presença de grande quantidade de capim. O 

mesmo problema (assoreamento) também pode ser observado na lagoa de 
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acumulação 2 (Figura 68) onde boa parte de seu volume de reservação está 

comprometido em decorrência do assoreamento. 

 

 
Figura 67 – Lagoa de Acumulação de Água Bruta 1 – ETA Morretes 

 

 
Figura 68 - Lagoa de Acumulação de Água Bruta 2 – ETA Morretes 
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O outro fator encontrado que requer atenção diz respeito ao elevado grau de 

depreciação que se encontra a Estação de Tratamento de Água São Paulinho. Como 

pode ser visto na Figura 69, Figura 70 e Figura 71, os equipamentos encontram-se em 

precário estado de conservação, apresentando pontos de ferrugem em todos os 

equipamentos. 

 

 
Figura 69 – Calha Parshall da ETA São Paulinho 
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Figura 70 – Reservatórios da ETA São Paulinho 

 

 
Figura 71 – Filtro da ETA São Paulinho 
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2.5 BALANÇO CONSUMOS VERSUS DEMANDAS DE ABASTECIMENTO DE 

ÁGUA PELO MUNICÍPIO 

Atualmente o sistema de produção de Itapema possui uma capacidade de produção de 

473 l/s considerando as ETA’s: Morretes, Areal, São Paulinho, Sertãozinho e Ilhota. 

A demanda máxima diária de água é calculada utilizando a seguinte fórmula: 

Q = (P.K1.q) / 86400, onde: 

 Q = demanda máxima diária de água (l/s); 

 P = população atendida pelo sistema de abastecimento de água urbana + 

flutuante (considerando 4,5 habitantes por domicílio fechado “IBGE 2010” como 

população flutuante) = 123.715; 

 K1 = coeficiente do dia de maior consumo = 1,20 (coeficiente de variação da 

vazão máxima diária - NBR 12211/1992 da ABNT); 

 q = consumo médio per capita de água = 200 l/hab.dia; 

A demanda máxima diária é de 343,65 l /s, se considerarmos as perdas totais no 

sistema, que chegam a 20,37%, a vazão necessária de produção para o sistema de 

abastecimento é de 431,26 l/s, portanto atualmente o sistema produtor de água do 

município já está operando quase que com sua capacidade máxima de tratamento. 

Porém cabe aqui observar o sistema produtor do município sofre com as estiagens, 

principalmente na alta temporada (dezembro a fevereiro), fazendo que ocorram 

períodos de racionamento ou falta de água nesta época do ano. Entretanto durante a 

baixa temporada muitas economias ficam fechadas, portanto na maior parte do ano, 

não há problemas com racionamento de água. 

2.6 ANÁLISE CRÍTICA DA SITUAÇÃO ATUAL DOS SERVIÇOS DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

Com base na Constituição Federal do Brasil de 1988, compete aos municípios a 

responsabilidade de organizar e prestar, diretamente ou sob-regime de concessão ou 

permissão os serviços públicos de interesse local o que inclui a prestação dos serviços 

relativos ao saneamento ambiental e, dentre desses o abastecimento de água para a 

comunidade. Neste contexto o sistema de abastecimento de água do município é 
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administrado e operado pela Companhia Águas de Itapema, através de contrato de 

concessão municipal, com validade até 08 de julho de 2029. 

As perdas físicas de água, segundo a Companhia Águas de Itapema são de 20,37% 

(ref. Outubro/2013), este índice é relativamente baixo se comparado a outros 

municípios do estado. Provavelmente este baixo índice de perdas esta relacionado ao 

fator de que todas as ligações são hidrometradas, além da constante troca de 

hidrômetros defeituosos pela companhia. Porém como em nenhuma das Estações de 

Tratamento de água existe um macro, medidor, este baixo índice de perdas pode estar 

sendo mascarado por algum equivoco na estimativa do volume de água tratada 

produzida no município, comprometendo assim a credibilidade deste índice. 

A regularidade e eficiência do sistema de distribuição/abastecimento regularmente são 

comprometidas na alta temporada, onde há um aumento considerável da população 

sobrecarregando assim o sistema de tratamento de água. 

2.7 LEVANTAMENTO DOS CASOS DE DOENÇAS RELACIONADAS COM A 

ÁGUA OCORRIDOS NO MUNICÍPIO 

Há vários tipos de doenças que podem ser causadas pela água. São assim 

denominadas quando causadas por organismos ou outros contaminantes disseminados 

diretamente por meio da água.  Incluem-se também na lista de doenças de transmissão 

hídrica, aquelas causadas por insetos que se desenvolvem na água. 

São inúmeros os contaminantes: microrganismos como bactérias, vírus e parasitas, 

toxinas naturais, produtos químicos, agrotóxicos, metais pesados, etc. 

Essas doenças são transmitidas para o ser humano por ingestão de água contaminada 

(cólera, febre tifóide, Hepatite A e doenças diarreicas agudas de várias etiologias: 

bactérias - Shigella, Escherichia coli; vírus – Rotavírus, Norovírus e Poliovírus 

(poliomielite – já erradicada no Brasil); e parasitas – Ameba, Giárdia, Cryptosporidium, 

Cyclospora.), por contato da pele/mucosas com água contaminada (esquistossomose e 

leptospirose), por falta de água ou de rede de esgoto/alternativas adequadas para 

deposição de dejetos ou práticas precárias de higiene (tracoma, ascaridíase e 

helmintíases) e por insetos/vetores que se desenvolvem na água (dengue, febre 

amarela, filaríose, malária e algumas encefalites). 
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Muitas dessas doenças causam diarreia aguda, que é uma importante causa de 

morbimortalidade no Brasil e em países subdesenvolvidos. Têm incidência elevada e 

os episódios são frequentes na infância, particularmente em áreas com precárias 

condições de saneamento.  

São apresentados abaixo o número de casos atendidos conforme faixa etária e 

tratamento utilizado com a Doença Diarreica Aguda para o município de Itapema No 

Quadro 11 é apresentada a evolução dessa doença do ano de 2008 a 2013. 

 

Quadro 11 – Doenças diarreicas aguda 

DOENÇAS 
NÚMERO DE 

NOTIFICAÇÕES 

2008 557 

2009 721 

2010 2879 

2011 721 

2012 2724 

Até Nov/2013 573 
Fonte: SIVEP/MDDA – Secretaria Municipal de Itapema/SC.  

 

2.8 LEVANTAMENTO DO POTENCIAL DE FONTES HÍDRICAS (SUPERFICIAIS E 

SUBTERRÂNEAS) PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

Mananciais são todas as fontes utilizadas para abastecimento doméstico, comercial, 

industrial e outros fins. De modo geral, de acordo com sua origem, os mananciais são 

classificados como superficiais e subterrâneos. 

Atualmente o volume de água bruta captado no município de Itapema é de 473,00 l/s, 

destes 173,00 l/s são provenientes das captações de água isoladas que abastecem as 

quatro menores estações de tratamento de água do município. Estas captações 

(isoladas) ocorrem em pequenos cursos d’água e cachoeiras existentes dentro do 

município e já estão no seu limite de fornecimento de água bruta. 

Os outros 300 l/s, como já mencionando anteriormente, são captados por meio de duas 

lagoas de acumulação de água bruta que são abastecidas por uma captação em 

barragem de nível realizada no rio Perequê, pelo Rio Mansinho e pelo escoamento 

superficial de áreas adjacentes além das precipitações. 
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Porém estes mananciais já estão no seu limite e na alta temporada, quando ocorre um 

período de estiagem a disponibilidade de água bruta passa a ser um problema no 

município chegando a afetar a distribuição de água, ocasionando racionamento e falta 

de água para a população. 

Conforme estudo realizado em novembro/2013 para o Comitê da Bacia Hidrográfica do 

Rio Tijucas “Estudo de Aumento da Adução de Água Bruta para o Abastecimento 

Público dos Municípios de Itapema, Porto Belo e Bombinhas – Santa Catarina” dentre 

as alternativas apresentadas para o aumento da disponibilidade de água bruta no 

município estão: 

1) Medidas Emergenciais: 

 Definir previamente pontos viáveis para no caso de no mês de Dezembro chover 

menos de 100 mm e Novembro também ficar abaixo da média, para implantação 

rápida de poços profundos para reforço; 

 Monitoramento diário de pluviometria em Itapema e níveis de água nas 2 lagoas 

de acumulação da Águas de Itapema. EPAGRI/CIRAM – Previsão para chuvas 

nos próximos 7, 15, 30, 60 e 90 dias; 

 Melhorias na lagoa 2 que possui 10 hectares de espelho d’água da Águas de 

Itapema, no dique norte, limpeza interna e escavação parcial para acumular 

mais 50 a 100 mil m³ em Dezembro (se chover a média de 150 mm no mês); 

2) Medidas a curto e médio prazo: 

 Elaboração de Projeto Executivo de captação no Rio Oliveira, localizado no 

município de Tijucas, e adutora de 500 mm e comprimento de 13,8 km até as 3 

lagoas de acumulação e viabilizar recursos para as obras. (conforme estudo 

esta captação serviria para abastecer os municípios de Itapema, Bombinhas e 

Porto Belo); 

 Ampliar a capacidade de reservação de água tratada no município; 

 Adquirir terreno entre as 2 captações atuais no Perequê ou nas proximidades 

com área de 50 até 100 hectares de modo à implantar a nova lagoa para 

armazenar 1.500.000 m³ à curto prazo para reforço às duas captações (CASAN 

e Águas de Itapema). 
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Implantação da captação, ERAB e adutora de água bruta do Rio Oliveira. 

3) Medidas a longo prazo: 

 Projeto e implantação de captação, ERAB e adutora de água bruta no Rio 

Tijucas próximo ao município de Canelinha. Sendo que a vazão média de longo 

termo é da ordem de 40,00 m³/s. 

Portanto o estudo prevê como alternativa de manancial de água bruta para o município 

de Itapema a médio prazo o Rio Oliveira e a longo prazo o Rio Tijucas. O Anexo 7 do 

Volume IV apresenta o estudo de vazão dos rios Tijucas, Oliveira e Perequê, sendo 

este último o principal manancial utilizado atualmente. 

2.9 CARACTERIZAÇÃO E DIAGNÓSTICO DO PRESTADOR DE SERVIÇOS  

2.9.1 O Prestador de Serviços 

A Companhia Águas de Itapema é a atual prestadora do serviço de abastecimento de 

água no Município de Itapema. 

A Companhia Águas de Itapema foi criada exclusivamente para operar os serviços de 

produção e distribuição de água e coleta e tratamento de esgoto no município. A 

empresa e o Município de Itapema (Poder Concedente) assinaram o Contrato de 

Concessão Plena de Serviços de Abastecimento de Água, Coleta e Tratamento de 

Esgoto Sanitário em 30 de abril de 2004. Dois meses depois, em 8 de julho de 2004, foi 

emitida a Ordem de Serviço Global, marco do início efetivo do período de concessão, 

que é 25 anos. 

2.9.2 Tarifas Praticadas 

As tarifas de água praticadas pela Companhia Águas de Itapema do município de 

Itapema são dividas em cinco categorias: 

 Categoria Residencial  

 Categoria Comercial 

 Categoria Industrial. 

  Categoria Pública 
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O quadro a seguir apresenta as tarifas de água para as categorias, praticadas pela 

Companhia Águas de Itapema. 

Quadro 12 – Tarifas de água praticadas pela Companhia Águas de Itapema do Município de 

Itapema 

FAIXAS DE CONSUMO 
VALORES TARIFÁRIOS 

ÁGUA R($)/m³ 

CATEGORIA RESIDENCIAL 
 

 

0 a 10 m
3
/mês 2,7203 

De 11 a 15 m
3
/mês 4,8909 

De 16 a 20 m
3
/mês 5,0207 

De 21a 50 m
3
/mês 9,5795 

Acima de 50 m
3
/mês 11,375 

CATEGORIA COMERCIAL
 

 

0 a 10 m
3
/mês 3,9989 

De 11 a 15 m
3
/mês 6,5276 

De 16 a 20 m
3
/mês 6,6979 

De 21a 50 m
3
/mês 9,5795 

Acima de 50 m
3
/mês 11,3755 

CATEGORIA INDUSTRIAL  

0 a 10 m
3
/mês 3,9989 

De 11 a 50 m
3
/mês 6,5276 

Acima de 50 m
3
/mês 9,5795 

CATEGORIA PÚBLICA
 

 

0 a 10 m
3
/mês 9,7828 

De 11 a 15 m
3
/mês 6,2440 

De 16 a 20 m
3
/mês 6,5276 

De 21a 50 m
3
/mês 6,8114 

Acima de 50 m
3
/mês 7,0952 

Fonte: Companhia Águas de Itapema, (2012). 

 

2.9.3 Ligações de Água 

O Sistema de Abastecimento de Água do Município de Itapema/SC atende 13.082 

ligações prediais (referência: outubro/2013). O Quadro 13 apresenta a evolução das 

ligações de água por categoria de novembro de 2012 a outubro de 2013. 
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Quadro 13 - Número de Ligações Prediais 

MÊS / 
REFERÊNCIA 

LIGAÇÕES DE ÁGUA POR CATEGORIA 

RESIDENCIAL COMERCIAL INDUSTRIAL PÚBLICA TOTAL 

Nov/12 11.394 911 392 141 12.838 

Dez/12 11.416 917 397 141 12.871 

Jan/13 11.446 918 396 140 12.900 

Fev/13 11.450 919 407 140 12.916 

Mar/13 11.454 924 408 140 12.926 

Abr/13 11.453 927 419 139 12.938 

Mai/13 11.450 938 438 140 12.966 

Jun/13 11.452 937 463 138 12.990 

Jul/13 11.452 940 476 138 13.006 

Ago/13 11.468 939 486 140 13.033 

Set/13 11.475 943 495 139 13.052 

Out/13 11.469 948 526 139 13.082 

           Fonte: Companhia Águas de Itapema. 

 

2.9.4 Economias de Água 

O Sistema de Abastecimento de Água do Município de Itapema/SC atende 34.527 

economias de água (referência: outubro/2013). O Quadro 14 apresenta a evolução das 

economias de água por categoria de novembro de 2012 a outubro de 2013. 

 

Quadro 14 - Número de Economias 

MÊS / 
REFERÊNCIA 

ECONOMIAS DE ÁGUA POR CATEGORIA 

RESIDENCIAL COMERCIAL INDUSTRIAL PÚBLICA TOTAL 

Nov/12 30.494 2.526 433 149 33.602 

Dez/12 30.579 2.538 438 149 33.704 

Jan/13 30.665 2.545 439 148 33.797 

Fev/13 30.716 2.547 451 148 33.862 

Mar/13 30.744 2.562 454 148 33.908 

Abr/13 30.830 2.557 462 147 33.996 

Mai/13 30.845 2.565 483 148 34.041 

Jun/13 30.936 2.565 506 146 34.153 

Jul/13 31.043 2.590 522 146 34.301 

Ago/13 31.103 2.585 534 149 34.371 

Set/13 31.156 2.605 573 148 34.482 

Out/13 31.192 2.614 573 148 34.527 

Fonte: Companhia Águas de Itapema. 
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2.9.5 Micromedição (Ligações) 

O SAA de Itapema atende 13.082 ligações prediais e 33.996 economias (referência: 

out./2013), sendo que todas são medidas, ou seja, possuem hidrômetro. O Quadro 15 

e o Quadro 16 apresentam a evolução do nível de micromedição desde o ano de 2004. 

 

Quadro 15 – Evolução das Ligações de Água e do Nível de Micromedição  

MÊS / 
REFERÊNCIA 

SEM HIDRÔMETRO COM HIDRÔMETRO TOTAL 

UNIDADES % 
UNIDADE

S 
% 

UNIDADE
S 

% 

Média / 04 2.286 21,54 8.329 78,46 10.615 100 

Média / 05 142 1,31 10.739 98,69 10.881 100 

Média / 06 20 0,18 11.058 99,82 11.078 100 

Média / 07 15 0,14 11.226 99,86 11.241 100 

Média / 08 6 0,05 11.619 99,95 11.625 100 

Média / 09 5 0,04 11.956 99,96 11.961 100 

Média / 10 5 0,04 12.214 99,96 12.219 100 

Média / 11 3 0,04 12.458 99,96 12.461 100 

Média / 12 0 0 12.704 100 12.704 100 

Jan / 13 0 0 12.900 100 12.900 100 

Fev. / 13 0 0 12.916 100 12.916 100 

Mar / 13 0 0 12.926 100 12.926 100 

Abr. / 13 0 0 12.938 100 12.938 100 

Mai. / 13 0 0 12.966 100 12.966 100 

Jun / 13 0 0 12.990 100 12.990 100 

Jul. / 13 0 0 13.006 100 13.006 100 

Ago / 13 0 0 13.033 100 13.033 100 

Set. / 13 0 0 13.052 100 13.052 100 

Out. / 13 0 0 13.082 100 13.082 100 

Fonte: Companhia Águas de Itapema. 
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Quadro 16 – Evolução das Economias e do Nível de Micromedição  

MÊS / 
REFERÊNCIA 

SEM HIDRÔMETRO COM HIDRÔMETRO TOTAL 

UNIDADES % 
UNIDADE

S 
% 

UNIDADE
S 

% 

Média / 04 2.572 10,39 22.191 89,61 24.763 100 

Média / 05 169 0,57 26.029 99,43 26.178 100 

Média / 06 32 0,12 26.929 99,88 26.961 100 

Média / 07 21 0,08 27.803 99,92 27.824 100 

Média / 08 9 0,03 29.153 99,97 29.162 100 

Média / 09 8 0,03 29.937 99,97 29.945 100 

Média / 10 8 0,02 30.892 99,98 30.899 100 

Média / 11 5 0,01 32.127 99,99 32.131 100 

Média / 12 0 0 33.197 100 33.197 100 

Jan / 13 0 0 33.797 100 33.797 100 

Fev. / 13 0 0 33.862 100 33.862 100 

Mar / 13 0 0 33.908 100 33.908 100 

Abr. / 13 0 0 33.996 100 33.996 100 

Mai. / 13 0 0 34.041 100 34.041 100 

Jun / 13 0 0 34.153 100 34.153 100 

Jul. / 13 0 0 34.301 100 34.301 100 

Ago / 13 0 0 34.371 100 34.371 100 

Set. / 13 0 0 34.482 100 34.482 100 

Out. / 13 0 0 34.527 100 34.527 100 

Fonte: Companhia Águas de Itapema. 

 

2.9.6 Macromedição 

De acordo com Companhia Águas de Itapema, o Sistema de Abastecimento de Água 

do Município de Itapema/SC não conta com macro medidores. 

2.9.7 Volumes Captado, Produzido, Consumido e Faturado 

Os volumes captado, produzido e consumido no Sistema de Abastecimento de Água do 

município de Itapema atingiram os valores de 336.090 m³, 319.286 m³ e 254.263 m³, 

respectivamente (referência: out./2013). O Quadro 17 apresenta os volumes captado, 

produzido e consumido entre os meses de fevereiro e abril de 2013, bem como, os 

volumes médios consumidos por ligação e economia medidas. 
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Quadro 17 – Volumes Captado, Produzido e Consumido  

MESES 
VOLUME 

CAPTADO 
(M³) 

VOLUME 
PRODUZIDO 

(M³) 

VOLUME 
CONSUMIDO 

(M³) 

VOLUME MÉDIO 
CONSUMIDO/LIGAÇÃO 

MEDIDA (M³/LIG.) 

VOLUME MÉDIO 
CONSUMIDO/ECONOMIA 

MEDIDA (M³/LIG.) 

nov/12 386.765 367.427 290.003 22,59 8,63 

dez/12 391.812 372.221 294.762 22,9 8,75 

jan/13 609.770 579.282 463.287 35,91 13,71 

fev/13 623.530 592.354 470.226 36,41 13,89 

mar/13 484.312 460.096 365.075 28,24 10,77 

abr/13 359.850 341.585 272.778 21,08 8,02 

mai/13 345.286 328.022 261.286 20,15 7,68 

jun/13 349.250 331.788 264.099 20,33 7,73 

jul/13 336.524 319.698 255.253 19,63 7,44 

ago/13 355.805 338.015 269.304 20,66 7,84 

set/13 335.740 318.953 254.262 19,48 7,37 

out/13 336.090 319.286 254.263 19,44 7,36 
Fonte: Companhia Águas de Itapema. 

 

2.9.8 Índice de Perda Física na Distribuição 

As perdas físicas de água na distribuição no SAA do Município de Itapema foram 

calculadas considerando a seguinte fórmula: 

Perdas Físicas = [(Volume Produzido) – (Volume Consumido)] / (Volume Produzido) x 

100. 

O quadro a seguir apresenta os índices de perda física na distribuição de água em 

Itapema, considerando o período entre os meses de novembro de 2012 e abril de 2013. 
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Quadro 18 – Índice de Perda Física na Distribuição  

ANO 
VOLUME 

PRODUZIDO 
(M³) 

VOLUME 
CONSUMIDO 

(M³) 

ÍNDICE 
DE 

PERDAS 

nov/12 367.427 290.003 21,07 

dez/12 372.221 294.762 20,81 

jan/13 579.282 463.287 20,02 

fev/13 592.354 470.226 20,62 

mar/13 460.096 365.075 20,65 

abr/13 341.585 272.778 20,21 

mai/13 328.022 261.286 20,34 

jun/13 331.788 264.099 20,4 

jul/13 319.698 255.253 20,16 

ago/13 338.015 269.304 20,33 

set/13 318.953 254.262 20,28 

out/13 319.286 254.263 20,37 
Fonte: Companhia Águas de Itapema. 

 

2.9.9 Consumo Médio Per Capita 

De acordo com o Relatório “Estudo de Aumento da Adução de Água Bruta para o 

Abastecimento Público dos Municípios de Itapema, Porto Belo e Bombinhas – Santa 

Catarina” elaborado pela empresa MPB Engenharia no último trimestre do ano de 2013 

para o Comitê da Bacia do Rio Tijucas, o consumo médio per capita de água no 

município de Itapema é de 200,0 l/hab. dia. 

2.10 ASPECTOS FINANCEIROS E ADMINISTRATIVOS DA COMPANHIA ÁGUAS 
DE ITAPEMA (SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA E 
TRATAMENTO DE ESGOTO) 

2.10.1 Faturamento 

O quadro a seguir apresenta o faturamento da Companhia Águas de Itapema referente 

a cobrança do pelo serviço de abastecimento de água e coleta e ao serviço tratamento 

de esgoto, no período de novembro de 2012 a outubro de 2013, totalizando neste 

período o valor de R$ 28.971.874,65, o que resulta em um faturamento médio mensal 

de R$ 2.414.322,89. 
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Quadro 19 - Faturamento 

MÊS/ANO DE 
REFERÊNCIA 

FATURAMENTO 

ÁGUA/ESGOTO (R$) 

Novembro/2012 2.063.434,25 

Dezembro/2012 2.145.462,03 

Janeiro/2013 3.399.691,81 

Fevereiro/2013 3.532.535,90 

Março/2013 2.631.908,27 

Abril/2013 2.188.286,71 

Maio/2013 2.166.866,93 

Junho/2013 2.222.109,90 

Julho/2013 2.176.706,43 

Agosto/2013 2.188.744,50 

Setembro/2013 2.123.323,69 

Outubro/2013 2.132.804,23 

TOTAL ANUAL 28.971.874,65 

MÉDIA MENSAL 2.414.322,89 
* Valores referentes a soma das tarifas de água e esgoto mais serviços 
Fonte: Companhia Águas de Itapema (2013) 

 

2.10.2 Arrecadação 

O quadro a seguir apresenta o faturamento da Companhia Águas de Itapema referente 

a cobrança do pelo serviço de abastecimento de água e ao serviço coleta e tratamento 

de esgoto no período de novembro de 2012 a outubro de 2013, totalizando neste 

período o valor de R$ 27.836.341,59, o que resulta em um faturamento médio mensal 

de R$ 2.319.695,13. 

Quadro 20 - Arrecadação 

MÊS/ANO DE 
REFERÊNCIA 

ARRECADAÇÃO 

ÁGUA/ESGOTO (R$) 

Novembro/2012 1.932.750,48 

Dezembro/2012 1.832.842,76 

Janeiro/2013 2.726.265,26 

Fevereiro/2013 2.618.673,87 

Março/2013 3.066.578,56 

Abril/2013 2.833.526,87 

Maio/2013 2.204.345,91 

Junho/2013 1.830.438,92 

Julho/2013 2.413.573,71 

Agosto/2013 2.101.988,63 

Setembro/2013 2.132.226,80 

Outubro/2013 2.143.129,82 

TOTAL ANUAL 27.836.341,59 

MÉDIA MENSAL 2.319.695,13 
* Valores referentes a soma das tarifas de água e esgoto mais serviços 
Fonte: Companhia Águas de Itapema (2013) 
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2.10.3 Índice de Arrecadação 

No período entre novembro de 2012 e outubro de 2013 o “Índice de Arrecadação” da 

Companhia Águas de Itapema com o Sistema de Abastecimento de Água e o Sistema 

de Coleta e Tratamento de Esgoto atingiu 97,61% do valor total faturado. O quadro a 

seguir apresenta o índice de arrecadação mês a mês no referido período. 

 

Quadro 21 – Índice de arrecadação 

MÊS/ANO DE 
REFERÊNCIA 

FATURAMENTO 
(R$) 

ARRECADAÇÃO 
(R$) 

ÍNDICE DE 
ARRECADAÇÃO (%) 

Novembro/2012 2.063.434,25 1.932.750,48 93,67 

Dezembro/2012 2.145.462,03 1.832.842,76 85,43 

Janeiro/2013 3.399.691,81 2.726.265,26 80,19 

Fevereiro/2013 3.532.535,90 2.618.673,87 74,13 

Março/2013 2.631.908,27 3.066.578,56 116,51 

Abril/2013 2.188.286,71 2.833.526,87 129,49 

Maio/2013 2.166.866,93 2.204.345,91 101,73 

Junho/2013 2.222.109,90 1.830.438,92 82,37 

Julho/2013 2.176.706,43 2.413.573,71 110,88 

Agosto/2013 2.188.744,50 2.101.988,63 96,03 

Setembro/2013 2.123.323,69 2.132.226,80 100,42 

Outubro/2013 2.132.804,23 2.143.129,82 100,48 

TOTAL 28.971.874,65 27.836.341,59 - 

MÉDIA MENSAL 2.414.322,89 2.319.695,13 97,61 
Fonte: Companhia Águas de Itapema (2013) 

 

2.10.4 Despesas 

As despesas totais com a os Sistemas de Abastecimento de Água e Coleta e 

Tratamento de Esgoto pela Companhia Águas de Itapema entre março de 2011 e 

fevereiro de 2012 alcançaram um valor de R$ 26.188.005,41. O quadro a seguir 

apresenta as despesas mês a mês de: produção, energia elétrica, pessoal, 

manutenção e aluguel.  
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Quadro 22 – Detalhamento das despesas com o SAA e Coleta e Tratamento de Esgotos 

MÊS/ANO DE 
REFERÊNCIA  

PRODUÇÃO 
ENERGIA 
ELÉTRICA 

PESSOAL MANUTENÇÃO ALUGUEL 

mar/11     113.319,97     64.160,03      162.895,42       1.692.525,20          12.571,53  

abr/11     111.850,85     45.301,56      176.142,22       1.268.116,30          13.257,88  

mai/11     130.954,20     36.293,65      168.594,60       1.313.787,69            7.269,65  

jun/11     212.405,68       5.450,45      174.630,64          565.116,95          17.441,96  

jul/11     105.281,12     62.640,40      162.474,28       1.031.436,99            6.419,64  

ago/11     167.444,33     30.749,09      166.888,61       1.259.186,61            8.682,64  

set/11     191.652,29     46.007,77      281.431,83       6.454.977,16          37.315,64  

out/11     150.876,14     28.960,96      196.513,97       1.358.813,08          60.534,14  

nov/11     125.214,75     40.161,32      179.766,95       1.408.212,36          29.820,59  

dez/11     672.462,16     40.342,44      347.100,91       3.873.430,58          73.347,11  

jan/12     161.423,40     93.984,40        79.787,75          473.390,10          17.240,92  

fev/12     129.831,20     67.685,08      136.470,89          125.638,33          12.321,05  

Total Anual  2.272.716,09   561.737,15   2.232.698,07     20.824.631,35         296.222,75  

Média Mensal     189.393,01     46.811,43      186.058,17       1.735.385,95          24.685,23  
Fonte: Companhia Águas de Itapema (2013) 

 

2.10.5 Número de Empregados 

A Companhia Águas de Itapema possui atualmente em seu quadro 81 funcionários. O 

Quadro 23 mostra a composição. 
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Quadro 23 – Composição do quadro de funcionários 

FUNCIONÁRIOS NÚMERO 

Administrador 1 

Almoxarife 1 

Analista de RH 1 

Assistente Adm. 
Financeiro 

1 

Assistente 
Comercial 

3 

Atendente 4 

Aux. Operacional 2 

Auxiliar Comercial 1 

Auxiliar de 
Almoxarife 

1 

Auxiliar de 
Eletrotécnico 

1 

Auxiliar de 
Encanador 

4 

Cadista 1 

Diretor 1 

Encanador 6 

Engenheiro de 
Manutenção / 

Operação 
1 

Engenheiro Químico 1 

Engenheiro 
Sanitarista 

1 

Escriturária 1 

Fiscal de Consumo 4 

Gerente 
Administrativo 

1 

Inspetor de 
Saneamento 

2 

Motorista 1 

Operador de CCO 5 

Operador de ETA 18 

Operador de ETE 4 

Operador de 
Retroescavadeira 

1 

Pedreiro 1 

Servente 3 

Serviços Gerais 2 

Serviços Gerais ETE 3 

Superintendente de 
Operações 

1 

Técnico Operacional 1 

Técnico Operacional 
IV 

1 

Vigia 1 

TOTAL 81 

Fonte: Companhia Águas de Itapema (2013). 
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2.10.6 Frota de Veículos 

O Quadro 24 apresenta os dados da atual frota de veículos da Companhia Águas de 

Itapema. 

Quadro 24 – Atual frota de veículos da Companhia Águas de Itapema 

TIPO DE VEÍCULO 
MARCA DO 
VEÍCULO 

QUANTITATIVO 
ANO DE 

FABRICAÇÃO 

Pick Up Ford 03 2009 

Pick Up Fiat 01 2013 

Caminhão Hidro Ford 01 2007 

Retro CNH LB90 01 2007 

Moto CG 125 04 2004 / 2008 / 2011 

Automóvel KA 01 2010/2011 

Automóvel Clio 01 2013 

Automóvel Ecosport 01 2009 

Pick Up HR 01 2009/2010 
Fonte: Companhia Águas de Itapema (2013). 

 

2.11 QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA E CONTROLE 

A Companhia Águas de Itapema possui laboratórios no município que realizam exames 

para acompanhamento da qualidade da água. Todos os meses, são realizados mais de 

1.900 exames físico-químicos e bacteriológicos da água coletada nas estações de 

tratamento e também em diferentes pontos da rede de distribuição. 

As análises seguem os parâmetros estabelecidos pela legislação ambiental vigente. O 

acompanhamento da qualidade da água distribuída em Itapema é feito também pelo 

Poder Público, que por meio da Vigilância Sanitária, fiscaliza, através de exames 

laboratoriais terceirizados, a qualidade da água distribuída, além de interpretar os 

laudos e informações apresentadas pela Concessionária. 

São monitorados mensalmente treze pontos. Abaixo segue a lista dos pontos 

monitorados. 
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LOCAL PONTO DE COLETA 

Ponto 01 Rua 1208 – Creche 

Ponto 02 Rua 900 

Ponto 03 Rua 880 

Ponto 04 Rua 700 

Ponto 05 Rua 600 

Ponto 06 Rua 615 

Ponto 07 Rua 416 

Ponto 08 Rua 252 

Ponto 09 Rua 206 

Ponto 10 Rua 147 

Ponto 11 Rua 126 

Ponto 12 Av. João Francisco Pio 

Ponto 13 Rua 234 
Fonte: Vigilância Sanitária - Itapema (2013). 

 

Analisando as análises fornecidas do ano de 2013, constatou-se que a maioria 

atendem a Portaria MS N° 291/2011 do Ministério da Saúde, Resoluções CONAMA N° 

357/2005, Portaria N° 518/2004 do Ministério da Saúde, com exceção das análises 

abaixo descritas: 

- Turbidez, datada de 28/06/2013, coletada no ponto N° 08 – Rua 252; 

- Turbidez, datada de 25/07/2013, coletada no ponto N° 01 – Rua 1208; 

- Turbidez, datada de 17/10/2013, coletada no ponto N° 09 – Rua 206; 

- Turbidez, datada de 17/10/2013, coletada no ponto N° 11 – Rua 126. 

O Laboratório Beckhauser e Barros, localizado no município de Blumenau, é contratado 

da Companhia Águas de Itapema e responsável pelas análises de água, cujas coletas 

são feitas mensalmente.  

Foram solicitadas a Companhia Águas de Itapema as análises do período referente há 

um ano. Em alguns pontos essas análises foram recebidas somente de alguns meses. 

Vale ressaltar que para a ETA Sertãozinho nenhuma análise foi recebida pela Empresa 

Premier Engenharia para apreciação. 

Analisando as análises fornecidas pela companhia, contatou-se que a maioria das 

análises atendem a Portaria MS N° 291/2011 do Ministério da Saúde, Resoluções 

CONAMA N° 357/2005, Portaria N° 518/2004 do Ministério da Saúde, com exceção 

das análises abaixo descritas: 

- alumínio dissolvido, ferro dissolvido e manganês, datada de 11/07/2012 coletada na 

entrada da ETA Morretes; 
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- alumínio dissolvido e ferro dissolvido, datada de 11/07/2013 coletada na entrada da 

ETA Morretes; e 

- demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO), datada de 13/01/2012 coletada na entrada 

da ETA São Paulinho. 

No Quadro 25 são apresentados os pontos de coletas que foram repassados para a 

empresa Premier Engenharia para devida apreciação. Os pontos são das Estações de 

Tratamento de Água e de rede de distribuição. 
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Quadro 25 – Pontos de Coleta de análise de água  

LOCAL PONTO DE COLETA 

ETA – São Paulinho Entrada ETA São Paulinho Bruta 

ETA – São Paulinho Saída ETA São Paulinho 

ETA - Ilhota Entrada ETA Ilhota Bruta 

ETA - Ilhota Saída ETA Ihota 

ETA - Areal Entrada ETA Areal Bruta 

ETA - Areal Saída ETA Areal 

ETA - Morretes Entrada ETA Morretes Bruta 

ETA - Morretes Saída ETA Morretes 

Rede de distribuição Rua 902 – Posto de Saúde Alto Alto – Bairro Várzea 

Rede de distribuição Rua 458 N° 237 APAE – Bairro Morretes 

Rede de distribuição 
Av. Governador Celso Ramos – Posto de Saúde – Bairro 

Centro 

Rede de distribuição Rua 406-G, N° 580 – Bairro Morretes 

Rede de distribuição Rua 106, N° 258 – Bairro Centro 

Rede de distribuição Rua 1202 – A1 – A2 – Posto de Saúde – Bairro Ilhota 

Rede de distribuição Rua 898, N° 05 Bello Plast – Bairro Alto do São Bento 

Rede de distribuição Rua 226 N° 454 – Bairro Meia Praia 

Rede de distribuição Rua 101 N°3972 – Rest. Miramar B. Ilhota 

Rede de distribuição Rua 109 N° 777 Pousada 7 Mares 

Rede de distribuição Rua 109 N°47 – Bairro Canto da Praia 

Rede de distribuição Rua 323B N°26 – Bairro Meia Praia 

Rede de distribuição Rua 708 N°445 Cond. Chácara Flora – Bairro Casa Branca 

Rede de distribuição Rua 402B – Colégio Bento Elói Garcia 

Rede de distribuição Rua 362 N°218 – Bairro Taboleiro dos Oliveiras 

Rede de distribuição 
Rua 600 N°237 Rodoviária Itapema – Bairro Taboleiro dos 

Oliveiras 

Rede de distribuição Ruia 402B Colégio Bento Elói Garcia – Bairro Morretes 

Rede de distribuição Rua 466 N°539- Bairro Morretes 

Rede de distribuição Rua 312 N°745 Final da Rua – Bairro Meia Praia 

Rede de distribuição Igreja Evangélica Quadrangular do Bairro Ilhota 

Rede de distribuição Rua 332 N°15 – Bairro Meia Praia 

Rede de distribuição Rua 250 N°105 Fisio Clínica – Bairro Meia Praia 

Rede de distribuição Rua 706 N°1245 – Bairro Várzea 

Rede de distribuição Rua 1202 N°499 – Bairro Ilhota 
Fonte: Companhia Águas de Itapema (2013). 

 

2.12 CARACTERIZAÇÃO DA COBERTURA DOS SERVIÇOS COM A 

IDENTIFICAÇÃO DAS POPULAÇÕES NÃO ATENDIDAS OU SUJEITAS A FALTA 

DE ÁGUA 

Segundo a Companhia Águas de Itapema a cobertura dos serviços com a identificação 

das populações não atendidas, a seguinte situação é encontrada: 

 Área Urbana: população 100% atendida; 

 Área Rural: 0 % da população atendida. 

Dentro do exposto, pode-se concluir que o índice de cobertura de água no município é 

de 98,95%. 
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Observa-se que como o município de Itapema, possui uma população flutuante 

considerável durante a alta temporada (dezembro a fevereiro), o que sobrecarrega o 

sistema de abastecimento de água do município nestes meses. Entretanto durante a 

baixa temporada muitas economias ficam fechadas, portanto na maior parte do ano, 

não há problemas com racionamento de água. 
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3 INFRAESTRUTURA DO SERVIÇO DE ESGOTAMENTO 

SANITÁRIO 

3.1 DESCRIÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EXISTENTE 

3.1.1 Saneamento e Saúde Ambiental 

A falta de tratamento dos esgotos sanitário e condições adequadas de saneamento 

podem contribuir para a proliferação de inúmeras doenças parasitárias e infecciosas, 

além da degradação dos corpos d’água. A disposição adequada dos esgotos é 

essencial para a proteção da saúde pública. Aproximadamente cinquenta tipos de 

infecções podem ser transmitidas de uma pessoa doente para uma sadia por diferentes 

caminhos, envolvendo os excretas humanos. Os esgotos, ou excretas, podem 

contaminar a água, o alimento, os utensílios domésticos, as mãos, o solo ou ser 

transportados por moscas, baratas, roedores, provocando novas infecções. 

Epidemias de febre tifóide, cólera, disenterias, hepatite infecciosa e inúmeros casos de 

verminoses - algumas das doenças que podem ser transmitidas pela disposição 

inadequada dos esgotos - são responsáveis por elevados índices de mortalidade em 

países em desenvolvimento. 

As crianças são suas vítimas mais frequentes, uma vez que a associação dessas 

doenças à subnutrição é, geralmente, fatal. A elevação da expectativa de vida e a 

redução da prevalência das verminoses que, via de regra, não são letais, mas 

desgastam o ser humano, somente podem ser pretendidas através da correta 

disposição dos esgotos. 

Outra importante razão para tratar os esgotos é a preservação do meio ambiente. As 

substâncias presentes nos esgotos exercem ação deletéria nos corpos de água: a 

matéria orgânica pode causar a diminuição da concentração de oxigênio dissolvido 

provocando a morte de peixes e outros organismos aquáticos, escurecimento da água 

e exalação de odores desagradáveis; é possível que os detergentes presentes nos 

esgotos provoquem a formação de espumas em locais de maior turbulência da massa 

líquida; defensivos agrícolas determinam a morte de peixes e outros animais. 
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Concomitantemente à implantação de rede coletora e sistema de tratamento de 

esgotos, a implantação de um plano de Educação Ambiental deve ser feita buscando a 

conscientização quanto à importância do consumo de água tratada e a eliminação das 

fossas para a utilização da rede pública quando implantada. 

3.1.2 Caracterização do sistema 

O Sistema de Esgotamento Sanitário implantado no município é do tipo coletor tronco, 

onde o esgoto sanitário de cada região ou sub-bacia é transferido para um coletor 

tronco e recalcado através de sua respectiva estação elevatória para a estação 

elevatória que antecede a ETE. 

O projeto de rede coletora do Sistema de Esgotos Sanitários do Município de 

Itapema/SC foi elaborado no ano de 2006 pela Consultora MSL Engenharia. O projeto 

abrangeu a área urbanizada da sede municipal, correspondente ao território atendido 

pelo Sistema de Abastecimento de Água sob a responsabilidade da Concessionária 

Águas de Itapema. Em relação a área total do município – 58,6 Km² (IBGE), a área 

abrangida pelo projeto da rede coletora atende 18,8 Km² (32,08%). O esgotamento da 

área de projeto se dá através de um total de 8 (oito) bacias sanitárias. O Anexo 8 do 

Volume IV apresenta a planta contendo o Estudo de Concepção elaborado pela 

Consultora MSL Engenharia. 

O projeto previu um sistema independente, com tratamento próprio, para a região norte 

do município onde fica situado o Bairro Ilhota, inserido na Bacia 1. A justificativa para 

esta solução foi de que a grande distância que separa este bairro do centro da cidade 

inviabiliza o transporte do esgoto ali coletado para ser tratado na ETE Morretes.  

O Sistema começou a ser implantado no ano de 2004, porém até o momento não foi 

concluído. O início da operação se deu no ano de 2007 com a operação da ETE 

Morretes. Atualmente o sistema de coleta e tratamento atende os bairros de Meia Praia 

e parte do Centro atingindo um índice de cobertura de 60,02% (ref. Out/2013) do 

número total de imóveis identificados na área de prestação de serviços da Companhia 

Águas de Itapema (área urbana do município). 

A figura a seguir apresenta um fluxograma com as sub-bacias com rede coletora 

implantada em operação no município de Itapema. 
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Figura 72 – Fluxograma com as Sub-Bacias de Esgotamento Sanitário Implantadas 

 

O bairro Meia Praia foi o primeiro a receber a rede coletora de esgotos, em virtude da 

alta densidade demográfica, da aglomeração de edificações e do aumento da 

população durante a temporada de verão.  

No Bairro Centro, com alta densidade populacional, as obras de implantação da rede 

coletora de esgoto foram iniciadas, e atualmente parte do bairro é atendida com coleta 

e tratamento de esgotos. Já no Bairro Sertãozinho, até o momento, a rede coletora foi 

implantada somente na Rua 900, mas permanece sem operação. 

O Anexo 9 do Volume IV apresenta planta com as áreas já atendidas com coleta e 

tratamento de esgoto. 

Ressalta-se também que não está previsto o atendimento da população residente na 

área rural do município no que concerne ao sistema de coleta e tratamento de esgoto. 

O corpo receptor selecionado para receber os efluentes sanitários da cidade de 

Itapema é o Rio da Fita, afluente do Rio Perequê, muito próximo a sua foz.  

Nas localidades do município que ainda não são atendidas pela rede coletora de 

esgoto são utilizados sistemas de tratamento individuais, acompanhados e fiscalizados 
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pela Fundação Ambiental da Área Costeira de Itapema (FAACI) e pela Vigilância 

Sanitária, responsáveis legais por estas atividades.  

Para as edificações (comerciais, unifamiliares ou multifamiliares, com até quatro 

famílias) é exigido o sistema de tratamento descentralizado, cuja configuração é 

determinada pela NBR 7229 de 1993. Normalmente os sistemas básicos exigidos para 

as edificações comerciais e unifamiliares se constituem de tanque séptico (decantador 

e digestor anaeróbio), filtro anaeróbico (filtro físico e biológico) e valas de infiltração 

(disposição final no solo). 

As fossas sépticas são unidades de tratamento primário de esgoto doméstico nas quais 

são feitas a separação e a transformação físico-química da matéria sólida contida no 

esgoto. É uma maneira simples e barata de disposição dos esgotos indicada, 

sobretudo, para a zona rural ou residências isoladas onde o seu uso é essencial para a 

melhoria das condições de higiene destas localidades não servidas por redes de coleta 

pública de esgotos. Todavia, é importante ressaltar que o tratamento não é completo 

como numa Estação de Tratamento de Esgotos. 

 

 

Figura 73 - Representação esquemática de uma fossa séptica. 

 

Neste tipo de tratamento primário, o esgoto in natura deve ser lançado em um tanque 

ou em uma fossa para que, com o menor fluxo da água, a parte sólida possa se 
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depositar, liberando a parte líquida. Uma vez feito isso, bactérias anaeróbias agem 

sobre a parte sólida do esgoto decompondo-o. Esta decomposição é importante, pois 

torna o esgoto residual com menor quantidade de matéria orgânica uma vez que esse 

sistema remove cerca de 40 % da demanda biológica de oxigênio. 

Devido à possibilidade da presença de organismos patogênicos, a parte sólida deve ser 

retirada periodicamente com a utilização de caminhões limpa-fossas e transportada 

para um aterro sanitário ou estação de tratamento de esgoto. 

Já para as edificações multifamiliares, com capacidade superior a quatro famílias, a 

exigência de tratamento é maior, sendo necessário, segundo a FAACI, a adoção do 

sistema compacto de lodo ativado. Esse sistema consiste em um avançado tratamento 

biológico por meio da injeção de oxigênio e a recirculação de parte do lodo 

biologicamente ativo. Geralmente o sistema de lodo ativo é precedido por algum 

tratamento preliminar, seguido por desinfecção, sendo comum o uso de cloro para este 

fim. O efluente tratado é lançado na rede pluvial ou em corpo d´água apropriado. 

3.1.3 Rede Coletora de Esgoto 

Conforme informações da Companhia Águas de Itapema, atualmente o município 

possui instalado 62,64 km de rede coletora de esgoto, constituída de tubos de PVC, 

ponta e bolsa, junta elástica. Sendo que a maior parte desta rede encontra-se no Bairro 

Meia Praia e uma pequena parcela instalada no Bairro Centro. 

Cabe aqui observar que na Rua 900 do Bairro Sertãozinho, devido à colocação de 

pavimentação asfáltica, já foi instalado rede coletora de esgoto, porém até o momento 

não há data prevista para o início de sua operação. 

3.1.4 Estações Elevatórias 

As estações elevatórias de esgoto (EEE) são utilizadas no recalque do esgoto sanitário 

de um ponto de cota mais baixa até um ponto em cota mais elevada ou mais distante e 

podem ser localizadas no meio ou no final da rede coletora. 

Devido às características geográficas e topográficas da região e, ainda, em virtude da 

localização espacial da ETE (Bairro Morretes), o sistema de coleta de esgoto do 

município, conta com uma série de estações elevatórias que viabilizam o 

funcionamento do sistema.  
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Conforme informações da Companhia Águas de Itapema o sistema de coleta de 

esgotamento sanitário implantado atualmente possui 12 estações elevatórias sendo 

que 9 estão instaladas no Bairro Meia Praia e 3 no Bairro Centro. O quadro abaixo 

apresenta uma descrição das EEE. 

 

Quadro 26 – Descrição das Estações Elevatórias 

ESTAÇÃO 
ELEVATÓRIA 

SUB BACIA LOCALIZAÇÃO 
VAZÃO CONFORME 
PROJETO FINAL (l/s) 

POTÊNCIA (CV) 

EE - IT 8.1 IT - 8.1 RUA 277 50,67 10,00 

EE - IT 8.2 IT - 8.2 RUA 255 189,60 100,00 

EE - IT 8.3 IT - 8.3 RUA 237 48,15 25,00 

EE - IT 8.4 IT - 8.4 RUA 229 47,30 20,00 

EE - IT 8.5 IT - 8.5 RUA 205 301,10 150,00 

EE - IT 8.6 IT - 8.6 RUA 307 38,23 15,00 

EE - IT 8.7 IT - 8.7 RUA 332 29,21 12,50 

EE - IT 8.8 IT - 8.8 RUA 306 17,84 10,00 

EE - IT 8.9 IT - 8.9 RUA 258 29,48 20,00 

EE - IT 3.1 IT - 3.1 RUA 165 103,75 75,00 

EE - IT 3.2 IT - 3.2 RUA 133 56,65 20,00 

EE - IT 3.1A IT - 3.1A RUA 201 6,33 5,00 

Fonte: Companhia Águas de Itapema (2013). 

 

O correto dimensionamento das EEE e sua manutenção são os principais fatores 

responsáveis para se evitar incidentes indesejáveis, tais como o extravasamento e o 

mau cheio provenientes do poço de sucção. 

Os principais problemas operacionais constatados na operação das EEE`s estão 

relacionados à: sólidos grosseiros que acabam ocasionando o travamento da bomba, 

vazamentos que ocorrem nas estações e as ligações pluviais ligadas à rede de esgoto, 

estes problemas podem gerar mau cheiro ou transbordamento do poço de sucção que 

armazena temporariamente o esgoto antes de ser bombeado. 

Cabe aqui observar que devido à deficiência na manutenção das estações elevatórias 

de esgoto (EEE), já foram registrados casos de mau funcionamento ou 

transbordamento do poço de sucção que armazena temporariamente o esgoto antes de 

ser bombeado, gerando odores nauseabundos. 
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Abaixo segue acervo fotográfico das estações elevatórias em funcionamento no 

município de Itapema. 

 

 
Figura 74 Estação Elevatória – Rua 133 

 
Figura 75 - Estação Elevatória – Rua 165 

 
Figura 76 - Estação Elevatória – Rua 201 

 
Figura 77 - Estação Elevatória – Rua 201 

 
Figura 78 - Estação Elevatória – Rua 229 

 
Figura 79 - Estação Elevatória – Rua 237 
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Figura 80 - Estação Elevatória – Rua 255 

 
Figura 81 - Estação Elevatória – Rua 258 

 
Figura 82 - Estação Elevatória – Rua 277 

 
Figura 83 - Estação Elevatória – Rua 306 

 
Figura 84 - Estação Elevatória – Rua 307 

 
Figura 85 - Estação Elevatória – Rua 332 
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3.1.5 Linhas de Recalque 

O sistema de coleta de esgotamento sanitário implantado no município de Itapema 

possui 10 linhas de recalque. O quadro abaixo apresenta a descrição das linhas de 

recalque. 

 

Quadro 27 – Linhas de Recalque 

ORIGEM DESTINO EXTENSÃO (m) 

EE - IT 8.1 IT - 8.2 202 m até a linha principal 

EE - IT 8.2 
IT - 8.5 1.890 m até a linha principal 

EE - IT 8.3 

EE - IT 8.6 IT - 8.2 335 m até a linha principal 

EE - IT 8.7 IT - 8.2 1.740 m até a linha principal 

EE - IT 8.8 IT - 8.2 584 m 

EE - IT 8.9 
Linha de Recalque 

8.5 a ETE 
1.173 m até a linha de recalque 

8.5 e até a ETE 

EE - IT 8.5 ETE 2.920 m 

EE - IT 3.1 ETE 3.500 m 

EE - IT 3.2 
EE - IT - 3.1 Av. 
Nereu Ramos 

1.310 m 

EE - IT 3.1A Linha Principal 5 m 

Fonte: Companhia Águas de Itapema (2013). 

 

Cabe aqui observar que os principais problemas operacionais das linhas de recalque 

estão relacionados a ações externas e intervenções mal planejadas. Um exemplo que 

frequentemente é retratado pela concessionária é o rompimento de redes ocasionados 

pelos equipamentos utilizados nas manutenções de ruas e valas. 

3.1.6 Estação de Tratamento 

A ETE Morretes é do tipo convencional situada na porção sudoeste da área urbana do 

município, no Bairro Morretes no final da Rua 438 (ver Figura 86). 
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Figura 86 – Localização da ETE Morretes 

Fonte: Ministério Público do Estado de Santa Catarina, 2013. 
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Inicialmente a ETE Morretes era constituída de tratamento preliminar com as 

unidades de gradeamento, desarenação e medição da vazão de esgoto bruto, 

tratamento físico-químico através de floco-flotação, desidratação natural do lodo 

através de leitos de secagem e desinfecção do efluente final. Possuía ainda um 

laboratório e um depósito de produtos químicos. Sua capacidade de operação era 

de 90 l/s (vazão media diária), o equivalente ao atendimento de uma população de 

até 53.000 habitantes. 

A função básica da ETE Morretes na primeira etapa era atender a balneabilidade, e 

tratar os esgotos coletados a um nível de eficiência da ordem de 69% em termos de 

remoção da carga orgânica medida através da DBO (demanda bioquímica de 

oxigênio), o correspondente a uma concentração máxima no efluente final/esgoto 

tratado de 50 mgDBO/l. A Operadora propôs esta meta tendo como referencia uma 

concentração de DBO no esgoto bruto de 160 mg/l, o que na pratica não se 

confirmou, já que a media no período de 2007 a 2010 foi de 270 mg/l. 

O corpo receptor utilizado, e mantido até hoje, é o Rio da Fita, que corre junto ao 

terreno desta Unidade de Tratamento de Esgoto. O Rio da Fita é afluente do Rio 

Perequê, o maior e mais importante curso de água doce do município. O Rio 

Perequê deságua suas águas no mar logo a jusante de sua confluência com o Rio 

da Fita. Já montante da sua confluência com o Rio da Fita, e livre da influência das 

marés, o Rio Perequê tem fundamental importância como manancial utilizado para o 

abastecimento de água das Cidades de Itapema, Porto Belo e Bombinhas. 

Atualmente a ETE Morretes (Figura 87) possui capacidade de tratar uma vazão 

média diária de 200,00 l/s, porém observa-se que na alta temporada a vazão de 

esgoto bruto que chega a estação é maior que sua capacidade de tratamento o que 

pode causar prejuízo à qualidade do efluente final. Porém observa-se que estão 

sendo realizadas melhorias e ampliações na ETE que irão ampliar a capacidade de 

tratamento para 250 l/s. 

 



 
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE ITAPEMA/SC 

 

107 
 

 
Figura 87 – ETE Morretes 

 

A ETE Morretes possui as seguintes unidades operacionais de tratamento: 

1) Gradeamento Preliminar:  

O efluente chega à ETE Morretes em uma câmara de entrada, a partir dela o 

efluente é distribuído de maneira igual para dois canais em paralelo, cada canal 

deste possui uma grade metálica de limpeza manual com abertura de 10 mm. Este 

gradeamento é responsável pela remoção de materiais flutuantes e sólidos 

grosseiros, evitando assim a obstrução da tubulação e garantindo o bom 

funcionamento dos equipamentos a jusante (Figura 88). 

Cabe aqui observar que o material retido nas calhas é armazenado em caçambas 

estacionarias e periodicamente encaminhado para aterro sanitário. 

 

Gradeamento Preliminar 
Desarenador 

Calha Parshall 

Reatores UASB 

Estação Elevatória de 

Recirculação de Lodo 

Prédio Administrativo 

e Laboratório 

Tanques de 

Contatos 

Desidratação 

de Lodo 

Decantador 

Floculador 
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Figura 88 – Gradeamento Preliminar 

 

 
Figura 89 – Resíduos retidos no Gradeamento Preliminar 
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2) Desarenador (Caixa de Areia): 

Após passar pelo gradeamento preliminar o efluente é encaminhado para dois 

canais de desarenação onde ocorre a decantação da areia contida no esgoto (Figura 

90). O quadro a seguir apresenta o dimensionamento dos desaneradores. 

 

Quadro 28 – Dimensionamento dos Desaneradores 

DESANERADORES 

Unidades 2 

Comprimento 8,0 m 

Altura Total 1,04 m 

Área Superficial 8,0 m² 

Taxa de Aplicação Qméd. 1.080 m³/m².dia 

EE - IT 8.8 Qmáx. 1.820 m³/m².dia 

Fonte: Companhia Águas de Itapema (2013). 

 

Assim como ocorre com os sólidos grosseiros às partículas retidas na caixa de areia 

são depositadas em caçambas estacionárias e periodicamente encaminhadas para 

aterro sanitário; 

 
Figura 90 – Canais de Desarenação 
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3) Calha Parshall:  

Localizada após as Unidades de Gradeamento e de Desarenação, tem como função 

medir as vazões de esgoto bruto que afluem à ETE (Figura 91);  

O quadro a seguir apresenta o dimensionamento da calha parshall. 

 

Quadro 29 – Dimensionamento da Calha Parshall 

CALHA PARSHALL 

Comprimento 7,30 m 

Largura 0,85 m 

Altura Total 1,14 m 

Abertura da Calha 1’ – 30,50 cm 

Fonte: Companhia Águas de Itapema (2013). 

 

 
Figura 91 – Unidade de medição de vazão do tipo Calha Parshall 
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4) Reatores Anaeróbios (UASB): 

É composto por dois módulos de reatores anaeróbios construídos em paralelo, em 

concreto armado, cada módulo contendo duas unidades. A figura a seguir apresenta 

um esquema de funcionamento de um reator anaeróbio 

 

 
Figura 92 – Esquema de Funcionamento do Reator Anaeróbio 

Fonte: Site da SANEPAR 

 

O quadro a seguir apresenta o dimensionamento de cada reator 
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Quadro 30 – Dimensionamento dos Reatores Anaeróbios 

DIMENSIONAMENTO DE CADA REATOR ANERÓBIO 

Tipo UASB 

Quantidade de Reatores 4 unidades 

Arranjo dos Reatores 2 linhas com duas unidades 

Eficiência Média 
70 % DBO 5,20° 

60 % DBO 

Comprimento 21,00 m 

Largura 13,39 m 

Altura de Líquido 4,80 m 

Altura Total 5,45 m 

Volume Útil 1,65 m³ 

Tempo de Detenção (Q méd.) 9,41 h 

Velocidade ascensional média 0,52 m/h 

Vazão média do Tanque 50 l/s 

Carga Orgânica Afluente 
(entrada) 

DBO5,20° = 331,2 mgO2/l 

DBO = 662,5 mgO2/l 

Carga Orgânica Efluente 
(saída) 

DBO5,20° = 99,4 mgO2/l 

DBO = 265 mgO2/l 

Produção de Lodo (adotando 
4% de sólidos) 

33,2 m³/dia 

Fonte: Companhia Águas de Itapema (2013). 

 

No total são 4 reatores anaeróbios, cada um deles com capacidade para tratar a 

vazão de 50,00 l/s, o que confere a esta unidade de tratamento a capacidade total 

de 200,00 l/s (Figura 93). 
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Figura 93 – Reatores Anaeróbios 

 

Nesta unidade o tratamento é realizado por meio de bactérias anaeróbias presentes 

no manto de lodo. Neste local a matéria orgânica é degradada e estabilizada por 

meio da atividade metabológica das bactérias, que a transforma em produtos 

estáveis como água, biogás e outros elementos inertes.  

5) Tratamento dos gases gerados no UASB: 

Os gases gerados nos Reatores Anaeróbios, dentre eles o gás metano, são 

queimados por dispositivos automáticos que constituem um sistema de 

funcionamento contínuo e de ignição auxiliada por Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) 

e conta, ainda, com dispositivo de segurança tipo corta chama. 

6) Recirculação do Lodo 

A ETE Morretes conta ainda com uma estação elevatória de recirculação de lodo 

(Figura 94). O lodo acumulado no fundo do reator é retirado por gravidade ate a 

estação elevatória de recirculação de lodo e o seu excesso descartado através desta 

estação elevatória para os sacos filtrantes, também chamados de “bags”. 
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Figura 94 – Elevatória de Recirculação de Lodo 

 

7) Floculadores Hidráulicos:  

Após passar pelos reatores anaeróbios é adicionado coagulante ao efluente e após 

a homogeneização da solução o efluente é encaminhado para o floculador hidráulico 

com chicanas, onde os flocos são potencializados para depois seguir para o 

decantador. 

Observa que esta unidade foi projetada para funcionar com uma vazão média diária 

167,00 l/s, porém as unidades que a antecedem possuem vazão média diária de 

200,00 l/s, portanto se a ETE necessitar funcionar com a vazão média de 200,00 l/s 

o floculador irá funcionar com uma sobrecarga de 20% (Figura 95 e Figura 96). 
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Figura 95 – Vista Superior do Floculador Hidraúlico 

 

 
Figura 96 – Vista Superior do Floculador Hidraúlico com presença de gordura 
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8) Decantador: 

Saindo do floculador o efluente é encaminhado para o decantador. A ETE Morretes 

possui dois decantadores do tipo alta taxa com placas planas paralelas de PVC 

inclinadas a 60°. Cada decantador tem área de 50 m², possui 97 placas com 

dimensões unitárias de 5,00 x 1,60 metros, espaçadas de 7,5 cm e capacidade para 

atender a vazão media diária de 83,50 l/s. Portanto, os dois decantadores em 

conjunto tem capacidade para tratar a vazão total de 167,00 l/s ocorrendo assim o 

mesmo problema de sobrecarga do floculador quando a ETE funcionar com vazão 

média diária de 200 l/s (Figura 97). 

 

 
Figura 97 – Decantadores de Alta Taxa 

 

9) Unidade de Desidratação de Lodo: 

Atualmente na ETE Morretes é utilizado o sistema para desidratação do lodo por 

meio de sacos filtrantes denominados “bags”. Os “bags” são bolsas geotêxtis de 

polipropileno de alta densidade, com pequenos poros que permitem a drenagem do 

líquido e a contenção dos sólidos presentes no lodo. Segundo os fabricantes é 

possível reduzir o volume do lodo em até 60% no prazo de 30 dias. Os “bags” 
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proporcionam uma economia de pelo menos 30%, já que os custos operacionais e 

de manutenção são mínimos.  

Na ETE Morretes, uma vez concluída a desidratação do lodo, os “bags” são 

transportados para o Aterro Sanitário do Município de Biguaçu/SC da Empresa 

PROACTIVA. A Figura 98 apresenta os “bags”. 

 

 
Figura 98 – “Bags” de Secagem de Lodo 

 

10) Unidade de Desinfecção: 

A desinfecção deve ser realizada no efluente antes de seu lançamento no corpo 

receptor. No caso da ETE Morretes a desinfecção é realizada com a aplicação de 

cloro gasoso na saída do decantador, em uma dosagem média de 15 ppm, com 

picos de dosagem ocorrendo na alta temporada de veraneio. 

Para que ocorra a homogeneização e o tempo de reação necessários para a correta 

desinfecção o sistema possui um conjunto de nove reservatórios pré fabricados em 

PVC, dispostos em série que funcionam como tanque de contato e possuem um 

volume total de 225 m³ (Figura 99). 
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Figura 99 – Tanque de Contato 

 

11) Unidades de Apoio: 

Além das unidades supracitadas a ETE Morretes conta com uma edificação que 

abriga: um laboratório onde são realizadas analises de rotina necessárias para que 

ocorra uma correta operação do tratamento; e a área administrativa da Estação. Ver 

Figura 100 e Figura 101. 
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Figura 100 – Prédio da Administração e Laboratório 

 

 
Figura 101 – Laboratório 

 



 
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE ITAPEMA/SC 

 

120 
 

3.1.7 Corpo Receptor 

O corpo receptor atualmente utilizado para o lançamento do efluente tratado 

proveniente da ETE Morretes é o Rio da Fita, que passa em frente a ETE, a cerca 

de 1,1 km da confluência com o Rio Perequê, maior rio existente no município que 

faz fronteira com o município de Porto Belo e lança suas aguas no mar. 

Trata-se de um corpo receptor de água doce, Classe 2, segundo assim determinado 

pela legislação vigente.  

 

 
Figura 102 – Ponto de Lançamento da ETE Morretes – Rio da Fita 
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Figura 103 – Corpo Receptor Rio da Fita 

 

3.2 AVALIAÇÃO DO ATUAL SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO 

MUNICÍPIO 

Em visita técnica realizada pelos técnicos da Empresa Premier Engenharia ao 

sistema de esgotamento sanitário do município nos dias 12 e 14 de novembro de 

2013, foi constatada que, em geral, as instalações físicas e os equipamentos se 

encontram em bom estado de conservação. 

Quanto aos serviços de operação e manutenção do sistema, em especial no que 

tange à rede coletora, estes são executados por funcionários da própria 

Concessionária, a qual conta com equipamentos, veículos e maquinário próprios, 

entre estes um caminhão especial para desobstrução de ramais prediais e das 

canalizações da rede coletora e interceptores. Este equipamento é usado também 

para a limpeza dos poços de sucção das estações elevatórias e das unidades 

componentes da estação de tratamento, o que faz dele um dos mais importantes 

nos serviços de operação e manutenção de um sistema de esgotos sanitários. 
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Já em relação à operação/manutenção das estações elevatórias, pode-se citar que 

todas possuem uma unidade de bombeamento reserva, sendo que a limpeza das 

grades e dos cestos das mesmas é executada mensalmente pela equipe de 

manutenção da Companhia Águas de Itapema. Os materiais (sólidos grosseiros) 

retirados nas grades e nos cestos são transportados para a estação de tratamento 

de esgoto (ETE Morretes), onde são armazenados temporariamente em caçambas 

até que sejam conduzidos ao aterro sanitário do Município de Biguaçu, pertencente 

à Empresa PROACTIVA. 

Entretanto, em relação à ETE Morretes, constatou-se (no momento da visita) um 

aspecto visualmente desagradável: um volume significativo de gorduras 

sobrenadantes na unidade de floculação hidráulica, o que mostra a falta de 

manutenção desta unidade. Ver Figura 104. 

 

 
Figura 104 – Unidade de floculação com grande volume de gorduras sobrenadantes 
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3.3 BALANÇO DA GERAÇÃO DE ESGOTO VERSUS CAPACIDADE DO 

SISTEMA DE ESGOTAMENTO DISPONÍVEL NO MUNICÍPIO 

Atualmente o sistema de tratamento de esgotos do Município de Itapema possui 

uma capacidade de tratamento de 200 l/s. Conforme informação da Companhia 

Águas de Itapema o sistema atualmente atende a 60,02% (ref. Out./2013) do 

número total de imóveis identificados na área de prestação de serviços da 

Companhia Águas de Itapema (área urbana do município). 

A Companhia Águas de Itapema disponibiliza em seu relatório mensal somente o 

percentual dos imóveis atendidos dentro da área de prestação de serviços da 

companhia. Diante deste fato, foi utilizado para a obtenção da população atendida o 

número de economias residenciais atendidas por coleta de esgoto (Companhias 

Águas de Itapema), o número total de domicílios do município que se enquadram na 

categoria de particulares ocupados (IBGE – Censo 2010) e a taxa de ocupação 

domiciliar da população residente (IBGE – Censo 2010) e taxa de ocupação 

domiciliar da população flutuante (adotado). Nestes termos, a população urbana total 

(residente + flutuante) atualmente atendida com serviços de coleta e tratamento de 

esgoto no Município de Itapema é de 71.810, conforme abaixo calculado: 

 Taxa de ocupação domiciliar para a população residente: 3,04 hab/dom. 

 Taxa de ocupação domiciliar para a população flutuante: 4,50 hab/dom. 

 Número de economias de esgoto da classe residencial: 18.843 econ. 

 Percentual de domicílios particulares ocupados: 47,36% 

 Percentual de domicílios particulares não ocupados: 52,64% 

 Número de domicílios particulares ocupados: 18.843 x 47,36% = 8.924 

 Número de domicílios particulares não ocupados: 18.843 x 52,64% = 9.929 

 População Atendida: 

 População urbana residente atendida = 8.924 x 3,04 = 27.129 

habitantes 

 População urbana flutuante atendida = 9.929 x 4,50 = 44.681 

habitantes 
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 População urbana total atendida = 71.810 

Para o cálculo da vazão média de esgotamento gerado na área atendida atualmente 

no município de Itapema foram utilizados os seguintes parâmetros: 

Qmed = (P.C.q)/86.400 (l/dia), onde: 

 P = população atendida pelo sistema coleta e tratamento de esgotos na área 

urbana + flutuante = 71.810 habitantes; 

 q = consumo médio per capita de água = 200 l/hab.dia; 

 C = 0,80 (coeficiente de retorno); 

Como resultado, obteve-se: 

Qméd. = 132.98 l/s 

Para o cálculo da vazão de infiltração foi considerado a extensão de rede implantada 

no município de 62,64 km e uma vazão de infiltração de 0,20 l/s.km, portanto a 

vazão de infiltração a ser considerada é de 12, 53 l/s. 

Portanto a vazão média de esgotamento da área atendida pelo sistema de coleta e 

tratamento de esgoto é de 145,51 l/s, como a capacidade de tratamento da ETE – 

Morretes é de 200,00 l/s a estação possui capacidade para tratar as vazões de 

esgotamento atuais. 

3.4 INDICAÇÃO DAS ÁREAS DE RISCOS COM CONTAMINAÇÃO POR 

ESGOTOS DO MUNICÍPIO 

O Município de Itapema possui sistema de coleta, transporte e tratamento de 

esgotos em parte da área urbana, sendo que as residências e unidades comerciais 

inseridas nas demais regiões do município utilizam sistemas individuais para 

tratamento do efluente produzido, sendo estes constituídos por sistema fossa-filtro-

vala de infiltração (unidades comerciais, unifamiliares ou multifamiliares, com até 

quatro famílias) ou pelo sistema compacto de lodo ativado (edificações 

multifamiliares, com capacidade superior a quatro famílias). 

Em função disso, predominantemente nessas áreas com sistemas individuais podem 

ocorrer lançamentos de esgoto bruto ou efluente fora dos padrões de lançamento 

(devido a baixa eficiência dos sistemas individuais, ocasionado às vezes pela falta 
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de manutenção periódica) nos canais e nas tubulações de drenagem pluvial. Por 

consequência, estes efluentes seguem até os canais de drenagem, descarregando 

nos cursos d’água e por fim acabam prejudicando a balneabilidade das praias do 

município. É importante salientar que devido à falta de cadastro da microdrenagem 

pluvial e de levantamentos detalhados de quais residências efetuam esta prática, 

não se tem os locais pontuados. No entanto, fica claro que esta prática acaba 

gerando poluição ao longo de toda a macrodrenagem. 

Conforme informação da Vigilância Sanitária Municipal, a órgão recebe um número 

aproximado de 03 (três) denúncias por dia, ou seja, 900 (novecentas) denúncias por 

ano sobre vazamento de esgoto em via pública, despejos em cursos d´água e 

ligações clandestinas na rede pluvial. 

Cabe aqui observar que durante a realização da reunião para a discussão do 

diagnóstico junto ao GTE (Grupo de Acompanhamento do PMSB), foi mencionada, 

por parte da Companhia Águas de Itapema, a existência de um relatório elaborado 

pela empresa ECOLIBRA contratada pela Companhia. Tal estudo realizou um 

levantamento de todos os despejos de efluentes no Rio Perequê e no Rio da Fita no 

Município de Itapema (estudo apresentado no anexo 17 do Volume IV do presente 

relatório). 

3.5 ANÁLISE CRÍTICA DA SITUAÇÃO ATUAL DO ESGOTAMENTO 

SANITÁRIO 

O Sistema de Esgotamento Sanitário de Itapema começou a ser implantado no ano 

de 2004, sendo que o início da operação aconteceu no ano de 2007, com a 

operação da ETE Morretes. Atualmente, o sistema de coleta e tratamento atende os 

bairros de Meia Praia e parte do Centro, alcançando um índice de cobertura de 

60,02%. 

O índice de cobertura atual, apesar de não ser pleno, está acima da maioria dos 

índices de cobertura dos demais municípios de Santa Catarina, um dos estados da 

Federação com o pior índice de atendimento com coleta e tratamento adequado 

(que possui sistema público coletivo). 

Em compensação, a presente análise não pode ignorar a existência de uma ação 

civil pública (Ação Civil Pública/Lei Especial nº 125.10.001834-7) interposta pelo 
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Ministério Publico do Estado de Santa Catarina, tendo como réus a Companhia 

Águas de Itapema, a Prefeitura Municipal de Itapema, a FATMA – Fundação 

Estadual do Meio Ambiente e a FAACI – Fundação Ambiental Área Costeira de 

Itapema (vinculada a Prefeitura Municipal de Itapema). 

A referida Ação tem como objeto o funcionamento do sistema de coleta, transporte e 

tratamento dos esgotos do Município de Itapema, sendo que o perito Mário 

Francisco Figueiredo Meyer (engenheiro civil e sanitarista), o qual foi nomeado pela 

Juíza de Direito Dra. Marivone Koncilkoski Abreu, chegou as seguintes conclusões 

quanto à estação de tratamento existente (ETE Morretes): 

 A Estação de Tratamento (ETE Morretes) do Sistema de Esgotos Sanitários 

do Município de Itapema/SC não tem capacidade de tratar as vazões de 

esgoto que adentram à Unidade de Tratamento de Esgoto nas horas de pico 

que acontecem no período de veraneio (meses de Dezembro, Janeiro e 

Fevereiro); e 

 A ETE Morretes não tem condições de produzir, notadamente no período de 

veraneio, um efluente final com uma qualidade que atenda de forma 

satisfatória aos padrões previstos na legislação pertinente (Resoluções 

CONAMA Nº 357/2005 e Nº 430/2011 e a Lei Estadual Nº 14.675/2009). 

Em relação às conclusões supracitadas, registra-se que estas foram fundamentadas 

nos resultados das análises mensais contratadas pela Companhia Águas de 

Itapema, pelas análises diárias realizadas pelo Laboratório da ETE Morretes, pelas 

análises do Programa de Monitoramento da ETE Morretes realizado pela FATMA em 

obediência a determinação da Juíza de Direito da 2ª Vara da Comarca de Itapema, e 

pelas análises contratadas pelo Perito ao longo do prazo de elaboração do laudo em 

questão. 

A análise aqui em curso, ressalta ainda a questão da balneabilidade em alguns 

pontos do litoral de Itapema, de acordo com os resultados das análises 

bacteriológicas divulgadas pela Fundação do Meio Ambiente de Santa Catarina no 

mês de dezembro de 2013, os quais apontaram 5 (cinco) pontos impróprios de um 

total de 8 (oito). Para o apontamento de um ponto impróprio, a FATMA utiliza o 

seguinte critério: a condição de balneabilidade no local de amostragem é “Impróprio” 
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se nas últimas cinco coletas houver pelo menos duas amostras com o resultado de 

coliformes fecais (E coli) maior do que 800 NMP/100 ml de amostra ou se na última 

análise o valor de NMP/100 ml for acima de 2.000, ou aindan em casos onde seja 

constatada a presença de substâncias estranhas ao meio ou algum lançamento de 

esgoto ou poluentes. 

A Figura 105 apresenta os 8 (oito) pontos objetos de análise em Itapema, além de 

um ponto no Município de Porto Belo, sendo que os pontos próximos a divisa dos 

municípios citados estão classificados como “Impróprios”, fato este que pode estar 

relacionado a uma possível interferência das águas do Rio Perequê (podendo este 

estar sofrendo a contribuição de efluentes sem tratamento e/ou com tratamento 

inadequado ao longo do seu curso). 

 

 
Figura 105 – Pontos de análise de balneabilidade 

Fonte: Adaptado, FATMA (2013) 
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3.6 CARACTERIZAÇÃO E DIAGNÓSTICO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS 

3.6.1 O Prestador de Serviços 

A Companhia Águas de Itapema é a atual prestadora do serviço de coleta e 

tratamento de esgotos sanitários no Município de Itapema. 

A Companhia Águas de Itapema foi criada exclusivamente para operar os serviços 

de produção e distribuição de água e coleta e tratamento de esgoto no município. A 

empresa e o Município de Itapema (Poder Concedente) assinaram o Contrato de 

Concessão Plena de Serviços de Abastecimento de Água, Coleta e Tratamento de 

Esgoto Sanitário em 30 de abril de 2004. Dois meses depois, em 8 de julho de 2004, 

foi emitida a Ordem de Serviço Global, marco do início efetivo do período de 

concessão, que é de 25 anos. 

3.6.2 Tarifas Praticadas 

Pelos serviços de coleta e tratamento de esgotos, é cobrada uma tarifa de 100% do 

consumo de água. Este valor é calculado com base no volume de água tratada 

consumida que segue os valores praticados no Quadro 12. 

3.6.3 Ligações de Esgotos 

O Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de Itapema/SC atende 4.252 

ligações com rede coletora (referência: outubro/2013). O Quadro 31 apresenta a 

evolução das ligações com rede coletora de esgoto por categoria de novembro de 

2012 a outubro de 2013. 
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Quadro 31 - Número de Ligações com Rede Coletora de Esgoto por Categoria 

MÊS / 
REFERÊNCIA 

LIGAÇÕES DOMICILIARES DE ESGOTO POR CATEGORIA 

RESIDENCIAL COMERCIAL INDUSTRIAL PÚBLICA TOTAL 

Nov/12 3.611 441 95 27 4.174 

Dez/12 3.607 446 99 27 4.179 

Jan/13 3.620 448 98 27 4.193 

Fev/13 3.615 448 99 27 4.189 

Mar/13 3.612 450 100 27 4.189 

Abr/13 3.607 449 101 27 4.184 

Mai/13 3.593 453 106 27 4.179 

Jun/13 3.604 459 144 28 4.235 

Jul/13 3.607 464 159 28 4.258 

Ago/13 3.604 462 163 28 4.256 

Set/13 3.595 463 170 28 4.256 

Out/13 3.589 466 169 28 4.252 

Fonte: Companhia Águas de Itapema (2013). 

 

3.6.4 Economias com rede Coletora de Esgoto  

O Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de Itapema/SC atende 20.724 

economias com rede coletora de esgoto (referência: outubro/2013). O Quadro 32 

apresenta a evolução das economias por categoria com rede coletora de esgoto de 

novembro de 2012 a outubro de 2013. 
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Quadro 32 - Número de Economias com Rede Coletora de Esgoto 

MÊS / 
REFERÊNCIA 

ECONOMIAS DOMICILIARES DE ESGOTO POR CATEGORIA 

RESIDENCIAL COMERCIAL INDUSTRIAL PÚBLICA TOTAL 

Nov/12 18.396 1.590 112 28 20.126 

Dez/12 18.441 1.597 116 28 20.182 

Jan/13 18.542 1.613 115 28 20.298 

Fev/13 18.565 1.614 116 28 20.323 

Mar/13 18.558 1.618 119 28 20.323 

Abr/13 18.619 1.607 119 28 20.373 

Mai/13 18.607 1.611 124 29 20.370 

Jun/13 18.686 1.623 162 29 20.500 

Jul/13 18.789 1.647 180 29 20.645 

Ago/13 18.800 1.640 184 29 20.653 

Set/13 18.815 1.656 223 29 20.723 

Out/13 18.843 1.662 190 29 20.724 

Fonte: Companhia Águas de Itapema (2013). 

 

3.6.5 Volumes Faturado de Esgoto 

O quadro a seguir apresenta o volume faturado de esgoto, no período de novembro 

de 2012 a outubro de 2013. 

 

Quadro 33 – Volume Faturado de Esgoto 

MÊS/ANO DE 
REFERÊNCIA 

VOLUME FATURADO DE 
ESTOTO (m³) 

Novembro/2012 206.147,00 

Dezembro/2012 212.860,03 

Janeiro/2013 292.353,09 

Fevereiro/2013 293.850,05 

Março/2013 236.912,03 

Abril/2013 211.067,01 

Maio/2013 208.879,00 

Junho/2013 209.768,01 

Julho/2013 211.202,01 

Agosto/2013 213.094,03 

Setembro/2013 208.824,01 

Outubro/2013 209.571,03 
Fonte: Companhia Águas de Itapema (2013). 
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3.6.6 Projetos e Investimentos Previstos ou em Andamento 

A Estação de Tratamento de Esgoto Morretes está passando por um processo de 

ampliação que irá aumentar sua capacidade de tratamento dos atuais 200,00 l/s 

para 250,00 l/s. 

Estão sendo construídas as seguintes unidades: 

 Um tanque de equalização com volume igual a 3.600m³; 

 Um reator UASB com capacidade de 50,00 l/s; 

 Um Flocodecantador com capacidade de 167,00 l/s; 

 Cinco Filtros de Areia e  

 Novos tanques de contato. 

Com esta ampliação o tanque de equalização irá evitar os choques de vazão no 

sistema. Partindo do tanque de equalização o efluente será recalcado para os 

reatores UASB e em seguida para o sistema de flocodecantação ampliado. O 

efluente proveniente dos decantadores passará por filtros de areia e antracito, sendo 

clorado posteriormente e encaminhado para os novos tanques de contato. 

3.7 CARACTERIZAÇÃO DA COBERTURA DOS SERVIÇOS COM A 

IDENTIFICAÇÃO DAS POPULAÇÕES NÃO ATENDIDAS 

O Sistema de Esgotos Sanitários do Município de Itapema atende hoje praticamente 

todo o Bairro Meia parte e parte do Bairro Centro. Conforme informação da 

Companhia Águas de Itapema o sistema atualmente atende a 60,02% (ref. 

Out./2013) do número total de imóveis identificados na área de prestação de 

serviços da Companhia Águas de Itapema (área urbana do município). Conforme 

apresentado no item 3.3 este índice representa uma população atendida (fixa + 

flutuante) de 71.810 habitantes. 

As demais áreas urbanas do município apesar de estarem contempladas no projeto 

de concepção de esgoto do município ainda não possuem rede de esgoto. 

Ressalta-se também que não está previsto o atendimento da população residente na 

área rural do município no que concerne ao sistema de coleta e tratamento de 

esgoto. 
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3.8 AVALIAÇÃO DA INTERAÇÃO, COMPLEMENTARIDADE OU 

COMPARTILHAMENTO DE CADA UM DOS SERVIÇOS COM OS SERVIÇOS DOS 

MUNICÍPIOS VIZINHOS. 

Os serviços de coleta e destino final do esgotamento sanitário produzido no 

Município de Itapema não possuem vínculo com os municípios vizinhos, sendo que 

o esgoto bruto coletado na cidade é encaminhado para uma estação de tratamento 

(ETE Morretes) que recebe apenas os efluentes oriundos das residências (e das 

unidades comerciais, industriais e do poder público) localizadas no território 

municipal. 

Por outro lado, do ponto de vista ambiental, existe uma interação entre o Município 

de Itapema e municípios vizinhos (Porto Belo e Bombinhas): o corpo receptor 

utilizado para receber o efluente tratado da ETE é o Rio da Fita, que corre junto ao 

terreno da referida estação. O Rio da Fita é afluente do Rio Perequê, o maior e mais 

importante curso de água doce do município. O Rio Perequê deságua suas águas 

no mar logo a jusante de sua confluência com o Rio da Fita. A montante da sua 

confluência com o Rio da Fita, e livre da influência das marés, o Rio Perequê tem 

fundamental importância como manancial utilizado para o abastecimento de água 

das cidades de Itapema, Porto Belo e Bombinhas. 
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4 INFRAESTRUTURA DO SISTEMA DE LIMPEZA 
URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

Dentre os maiores desafios colocados à sociedade brasileira, o acesso universal ao 

Saneamento Básico com qualidade, equidade e continuidade, é considerado uma 

das questões fundamentais do momento atual das políticas sociais, culturais e 

ambientais. Para a Organização Mundial de Saúde (OMS), Saneamento é o controle 

de todos os fatores do meio físico onde o homem habita, exerce, ou pode exercer 

efeitos prejudiciais ao seu bem-estar físico, mental ou social. 

A gestão dos Resíduos Sólidos Urbanos (RSU), um dos setores do Saneamento 

Básico, não tem merecido a atenção necessária por parte das administrações 

públicas. A estimativa média de geração de resíduos sólidos domiciliares no Brasil é 

de aproximadamente 0,6 kg/hab./dia e mais 0,3 kg/hab./dia de resíduos de varrição, 

capina e poda, limpeza de logradouros e entulhos. Algumas cidades, especialmente 

nas regiões Sul e Sudeste, alcançam índices de produção mais elevados, podendo 

chegar a 1,3kg/hab./dia, considerando todos os resíduos manipulados pelos serviços 

de limpeza urbana.  

Os resíduos sólidos, que são produtos das atividades humanas, devem ser tratados 

de forma adequada visando à minimização dos seus efeitos sobre o ambiente, não 

comprometendo a saúde da população e impossibilitando, por consequência, a 

degradação dos recursos naturais, especialmente o solo, a atmosfera, e os recursos 

hídricos.  

De acordo com o artigo 23, inciso IX da Constituição Federal, compete ao poder 

público local, portanto aos municípios, a responsabilidade de realizar a gestão sobre 

as questões do saneamento básico (Resíduos Sólidos Urbanos). O Plano aqui 

apresentado proporcionará o envolvimento dos diferentes setores da administração 

pública e da sociedade civil, com o propósito de promover uma limpeza urbana de 

excelência, melhorando a qualidade de vida da população. O Plano de Saneamento 

Básico é peça fundamental das políticas públicas municipais de saneamento, sendo 

o instrumento que norteará os programas, projetos e ações do poder público nesta 

área, legitimado pela transparência dos processos decisórios e pela participação da 
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sociedade na sua elaboração, com mecanismos eficazes de controle social, 

subordinando as ações de saneamento ao interesse público.  

O presente diagnóstico contempla o manejo de resíduos sólidos do Município de 

Itapema, desde a caracterização e a quantificação dos resíduos gerados no território 

municipal até a descrição detalhada de todas as etapas, buscando destacar os 

dados que caracterizam cada atividade, de forma a possibilitar uma análise 

adequada das demandas do município. 

4.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Serão apresentadas a seguir algumas importantes definições, normas técnicas, 

legislações e demais materiais relacionados a resíduos, que auxiliarão a elaboração 

e a compreensão do Plano. 

4.1.1 Resíduos Sólidos: Definições 

Os resíduos, materiais considerados como não reutilizáveis, eram chamados até 

pouco tempo atrás de lixo. A palavra lixo origina-se do latim lix, que significa cinzas 

ou lixívia. Atualmente, o lixo é identificado, por exemplo, como basura nos países de 

língua espanhola, e refuse, garbage, solid waste nos países de língua inglesa. 

No Brasil, de acordo com o Dicionário da Língua Portuguesa Aurélio, “lixo é tudo 

aquilo que não se quer mais e se joga fora; coisas inúteis, coisas imprestáveis, 

velhas e sem valor”. Contudo deve-se ressaltar que nos processos naturais não há 

lixo, apenas produtos inertes. Além disso, aquilo que não apresenta mais valor para 

aquele que descarta, para outro pode se transformar em insumo para um novo 

produto ou processo. 

Segundo a NBR 10.004 – Resíduos Sólidos – Classificação, da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas – ABNT (1997), atribui-se ao lixo a denominação de 

Resíduo Sólido, residuu, do latim significa o que sobra de determinadas substâncias, 

e sólido para diferenciá-lo de líquidos e gases. 

De acordo com a nova versão da NBR 10.004 da ABNT (2004), resíduos sólidos são 

todos os “Resíduos nos estados sólidos e semissólidos, resultantes de atividades de 

origem industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de serviço e de varrição. 

Ficam incluídos nesta definição os lodos provenientes do sistema de tratamento de 
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água, aqueles gerados em equipamentos e instalações de controle de poluição, bem 

como determinados líquidos, cujas particularidades tornem inviável o seu 

lançamento na rede pública de esgotos ou corpos de água, ou exijam para isso 

soluções técnica e economicamente inviável em face à melhor tecnologia 

disponível”. 

Por fim, a Lei nº 12.305/2010 define resíduos sólidos quase similarmente a NBR 

10.004 da ABNT (2004), a saber: material, substância, objeto ou bem descartado 

resultante de atividades humanas em sociedade, a cuja destinação final se procede, 

se propõe proceder ou se está obrigado a proceder, nos estados sólido ou 

semissólido, bem como gases contidos em recipientes e líquidos cujas 

particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede pública de esgotos ou em 

corpos d'água, ou exijam para isso soluções técnica ou economicamente inviáveis 

em face da melhor tecnologia disponível. 

4.1.2 Classificação dos Resíduos Sólidos 

Os resíduos sólidos são classificados de diversas formas, as quais podem ser 

quanto: à natureza física, a composição química, aos riscos potenciais ao meio 

ambiente e ainda quanto à origem. Ver Quadro 34. 
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Quadro 34 – Classificação dos resíduos sólidos 

CLASSIFICAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 

QUANTO À NATUREZA FÍSICA 
Secos 

Molhados 

QUANTO À COMPOSIÇÃO 
QUÍMICA 

Matéria Orgânica 

Matéria Inorgânica 

QUANTO AOS RISCOS 
POTENCIAIS AO MEIO 

AMBIENTE 

Resíduos Classe I - Perigosos 

Resíduos Classe II - Não Perigosos 

QUANTO Á ORIGEM 

Resíduos Domiciliares 

Resíduos de Limpeza Urbana 

Resíduos Sólidos Urbanos 

Resíduos de Estabelecimentos 
Comerciais e Prestadores de 

Serviços 

Resíduos dos Serviços Públicos de 
Saneamento Básico 

Resíduos Industriais 

Resíduos de Serviços de Saúde 

Resíduos da Construção Civil 

Resíduos Agrossilvopastoris 

Resíduos de Serviços de 
Transportes 

Resíduos de Mineração 

                                    Fonte: IPT/CEMPRE (2000), NBR 10.004/2004, Lei 12.305/2010 

 

4.1.2.1 Quanto à Natureza Física 

Os resíduos secos são os materiais recicláveis como, por exemplo: papéis, papelão, 

vidros, metais ferrosos, metais não ferrosos, plásticos, etc. Já os resíduos úmidos 

são os resíduos orgânicos e rejeitos, onde podem ser citados: restos de alimentos, 

restos de verduras, cascas de frutas, resíduos de banheiro, entre outros materiais 

não recicláveis. 

4.1.2.2 Quanto à Composição Química 

A) Resíduo Orgânico 

São os resíduos que possuem origem animal ou vegetal, neles podem-se incluir 

restos de alimentos, frutas, verduras, legumes, flores, plantas, folhas, sementes, 

restos de carnes e ossos, papéis, madeiras, etc.. A maioria dos resíduos orgânicos 
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pode ser utilizada na compostagem sendo transformados em fertilizantes e 

corretivos do solo, contribuindo para o aumento da taxa de nutrientes e melhorando 

a qualidade da produção agrícola. 

B) Resíduo Inorgânico 

Inclui nessa classificação todo material que não possui origem biológica, ou que foi 

produzida por meios humanos como, por exemplo: plásticos, metais, vidros, etc. 

Geralmente estes resíduos quando lançados diretamente ao meio ambiente, sem 

tratamento prévio, apresentam maior tempo de degradação. 

4.1.2.3 Quanto aos Riscos Potenciais ao Meio Ambiente 

Segundo a ABNT NBR 10004/2004 – Resíduos Sólidos, avaliando o grau de 

periculosidade dos resíduos sólidos, ou seja, os riscos potenciais ao meio ambiente 

e à saúde pública, os mesmos podem ser classificados em: Resíduos Classe I – 

Perigosos e em Resíduos Classe II – Não Perigosos, sendo este último subdividido 

em Resíduos Classe II A – Não Inertes e Resíduos Classe II B – Inertes. 

A) Resíduos Classe I – Perigosos 

Aqueles que apresentam periculosidade - característica apresentada por um 

resíduo que, em função de suas propriedades físicas, químicas ou infecto 

contagiosas, podem apresentar: 

 Risco a saúde pública, provocando mortalidade, incidência de doenças ou 

acentuando seus índices;  

 Riscos ao meio ambiente, quando o resíduo for gerenciado de forma 

inadequada; 

Ou uma das características abaixo descritas: 

Inflamabilidade: um resíduo sólido é caracterizado como inflamável (código de 

identificação D001), se uma amostra representativa dele, obtida conforme a ABNT 

NBR 10007, apresentar qualquer uma das seguintes propriedades:  

 Ser líquida e ter como ponto de fulgor inferior a 60°C, determinado conforme 

ABNT NBR 14598 ou equivalente, excetuando-se as soluções aquosas com 

menos de 24% de álcool em volume;  
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 Não ser liquida e ser capaz de, sob condições de temperatura e pressão de 

25°C e 0,1 Mpa (1 atm), produzir fogo por fricção, absorção de umidade ou 

por alterações químicas espontâneas e, quando inflamada, queimar vigorosa 

e persistentemente, dificultando a extinção do fogo;  

 Ser um oxidante definido como substância que pode liberar oxigênio e, como 

resultado, estimular a combustão e aumentar a intensidade do fogo em outro 

material; e  

 Ser um gás comprimido inflamável, conforme Legislação Federal sobre 

transporte de produtos perigosos (Portaria Nº 204/1997 do Ministério dos 

Transportes).  

Corrosividade: um resíduo é caracterizado como corrosivo (código de identificação 

D002) se uma amostra representativa dele, obtida conforme a ABNT NBR 10007, 

apresentar qualquer uma das seguintes propriedades: 

 Ser aquosa e apresentar pH inferior ou igual a 2, ou superior ou igual a 12,5, 

ou sua mistura com água na proporção de 1:1 em peso produzir uma solução 

que apresente pH inferior a 2 ou superior ou igual a 12,5; e  

 Ser líquida ou, quando misturada em peso equivalente de água, produzir um 

líquido e corroer o aço (COPANT 1020) a uma razão maior que 6,35 mm ao 

ano, a uma temperatura de 55°C, de acordo com USEPA SW 846 ou 

equivalente.  

Reatividade: um resíduo é caracterizado como reativo (código de identificação 

D003) se uma amostra representativa dele, obtida conforme a ABNT NBR 10007, 

apresentar qualquer uma das seguintes propriedades:  

 Ser normalmente instável e reagir de forma violenta e imediata, sem detonar;  

 Reagir violentamente com água;  

 Formar misturas potencialmente explosivas com a água;  

 Gerar gases, vapores e fumos tóxicos em quantidades suficientes para 

provocar danos a saúde pública e ao meio ambiente, quando misturados com 

a água;  
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 Possuir em sua constituição os íons CN– ou S2
- em concentrações que 

ultrapassem os limites de 250 mg de HCN liberável por quilograma de resíduo 

ou 500 mg de H2S liberável por quilograma de resíduo, de acordo com ensaio 

estabelecido no USEPA –SW 846;  

 Ser capaz de produzir reação explosiva ou detonante sob a ação de forte 

estímulo, ação catalítica ou temperatura em ambientes confinados;  

 Ser capaz de produzir, prontamente, reação ou decomposição detonante ou 

explosiva a 25°C e 0,1 Mpa (1atm); e  

 Ser explosivo, definido como uma substancia fabricada para produzir um 

resultado pratico, através de explosão ou efeito pirotécnico, e que esteja ou 

não esta substancia contida em dispositivo preparado para este fim.  

Toxicidade: um resíduo é caracterizado como tóxico se uma amostra representativa 

dele, obtida conforme a ABNT NBR 10007, apresentar qualquer uma das seguintes 

propriedades: 

 Quando o extrato obtido desta amostra, segundo a ABNT NBR 10005, 

contiver qualquer um dos contaminantes em concentrações superiores aos 

valores constantes no Anexo F da referida Norma. Neste caso, o resíduo 

deve ser caracterizado como tóxico com base no ensaio de lixiviação, com 

código de identificação constante no Anexo F da Norma;  

 Possuir uma ou mais substancias constantes no Anexo C (da ABNT NBR 

10004/2004) e apresentar toxicidade. Para avaliação dessa toxicidade, devem 

ser considerados os seguintes fatores:  

 Natureza da toxicidade apresentada pelo resíduo;  

 Concentração do constituinte no resíduo;  

 Potencial que o constituinte, ou qualquer produto tóxico de sua 

degradação, tem para migrar do resíduo para o ambiente, sob condições 

impróprias de manuseio;  

 Persistência do constituinte ou qualquer produto tóxico de sua 

degradação;  
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 Potencial que o constituinte, ou qualquer produto tóxico de sua 

degradação, tem para degradar-se em constituintes não perigosos, 

considerando a velocidade em que ocorre a degradação;  

 Extensão em que o constituinte, ou qualquer produto tóxico de sua 

degradação, é capaz de bioacumulação nos ecossistemas; e  

 Efeito nocivo pela presença de agente teratogênico, mutagênico, 

carcinogênico ou ecotóxico, associados a substancias isoladamente ou 

decorrente do sinergismo entre as substancias constituintes do resíduo;  

 Ser constituída por restos de embalagens contaminadas com substancias 

constantes nos Anexos D ou E (da ABNT NBR 10004/2004);  

 Resultar de derramamentos ou de produtos fora de especificação ou do prazo 

de validade que contenham quaisquer substâncias constantes nos Anexos D 

ou E (da ABNT NBR 10004/2004);  

 Ser comprovadamente letal ao homem; e  

 Possuir substância em concentração comprovadamente letal ao homem ou 

estudos do resíduo que demonstrem uma DL50 oral para ratos menor que 

50mg/kg ou CL50 inalação para ratos menor que 2mg/L ou uma DL 50 

dérmica para coelhos menor que 200mg/kg.  

Patogenicidade: um resíduo é caracterizado como patogênico (código de 

identificação D004) se uma amostra representativa dele, obtida conforme a ABNT 

NBR 10007, contiver ou se houver suspeita de conter microorganismos patogênicos, 

proteínas virais, ácido desoxibonucléico (ADN) ou ácido ribonucleico (ARN) 

recombinantes, organismos geneticamente modificados, plasmídios, cloroplastos, 

mitocôndrias ou toxinas capazes de produzir doenças em homens, animais ou 

vegetais. 

B) Resíduos Classe II – Não Perigosos 

Os códigos para alguns resíduos desta classe encontram-se no Anexo H da ABNT 

NBR 10004/2004. Subdividem-se em: 
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i. Resíduos Classe II A – Não Inertes: aqueles que não se enquadram nas 

classificações de resíduos classe I – Perigosos ou de resíduos classe II B – 

Inertes. Os Resíduos Classe II A – Não Inertes podem ter propriedades, tais 

como: biodegradabilidade, combustibilidade ou solubilidade em água. 

ii. Resíduos Classe II B – Inertes: quaisquer resíduos que, quando amostrados 

de uma forma representativa, segundo a ABNT NBR 10007, e submetidos a 

um contato dinâmico e estático com água destilada ou deionizada a 

temperatura ambiente, conforme ABNT NBR 10006, não tiverem nenhum de 

seus constituintes solubilizados a concentrações superiores aos padrões de 

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

4.1.2.4 Quanto à Origem 

O resíduo também poderá ser classificado de acordo com a sua origem, conforme 

explicitado na Lei Federal 12.305/2010. A seguir, são elencadas as diversas origens 

dos resíduos, a saber: 

a) Resíduos domiciliares: os originários de atividades domésticas em 

residências urbanas;  

b) Resíduos de limpeza urbana: os originários da varrição, limpeza de 

logradouros e vias públicas e outros serviços de limpeza urbana;  

c) Resíduos sólidos urbanos: os englobados nas alíneas “a” e “b”;  

d) Resíduos de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços: os 

gerados nessas atividades, excetuados os referidos nas alíneas “b”, “e”, “g”, 

“h” e “j”;  

e) Resíduos dos serviços públicos de saneamento básico: os gerados 

nessas atividades, excetuados os referidos na alínea “c”;  

f) Resíduos industriais: os gerados nos processos produtivos e instalações 

industriais; 

g) Resíduos de serviços de saúde: os gerados nos serviços de saúde, 

conforme definido em regulamento ou em normas estabelecidas pelos órgãos 

do Sisnama e do SNVS;  
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h) Resíduos da construção civil: os gerados nas construções, reformas, 

reparos e demolições de obras de construção civil, incluídos os resultantes da 

preparação e escavação de terrenos para obras civis;  

i) Resíduos agrossilvopastoris: os gerados nas atividades agropecuárias e 

silviculturais, incluídos os relacionados a insumos utilizados nessas 

atividades; 

j) Resíduos de serviços de transportes: os originários de portos, aeroportos, 

terminais alfandegários, rodoviários e ferroviários e passagens de fronteira;  

k) Resíduos de mineração: os gerados na atividade de pesquisa, extração ou 

beneficiamento de minérios. 

4.1.3 Aspectos Legais 

A elaboração do PMSB nas suas definições de conteúdo deve pautar-se pelos 

pressupostos, pelos princípios e pelos instrumentos definidos na legislação aplicável 

e nos programas e políticas públicas do saneamento básico. Os itens que seguem 

contemplam as diretrizes da Constituição Federal e das legislações federal, estadual 

e municipal relacionadas ao manejo de resíduos sólidos e a limpeza urbana. 

4.1.3.1 Constituição Federal 

O serviço público de saneamento básico é tratado expressamente na Constituição 

Federal, quando determina as competências da União, dos Estados-membros, do 

Distrito Federal e dos Municípios, nos art. 21, XX1 e 23, IX2, limitando-se apenas à 

fixação das atribuições dos referidos entes.  

                                                           

1
 Art. 21. São bens da União  

[...] XX - instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento básico e transportes 
urbanos; 
2
 Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:  

[...] IX - promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de 
saneamento básico; 
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Outro artigo constitucional que trata do saneamento básico é o art. 2253, que 

disciplina o direito ambiental ecologicamente equilibrado.  

Além da ligação do meio ambiente com o serviço público de saneamento básico, o 

direito à saúde também possui um vínculo com esta espécie de serviço, que está 

previsto no art. 1964 e 2005 da Constituição Federal.  

Por se tratar de serviço público, o serviço de saneamento básico, deverá observar o 

art. 306 da Constituição Federal, que relata os serviços que os Municípios podem 

prestar, caracterizando um dos princípios que asseguram a sua autonomia 

administrativa. Esse artigo explicitou que compete aos Municípios organizar e 

prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços 

públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo.  

Por fim, a Constituição Federal prevê em seu art. 1757 a concessão como forma de 

prestação indireta e serviços públicos, que é delegada ao particular mediante 

licitação. As leis que regulam esse instituto atualmente são a Lei nº 8.987/95 e a Lei 

nº 9.074/95.  

4.1.3.2 Legislação Federal 

A) Lei nº 11.445/2007 

No Brasil a regulação do saneamento básico é recente, o marco importante foi o 

Plano Nacional de Saneamento (PLANASA) instituído na década de 1970, que 

visava uma política de desenvolvimento urbano. Em conjunto com o PLANASA o 

extinto Banco Nacional de Habilitação (BNH), criado para implantar o 
                                                           

3
 Art. 225. 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.   

4
 Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que 

visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 
para sua promoção, proteção e recuperação.   

5
 Art. 200. Ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições, nos termos da lei:  

[...]IV - participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico; 

6
 Art. 30. Compete aos Municípios:  

[...]V - organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de 
interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial;   

7
 Art. 175. Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, 

sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos. 
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desenvolvimento urbano, contribuiu com o desenvolvimento do setor de 

saneamento.  

Com a decadência do PLANASA, e a posterior ausência de regulação para o setor 

de saneamento, ficou uma lacuna no setor durante anos. Então, restou clara a 

necessidade de um marco regulatório.  

Em consequência da existência de um grande vazio na regulação do serviço de 

saneamento básico foi então criada a Lei nº 11.445/07, que estabelece as diretrizes 

nacionais para o saneamento básico e para a política federal de saneamento básico. 

Esta Lei é regulamentada pelo Decreto nº 7.217/10.  

A edição da Lei nº 11.445/07 constitui um avanço na área institucional, pois 

explicitou diretrizes gerais de boas práticas de regulação, criou um marco legal e 

reduziu a insegurança jurídica no setor do saneamento básico. 

Neste prisma, a Lei nº 11.445/07 traz os princípios fundamentais expressos no seu 

art. 2º8. Além dos princípios, a mesma contempla ainda a definição de saneamento 

básico (art.º 39), a possibilidade de delegação dos serviços públicos de saneamento 

                                                           

8 Art. 2º Os serviços públicos de saneamento básico serão prestados com base nos seguintes princípios 

fundamentais: I - universalização do acesso; II - integralidade, compreendida como o conjunto de todas as 
atividades e componentes de cada um dos diversos serviços de saneamento básico, propiciando à população o 
acesso na conformidade de suas necessidades e maximizando a eficácia das ações e resultados; III - 
abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos realizados de 
formas adequadas à saúde pública e à proteção do meio ambiente; IV - disponibilidade, em todas as áreas 
urbanas, de serviços de drenagem e de manejo das águas pluviais adequados à saúde pública e à segurança da 
vida e do patrimônio público e privado; V - adoção de métodos, técnicas e processos que considerem as 
peculiaridades locais e regionais; VI - articulação com as políticas de desenvolvimento urbano e regional, de 
habitação, de combate à pobreza e de sua erradicação, de proteção ambiental, de promoção da saúde e outras 
de relevante interesse social voltadas para a melhoria da qualidade de vida, para as quais o saneamento básico 
seja fator determinante; VII - eficiência e sustentabilidade econômica; VIII - utilização de tecnologias apropriadas, 
considerando a capacidade de pagamento dos usuários e a adoção de soluções graduais e progressivas; IX - 
transparência das ações, baseada em sistemas de informações e processos decisórios institucionalizados; X - 
controle social; XI - segurança, qualidade e regularidade; XII - integração das infraestruturas e serviços com a 
gestão eficiente dos recursos hídricos. 

9
 Art. 3º Para os efeitos desta Lei, considera-se: I - saneamento básico: conjunto de serviços, infraestruturas e 

instalações operacionais de: a) abastecimento de água potável: constituído pelas atividades, infraestruturas e 
instalações necessárias ao abastecimento público de água potável, desde a captação até as ligações prediais e 
respectivos instrumentos de medição; b) esgotamento sanitário: constituído pelas atividades, infraestruturas e 
instalações operacionais de coleta, transporte, tratamento e disposição final adequados dos esgotos sanitários, 
desde as ligações prediais até o seu lançamento final no meio ambiente; c) limpeza urbana e manejo de resíduos 
sólidos: conjunto de atividades, infraestruturas e instalações operacionais de coleta, transporte, transbordo, 
tratamento e destino final do lixo doméstico e do lixo originário da varrição e limpeza de logradouros e vias 
públicas; d) drenagem e manejo das águas pluviais urbanas: conjunto de atividades, infraestruturas e instalações 
operacionais de drenagem urbana de águas pluviais, de transporte, detenção ou retenção para o amortecimento 
de vazões de cheias, tratamento e disposição final das águas pluviais drenadas nas áreas urbanas. 
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básico nos termos do art. 24110 da Constituição Federal e da Lei nº 1.1107/05, as 

responsabilidades do titular dos serviços, a exigência de contrato e suas condições 

de validade, a coordenação, o controle e a articulação de distintos prestadores de 

atividades interdependentes, a disciplina da instituição de fundos aos quais poderão 

ser destinadas parcelas das receitas para custear planos e a universalização do 

setor, as disposições relativas à prestação regionalizada, as normas relativas ao 

planejamento, à regulação e aos direitos dos usuários, à sustentabilidade 

econômico-financeira, aos requisitos mínimos de qualidade técnica e controle social. 

A Lei nº 11.445/07 inclui, como diretrizes, nacionais, vinculantes para todos os entes 

federativos – particularmente a União e o ente federativo da competência 

constitucional para a prestação dos serviços de saneamento básico. 

A Lei não aborda de forma expressa qual ente federado é o titular dos serviços de 

saneamento básico, pois, por se tratar de matéria de competência, cabe a 

Constituição Federal dispor sobre o assunto. 

Nesse contexto, a Constituição Federal, em seu art. 30, institui competência para 

organizar e prestar os serviços públicos de interesse local dos Municípios, 

assegurando sua autonomia administrativa. 

Interpretar essa disposição constitucional significa dizer que serviço público de 

saneamento básico é claramente atribuído aos Municípios, sendo este ente federado 

competente para prestá-lo e organizá-lo haja vista o interesse local ou 

predominantemente local.  

Enfim, a Lei nº 11.445/07, que traz a diretrizes nacionais para o saneamento básico, 

contempla diversos conteúdos de natureza distinta relacionado tanto ao 

financiamento, ao planejamento, à prestação e ao controle dos serviços públicos de 

saneamento básico propriamente dito, quanto à delegação de sua prestação, aos 

respectivos contratos e às relações entre titulares e executores dos serviços nos 

casos de prestação regionalizada. 

                                                           

10
 Art. 241. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios disciplinarão por meio de lei os consórcios 

públicos e os convênios de cooperação entre os entes federados, autorizando a gestão associada de serviços 
públicos, bem como a transferência total ou parcial de encargos, serviços, pessoal e bens essenciais à 
continuidade dos serviços transferidos. 
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B) Lei nº 12.305/2010 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos, instituída pela Lei Federal nº 12.305/2010, 

é o mais novo instrumento para a preservação do meio ambiente, que tem por fim 

minimizar os impactos causados pelos resíduos derivados dos meios de produção e 

do consumo de inúmeros produtos. 

De acordo com o disposto no art. 1º, §1º, estão sujeitas à Lei nº 12.305/2010 as 

pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado, responsáveis, direta ou 

indiretamente, pela geração de resíduos sólidos e as que desenvolvam ações 

relacionadas à gestão integrada ou ao gerenciamento de resíduos sólidos. 

O art. 2º afirma que a referida Lei será aplicada em consonância com as normas do 

Sistema Nacional do Meio Ambiente (Sisnama); do Sistema Nacional de Vigilância 

Sanitária (SNVS); do Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária 

(Suasa); e do Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial 

(Sinmetro), e em consonância com as Leis nos 11.445/07, de 5 de janeiro de 2007 

(saneamento básico); 9.974/00, de 6 de junho de 2000 (embalagens e agrotóxicos); 

e 9.966/00, de 28 de abril de 2000 (poluição causada por óleo e outras substâncias 

nocivas lançadas em água sob jurisdição nacional). 

O art. 9º determina a observância da seguinte ordem de prioridade na gestão e 

gerenciamento dos resíduos sólidos: não geração, redução, reutilização, reciclagem, 

tratamento dos resíduos sólidos e disposição final ambientalmente adequada dos 

rejeitos. 

O art. 13 classifica, quanto à origem, os resíduos sólidos dos estabelecimentos 

comerciais e prestadores de serviços como os gerados nessas atividades, com 

exceção dos resíduos de limpeza urbana; dos serviços públicos de saneamento 

básico; dos serviços de saúde; da construção civil; e dos resíduos de serviços de 

transportes.  

O parágrafo único do art. 13 dispõe que, respeitado o plano de gerenciamento de 

resíduos sólidos, os resíduos dos estabelecimentos comerciais e prestadores de 

serviços, se caracterizados como não perigosos, podem, em razão de sua natureza, 

composição ou volume, ser equiparados aos resíduos domiciliares pelo poder 

público municipal. 
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O Plano Nacional de Resíduos Sólidos será elaborado pela União, sob a 

coordenação do Ministério do Meio Ambiente, na forma do disposto no art. 15, bem 

como mediante processo de mobilização e participação social, incluindo a realização 

de audiências e consultas públicas. Terá vigência por prazo indeterminado e 

horizonte de vinte anos, com atualização a cada quatro anos. 

Segundo o disposto no art. 16, a elaboração de plano estadual de resíduos sólidos é 

condição para os Estados terem acesso a recursos da União, ou por ela controlados, 

destinados a empreendimentos e serviços relacionados à gestão de resíduos 

sólidos, ou para serem beneficiados por incentivos ou financiamentos de entidades 

federais de crédito ou fomento para tal finalidade. A vigência e as revisões são as 

mesmas do plano nacional. 

Os Estados poderão, ainda, elaborar planos microrregionais de resíduos sólidos, 

bem como planos específicos direcionados às regiões metropolitanas ou às 

aglomerações urbanas. 

Tais planos terão a participação obrigatória dos Municípios envolvidos e não 

excluem nem substituem as prerrogativas a cargo dos mesmos. 

A elaboração de plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos também 

constitui condição para o Distrito Federal e Municípios terem acesso a recursos da 

União, ou por ela controlado, destinado a empreendimentos e serviços relacionados 

à limpeza urbana e ao manejo dos resíduos, bem como para serem beneficiados por 

incentivos ou financiamentos de entidades federais de crédito ou fomento para tal 

atividade. 

O art. 20 da Lei nº 12.305/2010 dispõe que estão sujeitos à elaboração de plano de 

gerenciamento de resíduos sólidos, entre outros, os estabelecimentos comerciais e 

de prestação de serviços que gerem resíduos perigosos; ou que mesmo 

caracterizados como não perigosos, por sua natureza, composição ou volume, não 

sejam equiparados aos resíduos domiciliares pelo Poder Público Municipal. 

O art. 21, § 3º, afirma que serão estabelecidos em regulamento os critérios e os 

procedimentos simplificados para apresentação dos planos de gerenciamento de 

resíduos sólidos para microempresas e empresas de pequeno porte, desde que as 

atividades por elas desenvolvidas não gerem resíduos perigosos.  
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O plano de gerenciamento de resíduos sólidos é parte integrante do processo de 

licenciamento ambiental do empreendimento ou atividade pelo órgão competente do 

Sisnama (art. 24). 

O art. 27 prevê que os estabelecimentos comerciais e prestadores de serviço são, 

entre outros, responsáveis pela implementação e operacionalização integral do 

plano de gerenciamento. Cabe ressaltar, que a contratação de serviços de coleta, 

armazenamento, transporte, tratamento ou destinação final dos resíduos não isenta 

tais pessoas jurídicas da responsabilidade por danos que vierem a ser provocados 

pelo gerenciamento inadequado. 

O art. 30, ao tratar da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos 

produtos, em seu parágrafo único, dispõe que esta tem por objetivo compatibilizar 

interesses entre os agentes econômicos e sociais e os processos de gestão 

empresarial e mercadológica com os de gestão ambiental, desenvolvendo 

estratégias sustentáveis. 

Os comerciantes de agrotóxicos e de outros produtos cuja embalagem após o uso 

constitua resíduo perigoso de pilhas e baterias, pneus, óleos lubrificantes, lâmpadas 

fluorescentes, de vapor de sódio, mercúrio e de luz mista, bem como de produtos 

eletrônicos e seus componentes, são obrigados a estruturar e implementar sistemas 

de logística reversa, de forma independente do serviço público de limpeza urbana e 

de manejo. 

Os participantes dos sistemas de logística reversa deverão manter atualizados e 

disponíveis, ao órgão municipal competente e a outras autoridades, informações 

completas sobre a realização das ações sob sua responsabilidade. 

Os arts. 54 e 56 estabelecem que a disposição final ambientalmente adequada dos 

rejeitos deverá ser implantada em até quatro anos após a data da publicação da Lei 

nº 12.305/2010 e que a logística reversa relativa às lâmpadas e eletroeletrônicos 

será implementada progressivamente segundo cronograma estabelecido em 

regulamento. 

Em dezembro de 2010 foi sancionado o Decreto n° 7.404 que Regulamenta a 

Política Nacional de Resíduos e cria o Comitê Interministerial da Política Nacional de 
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Resíduos Sólidos e o Comitê Orientador para a Implantação dos Sistemas de 

Logística Reversa, e dá outras providências.  

C) Demais Leis 

O tratamento legal do saneamento básico está presente em alguns dispositivos de 

leis ordinárias, que não tratam especificamente deste serviço público. 

Dentre estas podem ser citadas como principais: a Lei nº 6.776/79 – Lei 

Parcelamento do Solo, a Lei nº 8.080/90 – Lei Orgânica da Saúde e a Lei nº 

10.257/91 – Estatuto da Cidade. Elas tratam superficialmente o serviço de 

saneamento básico. 

Entretanto, fica nítido que esse serviço público é visto como essencial para os 

cidadãos, tanto no aspecto ambiental, como da saúde pública e o desenvolvimento 

urbano. 

A Lei nº 6.776/79, que trata do Parcelamento do Solo, em vários dispositivos 

preceitua a obrigatoriedade de planejar e executar obras referentes à implantação 

dos serviços de saneamento básico.  

A Lei nº 8.080/90 dispõe sobre diferentes aspectos relacionados com a saúde, entre 

eles o meio ambiente e o saneamento básico. 

O Estatuto da Cidade (Lei nº 10.257/01) é a lei nacional que trata de forma mais 

ampla do saneamento básico. De seus dispositivos extraí-se a importância de 

promoção universal e ecologicamente adequada desse serviço. 

Ressaltam-se, outras Leis Federais que se aplicam nos serviços públicos de 

saneamento básico: Lei nº 11.107/2005 – Lei de Consórcios Públicos, Lei nº 

11.124/2005 - Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social e cria o Fundo 

Nacional de Habitação de Interesse Social, Lei nº 9.433/1997 – Política Nacional de 

Recursos Hídricos. 

O Ministério das Cidades, por meio do Conselho das Cidades, instituiu 3 (três) 

resoluções orientar na confecção dos Planos Municipais de Saneamento Básico, 

note-as:  
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Resolução Recomendada n° 32/2007 do Conselho das Cidades - Recomendar a 

realização de uma Campanha Nacional de sensibilização e mobilização, visando à 

elaboração e implementação dos Planos de Saneamento Básico;  

Resolução Recomendada n°33/2007 do Conselho das Cidades - Recomendar 

prazos para a elaboração dos Planos de Saneamento Básico e instituição de Grupo 

de Trabalho para formular proposta de planejamento para a elaboração do Plano 

Nacional de Saneamento Básico;  

Resolução Recomendada n°75/2009 do Conselho das Cidades - Estabelece 

orientações relativas à Política de Saneamento Básico e ao conteúdo mínimo dos 

Planos de Saneamento Básico. 

Em relação aos decretos, portarias e resoluções, citam-se: 

Decreto nº 5940/2006 - "Institui a separação dos resíduos recicláveis descartados 

pelos órgãos e entidades da administração pública federal direta e indireta, na fonte 

geradora, e a sua destinação às associações e cooperativas dos catadores de 

materiais recicláveis, e dá outras providências"; 

Decreto nº 4074/2002 - "Regulamenta a Lei no 7.802, de 11 de julho de 1989, que 

dispõe sobre a pesquisa, a experimentação, a produção, a embalagem e rotulagem, 

o transporte, o armazenamento, a comercialização, a propaganda comercial, a 

utilização, a importação, a exportação, o destino final dos resíduos e embalagens, o 

registro, a classificação, o controle, a inspeção e a fiscalização de agrotóxicos, seus 

componentes e afins, e dá outras providências"; 

Portaria do Ministério de Estado do Interior Nº 53, de 1979 - "Determina que os 

projetos específicos de tratamento e disposição de resíduos sólidos, ficam sujeitos à 

aprovação do órgão estadual competente”; 

Resolução CONAMA Nº 005/1993 - "Dispõe sobre o gerenciamento de resíduos 

sólidos gerados nos portos, aeroportos, terminais ferroviários e rodoviários”.  

Alterada pela Resolução nº 358, de 2005; 

Resolução CONAMA Nº 401/2008 - Estabelece os limites máximos de chumbo, 

cádmio e mercúrio para pilhas e baterias comercializadas no território nacional e os 
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critérios e padrões para o seu gerenciamento ambientalmente adequado, e dá 

outras providências. Revoga a Resolução CONAMA nº 257/99; 

Resolução CONAMA Nº 258/1999 - Determina que as empresas fabricantes e as 

importadoras de pneumáticos ficam obrigadas a coletar e dar destinação final 

ambientalmente adequadas aos pneus inservíveis; 

Resolução CONAMA Nº 301/2002 - Altera a Resolução nº 258/99 (acrescenta 

considerandos, altera os arts. 1º, 2°, 3º, 11 e 12, e acrescenta o art. 12-A); 

Resolução CONAMA Nº 358/2005 - "Dispõe sobre o tratamento e a disposição final 

dos resíduos dos serviços de saúde e dá outras providências”; 

Resolução CONAMA Nº 404/2008 - "Estabelece critérios e diretrizes para o 

licenciamento ambiental de aterro sanitário de pequeno porte de resíduos sólidos 

urbanos”; 

Resolução CONAMA Nº 316/2002 - "Dispõe sobre procedimentos e critérios para o 

funcionamento de sistemas de tratamento térmico de resíduos"; 

Resolução CONAMA Nº 313/2002 - "Dispõe sobre o Inventário Nacional de 

Resíduos Sólidos Industriais"; 

Resolução CONAMA Nº 307/2002 - "Estabelece diretrizes, critérios e 

procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil". Alterada pelas 

Resoluções 348, de 2004, e nº 431, de 2011; 

Resolução CONAMA Nº 275/2001 - "Estabelece código de cores para diferentes 

tipos de resíduos na coleta seletiva"; 

Resolução CONAMA Nº 006/1991 - "Dispõe sobre a incineração de resíduos 

sólidos provenientes de estabelecimentos de saúde, portos e aeroportos"; 

Resolução CONAMA Nº 009/1993 - "Recolhimento e destinação adequada de óleos 

lubrificantes"; 

Resolução RDC ANVISA nº 306/2004 - Dispõe sobre o Regulamento Técnico para 

o gerenciamento de resíduos de serviços de saúde. 
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4.1.3.3 Legislação Estadual 

No Estado de Santa Catarina, a Constituição Estadual, cita o serviço público de 

saneamento básico quando aborda a questão de competência estadual no art. 9º11, 

e sobre a saúde no art. 15312.  

Os principais instrumentos legais que dizem respeito ao manejo de resíduos sólidos 

e a limpeza urbana (ou relacionados indiretamente) a nível estadual são: 

Lei nº 11.347/2000 - Dispõe sobre a coleta, o recolhimento e o destino final dos 

resíduos sólidos potencialmente perigosos que menciona, e adota outras 

providências; 

Lei nº 13.517/2005 - Política Estadual de Saneamento; 

Lei nº 13.557/2005 - Política Estadual de Resíduos Sólidos; 

Lei nº 14.675 - Código Estadual do Meio Ambiente;  

Decreto n° 3.108/2010 - Cria a Agência Reguladora de Serviços de Saneamento 

Básico do Estado de Santa Catarina – AGESAN; 

Lei nº 15.112, de 19 de janeiro de 2010 - Dispõe sobre a proibição de despejo de 

resíduos sólidos reaproveitáveis e recicláveis em lixões e aterros sanitários; 

Lei nº 15.119, de 19 de janeiro de 2010 - Dispõe sobre a coleta dos resíduos 

sólidos inorgânicos nas áreas rurais; 

Lei nº 15.251, de 03 de agosto de 2010 - É vedado o ingresso, no Estado de Santa 

Catarina, de resíduos sólidos com características radioativas e de resíduos 

orgânicos que apresentem riscos fitossanitários, tais como a disseminação de febre 

aftosa ou outras zoonoses;  

                                                           

11
 Art. 9º O Estado exerce, com a União e os Municípios, as seguintes competências: [...]IX - promover 

programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico; 

12
 Art. 153. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantida mediante políticas sociais e econômicas que 

visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 
para sua promoção, proteção e recuperação. Parágrafo único. O direito à saúde implica os seguintes princípios 
fundamentais: I - trabalho digno, educação, alimentação, saneamento, moradia, meio ambiente saudável, 
transporte e lazer. 
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Decreto nº 3.873, de 16 de janeiro de 2002 - Institui o Programa Catarinense de 

Reciclagem, Geração de Trabalho e Renda e cria o Grupo Executivo de Trabalho- 

GET; 

Decreto nº 6.215, de 27 de dezembro de 2002 - Regulamenta a Lei nº 12.375, de 

16 de julho de 2002, que dispõe sobre a coleta, o recolhimento e o destino final de 

Pneus descartáveis e adota outras providências. 

4.1.3.4 Legislação Municipal 

Os principais instrumentos legais que dizem respeito ao manejo de resíduos sólidos 

e a limpeza urbana (ou relacionados indiretamente) a nível municipal são: 

Lei Ordinária nº 115, de 25 de setembro de1985 - Institui o Código de Posturas do 

Município de Itapema, Estado de Santa Catarina; 

Lei Ordinária nº 654, de 6 de novembro de 1991 - Autoriza contratação de Coleta 

de Lixo e dá outras providências; 

Lei Ordinária nº 1.125, de 01 de novembro de 1995 - Dispõe sobre normas de 

saúde em vigilância sanitária, estabelece penalidades, e dá outras providências; 

Lei Ordinária nº 1.124, de 01 de novembro de 1995 - Dispõe sobre normas 

relativas ao meio ambiente, estabelece penalidades e dá outras providências; 

Lei Ordinária nº 1.470, de 15 de abril de 1998 - Dispõe sobre os atos de limpeza 

pública; 

Lei Municipal nº 1.870, de 12 de setembro de 2001 - Cria Conselho Municipal de 

Defesa do Meio Ambiente - COMDEMA - e dá outras providências; 

Lei Ordinária nº 2.048, de 30 de dezembro de 2002 - Autoriza o executivo 

municipal a conceder a exploração de serviços de engenharia sanitária de limpeza 

urbana no município de Itapema e dá outras providências; 

Lei Complementar nº 11, de 06 de fevereiro de 2002 - Dispõe sobre o zoneamento 

e uso do solo do município de Itapema, cria o conselho municipal de planejamento 

urbano e dá outras providências; 

Lei Complementar nº 9, de 06 de fevereiro de 2002 - Dispõe sobre a política de 

proteção, conservação e recuperação do meio ambiente, e dá outras providências; 
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Decreto nº 35, 30 de junho de 2004 - Estabelece o estatuto da fundação ambiental 

área costeira de Itapema- FAACI; 

Decreto n° 136, de 26 de dezembro de 2005 - Regulamenta o programa agente 

coletor de material reciclável; 

Lei nº 2.492, de 20 de junho de 2007 - Dispõe sobre o recolhimento de óleo vegetal 

utilizado em cozinhas de estabelecimentos comerciais e dá outras providências. 

Decreto nº 79/2007, de 14 de setembro de 2007 - Instituiu o serviço de inspeção 

industrial e sanitária dos produtos de origem animal no município de Itapema; 

Decreto Legislativo nº 11, de 05 de julho de 2007 - Institui programa de separação 

seletiva de resíduos sólidos recicláveis nas dependências da câmara de vereadores 

de Itapema; 

Lei Ordinária nº 2.819, de 17 de dezembro de 2009 - Dispõe sobre a política 

municipal de saneamento básico, cria o fundo e o conselho municipal de 

saneamento e dá outras providências; 

Lei Ordinária nº 2.718, 24 de junho de 2009 - Dispõe sobre a substituição do uso 

de sacolas e sacos plásticos nas instituições que menciona e dá outras 

providências; 

Lei Ordinária nº 2.769, 09 de outubro de 2009 - Dispõe sobre o descarte 

de lâmpadas, pilhas, baterias, e outros tipos de acumuladores de energia, no âmbito 

do Município de Itapema; 

Decreto nº 66, de 13 de agosto de 2010 - Autoriza o poder executivo a institui 

programa de separação seletiva de resíduos sólidos recicláveis nas escolas do 

município de Itapema; 

Lei Ordinária nº 3.000, de 05 de dezembro de 2011 - Institui as taxas no Município 

de Itapema; 

Lei Ordinária nº 3.019, de 08 de dezembro de 2011 - Institui o sistema para a 

gestão sustentável de resíduos da construção civil no Município de Itapema; 
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Lei Ordinária nº 3.160, de 05 de abril de 2013 - Autoriza a concessão de auxílio 

financeiro à Cooperativa dos Coletores de Materiais Recicláveis de Itapema - 

COOPERITAPEMA, e dá outras providências; 

Lei Ordinária nº 3.218, de 02 de setembro de 2013 - Autoriza o ingresso do 

Município de Itapema no consórcio público denominado de Agência Reguladora 

Intermunicipal de Saneamento (ARIS), e dá outras providências;  

Lei Ordinária nº 3246, de 18 de novembro de 2013 - Institui a taxa de 

licenciamento ambiental - TLAM e a taxa de controle e fiscalização ambiental 

municipal - TCFAM, e dá outras providências; 

Decreto nº 5, de 14 de janeiro de 2013 - Fixa o valor da Tarifa de Resíduos Sólidos 

- TRS. 

4.1.4 Panorama Geral dos Resíduos Sólidos 

4.1.4.1 Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil 

O Brasil apresenta 5.645 municípios espalhados por todo o território nacional dos 

quais 80 % desses municípios possuem menos de 20 mil habitantes, sendo 

considerados municípios de pequeno porte e com pouca estrutura para manter um 

sistema de gestão de resíduos sólidos em patamares adequados do ponto de vista 

sanitário e ambiental.  

Todos esses municípios juntos geram aproximadamente 182.692,30 toneladas/dia 

de resíduos sólidos domiciliares representando uma geração média per capita de 

1,15 kg/hab/dia.  

Entretanto, nem todo o volume de resíduos sólidos gerados é atendido pelos 

sistemas municipais de coleta ficando parte desse volume gerado (11,8%) fora do 

sistema de coleta e transporte, representando um déficit diário de 21.608,30 

toneladas de resíduos que nem sequer recebem o atendimento do respectivo 

serviço.  

Esse total de 182.692,30 toneladas de resíduos sólidos gerados diariamente em 

todo o território nacional obedece a uma logística de geração que é diretamente 
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proporcional as regiões com altos índices de industrialização e densidade 

populacional, conforme demonstra a Figura 106.  

 
Figura 106 – Percentual de resíduos sólidos diários gerados por região 

Fonte: Panorama de Resíduos ABRELPE – 2009 

 

Portanto, a região sudeste, que é constituída por quatro estados e 1.668 municípios 

é a região que mais gera resíduos no País chegando a atingir aproximadamente 

85.374,52 toneladas/dia de resíduos sólidos.  

Considerando o déficit no atendimento de coleta de resíduos de 11,8% sobre o total 

de resíduos gerados podemos concluir que aproximadamente 161.084,00 toneladas 

de resíduos diariamente são encaminhadas aos sistemas de disposição final.  

Esses sistemas de disposição final de resíduos são classificados de acordo com a 

sua forma de operação podendo alcançar condições adequadas (Aterro Sanitário) 

ou condições inadequadas (Aterro Controlado e Lixões), sendo adotados pelos 

Municípios conforme apresenta a Figura 107. 
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Figura 107 – Disposição final de resíduos sólidos 

Fonte: Panorama de Resíduos ABRELPE – 2009 

 

Do total de 161.084 toneladas/dia de resíduos sólidos coletados no Brasil podemos 

concluir que existem ainda 43 % (69.266,00 ton/dia) sendo descartado no solo de 

forma inadequada e 57% (91.818,00 ton/dia) sendo destinados em aterro sanitários.  

Sabemos que essa estatística não mostra resultados aceitáveis do ponto de vista 

sanitário, ambiental e de saúde pública, podendo ser justificado pelas condições 

heterogêneas dos municípios que apresentam pouca estrutura técnica e financeira 

para executar os serviços básicos de limpeza pública. 

Entretanto, se for analisado a série histórica de dados (76% de lixões no ano de 

1990 - IBGE), podemos observar que o panorama das condições adequadas esta 

em plena evolução com grandes possibilidades de atingirmos a erradicação dos 

lixões à medida que novas legislações começam a entrar em vigor, como é o caso 

da Lei 12.305/10. 

4.1.4.2 Panorama dos Resíduos Sólidos em Santa Catarina 

A gestão dos resíduos sólidos urbanos (RSU) em Santa Catarina passou nos últimos 

dez anos por uma verdadeira transformação. No final do ano 2000, o Ministério 

Público Estadual, ao definir as suas políticas e prioridades para o ano 2001 na área 

de meio ambiente, considerou a necessidade urgente de um programa especial de 

recuperação das áreas degradadas pela disposição irregular de resíduos sólidos 
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urbanos no Estado, pois de acordo com o MP de Santa Catarina, em dezembro de 

2000, somente 22 municípios depositavam os resíduos sólidos de forma adequada, 

ou seja, 92% dos municípios catarinenses depositavam os RSU de forma 

inadequada.  

Assim, em 2001, o Ministério Público Estadual, através da Coordenadoria de Defesa 

do Meio Ambiente, implantou o Programa Lixo Nosso de Cada Dia, que possuía 

como principal objetivo dar destinação adequada aos resíduos sólidos domiciliares 

gerados nos 293 Municípios catarinenses. Neste sentido, os Promotores de Justiça 

das Comarcas instauraram procedimentos administrativos que resultaram na 

assinatura de 193 termos de compromisso de ajustamento de conduta, nos quais os 

Prefeitos comprometeram-se a regularizar a situação do lixo urbano, recuperar áreas 

degradadas onde havia lixões a céu aberto e implementar ações de conscientização 

ambiental junto à população. 

Em 2004, passados quatro anos da implantação do Programa, o Estado de Santa 

Catarina encontrava-se em uma situação privilegiada com relação ao restante do 

Brasil, pois 279 Municípios catarinenses já destinavam adequadamente seus 

resíduos sólidos, o que representava a 95,22% dos Municípios. Além disso, 

resultados secundários decorrentes da implantação do Programa podem ser hoje 

percebidos, quais sejam: a divulgação das questões relacionadas com os resíduos 

sólidos na mídia, trazendo para o cotidiano das pessoas problemas e conceitos até 

então pouco conhecidos; a formação de consórcios intermunicipais e a criação de 

empresas especializadas no ramo de resíduos sólidos. 

O panorama da situação atual, descrito na sequência, dos resíduos sólidos no 

Estado de Santa Catarina focou-se nas pesquisas da ABRELPE (2010), ABES 

(2012) bem como nos dados da Pesquisa Nacional de Saneamento Básico – PNSB 

(2008) e no Diagnóstico do Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos (2007) do Sistema 

Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS). 

A) Resíduos Sólidos Urbanos 

A taxa geração de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) no Estado de Santa Catarina 

em 2009 foi de 3.994 t/dia em média. Em 2010 essa taxa aumentou 7,28 % 

atingindo o valor de 4.285 t/dia em média. 
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Acompanhando a tendência de crescimento da geração de RSU a coleta também 

apresentou aumento. O crescimento da taxa de coleta de 2009 para 2010 foi de 

9,3%. Isto é, em 2009 foram coletados em média a taxa de 3.620 t/dia e em 2010 a 

taxa de coleta foi de 3.956 t/dia. Comparando o aumento das taxas de geração e 

coleta, observa-se que a coleta tende à universalização, pois o seu crescimento é 

maior que o crescimento da taxa de geração. 

Atualmente, conforme pesquisa realizada pela Associação Brasileira de Engenharia 

Sanitária e Ambiental – ABES/SC (2012), 100% dos municípios destinam seus 

resíduos sólidos urbanos para aterros sanitários, não existindo mais a destinação de 

maneira inadequada para aterros controlados ou lixões. Do ponto de vista ambiental, 

aterros controlados pouco se diferenciam de lixões, pois nenhum possui conjunto de 

sistemas necessários para proteger o meio ambiente contra as contaminações. 

B) Resíduos da Construção e Demolição (RCD) 

A respeito dos Resíduos da Construção e Demolição (RCD) pode-se dizer que 

houve um pequeno crescimento na coleta desses resíduos na Região Sul do País 

(Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul). Dentre as fontes de dados utilizadas 

para o presente trabalho, não existe o detalhamento somente para o Estado de 

Santa Catariana em relação a essa tipologia de resíduos. 

Os dados apontam um crescimento na Região Sul de 2,42% na taxa média de coleta 

de 2009 para 2010. A taxa média coletada de RCD em 2010 foi de 14.738 t/dia.  

C) Resíduos dos Serviços de Saúde - RSS  

Dos 1.188 municípios da Região Sul (Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul) 

apenas 84,2% prestam, total ou parcialmente, serviços relativos aos RSS. 

A taxa de coleta do RSS em Santa Catarina atingiu o valor de 4.813 t/ano em 2010. 

Um crescimento de 8% em relação ao ano anterior. O destino final do que é coletado 

pode ser a incineração, o autoclave, o microondas ou o aterro. 

Os destinos mais usados para os RSS é o autoclave com 51,5% com dos casos e a 

incineração com 44,7% dos casos na Região Sul. 
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Com relação ao tratamento dos RSS em Santa Catarina, em 2010 a região 

apresentou a taxa de tratamento por autoclave de 1.872 t/ano e por incineração de 

624 t/ano.  

D) Coleta Seletiva  

Na Região Sul, 77,7% dos municípios apresentam iniciativa de Coleta Seletiva. 

Comparando com outras regiões do País, a Região Sul é a segunda melhor, 

perdendo por aproximadamente em 2% para a Região Sudeste. 

Em relação à coleta seletiva em Santa Catarina, conforme pesquisa realizada pela 

Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental – ABES/SC (2012), 114 

municípios do Estado (39%) informaram realizar a coleta seletiva (pelo menos de 

forma parcial), 135 municípios (46%) não realizam esta coleta e o restante (15%) 

não informou sobre a realização da mesma. 

4.1.4.3 Panorama dos Resíduos Sólidos em Itapema 

Atualmente, a Prefeitura de Itapema terceiriza os serviços de coleta, transporte e 

destino final dos resíduos sólidos urbanos13 (RSU) junto à Empresa Ambiental 

Limpeza Urbana e Saneamento Ltda., a qual detém a concessão desses serviços 

até novembro de 2030, conforme contrato firmado com a municipalidade. 

Os RSU coletados são transportados até o aterro sanitário da Empresa Proactiva 

(subcontratada da Empresa Ambiental), que fica situado no Município de Biguaçu, a 

aproximadamente 45 km da sede municipal de Itapema. É importante ressaltar que a 

Empresa Ambiental realiza a coleta convencional e a coleta seletiva de materiais 

recicláveis em praticamente todo o município, além dos serviços de varrição, capina, 

roçada e pintura de meio-fio em parte (a leste da Rodovia BR-101) do município, 

bem como executa a limpeza das principais praias. Já os serviços de limpeza 

urbana realizados na parte municipal a oeste da BR-101 são efetuados pela 

Prefeitura de Itapema. 

                                                           

13
 Resíduos sólidos urbanos são os “resíduos gerados no município, provenientes de residências ou qualquer 

outra atividade que gere resíduos com características domiciliares, bem como os resíduos de limpeza pública 
urbana”. Envolvem os resíduos sólidos domiciliares, comerciais, públicos (limpeza urbana), de serviços de saúde 
assépticos e industriais comuns. 
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As informações detalhadas quanto ao gerenciamento dos resíduos sólidos no 

município serão apresentadas nos itens a seguir. 

4.2 DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS NO 

MUNICÍPIO DE ITAPEMA 

Este item contemplará a situação dos resíduos sólidos gerados no respectivo 

território, contendo a origem, o volume, a caracterização dos resíduos e as formas 

de destinação e disposição final adotadas. 

4.2.1 Origem/Tipos dos Resíduos Sólidos Gerados no Município 

Existem diferentes maneiras de se classificar os resíduos sólidos, conforme 

apresentado anteriormente. Uma das maneiras mais comuns é quanto à natureza ou 

origem, sendo esta considerada o principal elemento para a caracterização dos 

resíduos sólidos. Segundo este critério (conforme Manual de Gerenciamento 

Integrado de Resíduos Sólidos, elaborado pelo Instituto Brasileiro de Administração 

Municipal – IBAM –, sob o patrocínio da Secretaria Especial de Desenvolvimento 

Urbano da Presidência da República – SEDU/PR no ano de 2001 e conforme a Lei 

n°12.305/2010), os diferentes tipos de resíduos gerados no Município de Itapema 

podem ser agrupados em cinco grandes grupos, a saber: 

 Resíduos domiciliares ou residenciais; 

 Resíduos de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviço; 

 Resíduos de limpeza urbana; 

 Resíduos domiciliares especiais: 

o Entulho de obras (resíduos de construção e demolição); 

o Pilhas e baterias; 

o Lâmpadas fluorescentes; 

o Eletroeletrônicos; 

o Pneus. 

 Resíduos de fontes especiais: 
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o Resíduos de atividade rural (embalagens de agrotóxicos); 

o Resíduos de atividades industriais; 

o Resíduos de serviços de saúde (assépticos e sépticos); 

o Resíduos de serviços de transporte (terminal rodoviário); 

o Resíduos dos serviços públicos de saneamento básico. 

Entretanto, dos resíduos supracitados, a Prefeitura é responsável somente pelo 

gerenciamento dos seguintes tipos de resíduos: 

 Resíduos domiciliares ou residenciais; 

 Resíduos de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviço; 

 Resíduos de limpeza urbana; 

 Resíduos de fontes especiais: 

o Resíduos de serviços de saúde (assépticos e sépticos), sendo os 

resíduos sépticos coletados somente nos estabelecimentos 

administrados pela Prefeitura. 

4.2.2 Avaliação Quantitativa dos Resíduos Sólidos 

Durante muitos anos, os resíduos sólidos urbanos gerados em Itapema foram 

depositados em área aberta dentro do território municipal, sem controle quanto aos 

efeitos de tal procedimento (ver detalhes no item 4.4).  

Entretanto, atualmente, os resíduos sólidos urbanos gerados no município tem como 

destino final o aterro sanitário da Empresa Proactiva, que fica situado no Município 

de Biguaçu. Os resíduos encaminhados para tal destino são provindos da coleta 

convencional dos resíduos sólidos urbanos, envolvendo: os resíduos domiciliares, os 

resíduos comerciais e prestadores de serviço, os resíduos de limpeza urbana e os 

resíduos de serviços de saúde assépticos (não infectantes).  

Na sequência pode ser observado o histórico de evolução da quantidade dos 

resíduos sólidos urbanos coletados (coleta convencional) pela Empresa Ambiental 

no Município de Itapema, os quais são pesados quando adentram ao aterro sanitário 
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da Empresa Proactiva em Biguaçu. Os dados fazem referência aos últimos 5 anos 

(além de 2013), iniciando pelo ano de 2008, conforme apresenta o Quadro 35. 

 

Quadro 35 – Quantidade de RSU coletados em 2008 e 2009 

PERÍODO 
QUANTIDADE 

(ton/mês) 
PERÍODO 

QUANTIDADE 
(ton/mês) 

Janeiro/2008 2.454 Janeiro/2009 2.439 

Fevereiro/2008 1.783 Fevereiro/2009 1.766 

Março/2008 1.188 Março/2009 1.315 

Abril/2008 985 Abril/2009 1.071 

Maio/2008 938 Maio/2009 987 

Junho/2008 816 Junho/2009 957 

Julho/2008 936 Julho/2009 957 

Agosto/2008 856 Agosto/2009 975 

Setembro/2008 889 Setembro/2009 1.023 

Outubro/2008 1.012 Outubro/2009 1.085 

Novembro/2008 975 Novembro/2009 1.137 

Dezembro/2008 1.691 Dezembro/2009 1.812 

Total (ton/ano) 14.523,00 Total (ton/ano) 15.524,00 

Média Mensal 1.210,25 Média Mensal 1.293,67 

Média Diária (ton/dia) 40,34 Média Diária (ton/dia) 43,12 

             Fonte: Empresa Ambiental 

 

De acordo com o Quadro 35, verificou-se que Itapema produziu 6,9% mais resíduos 

sólidos em 2009 do que no ano de 2008. Pôde-se constatar também que a geração 

dos resíduos na alta temporada (especificamente em janeiro) é praticamente 2,5 

vezes maior do que a média do ano, em razão do município possuir uma população 

flutuante significativa na época de veraneio, fator este que será percebido também 

nos anos entre 2010 e 2013. A figura a seguir apresenta graficamente a referida 

evolução. 
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Figura 108 – Evolução dos RSU coletados em 2008-2009 

Fonte: Empresa Ambiental 

 

O Quadro 36 apresenta a quantidade dos resíduos sólidos urbanos coletados em 

Itapema nos anos de 2010 e 2011. 

 

Quadro 36 – Quantidade de RSU coletados em 2010 e 2011 

PERÍODO 
QUANTIDADE 

(ton/mês) 
PERÍODO 

QUANTIDADE 
(ton/mês) 

Janeiro/2010 2.894 Janeiro/2011 3.021 

Fevereiro/2010 2.260 Fevereiro/2011 2.282 

Março/2010 1.414 Março/2011 1.574 

Abril/2010 1.211 Abril/2011 1.216 

Maio/2010 1.048 Maio/2011 1.144 

Junho/2010 1.139 Junho/2011 1.043 

Julho/2010 989 Julho/2011 1.130 

Agosto/2010 1.083 Agosto/2011 1.172 

Setembro/2010 1.061 Setembro/2011 1.118 

Outubro/2010 1.103 Outubro/2011 1.137 

Novembro/2010 1.214 Novembro/2011 1.253 

Dezembro/2010 1.266 Dezembro/2011 1.368 

Total (ton/ano) 16.682,00 Total (ton/ano) 17.458,00 

Média Mensal 1.390,17 Média Mensal 1.454,83 

Média Diária (ton/dia) 46,34 Média Diária (ton/dia) 48,49 

           Fonte: Empresa Ambiental 
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Conforme análise dos dados do Quadro 36 e da Figura 109, verificou-se que houve 

um aumento percentual menor (4,6% entre 2010 e 2011) na quantidade de resíduos 

coletados pela coleta convencional no biênio referido do que no período entre 2008 

e 2009. Tal fato pode estar relacionado com a implantação da coleta seletiva que 

aconteceu no ano de 2009 e que nos anos seguintes (principalmente em 2011) 

apresentou resultados mais significativos em relação ao montante coletado. 

 

 
Figura 109 – Evolução dos RSU coletados em 2010-2011 

Fonte: Empresa Ambiental 

 

O quadro a seguir apresenta a quantidade dos resíduos sólidos urbanos coletados 

em Itapema nos anos de 2012 e 2013. A Figura 110 ilustra graficamente esta 

evolução. 
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Quadro 37 – Quantidade de RSU coletados em 2012 e 2013 

PERÍODO 
QUANTIDADE 

(ton/mês) 
PERÍODO 

QUANTIDADE 
(ton/mês) 

Janeiro/2012 2.863 Janeiro/2013 3.159 

Fevereiro/2012 2.220 Fevereiro/2013 2.516 

Março/2012 1.619 Março/2013 1.583 

Abril/2012 1.354 Abril/2013 1.556 

Maio/2012 1.178 Maio/2013 1.210 

Junho/2012 1.204 Junho/2013 1.374 

Julho/2012 1.158 Julho/2013 1.264 

Agosto/2012 1.228 Agosto/2013 1.275 

Setembro/2012 1.272 Setembro/2013 1.288 

Outubro/2012 1.220 Outubro/2013 - 

Novembro/2012 1.364 Novembro/2013 - 

Dezembro/2012 1.530 Dezembro/2013 - 

Total (ton/ano) 18.210,00 
Total Parcial 

(ton/ano) 
15.225,00 

Média Mensal 1.517,50 Média Mensal 1.691,67 

Média Diária (ton/dia) 50,58 Média Diária (ton/dia) 56,39 

             Fonte: Empresa Ambiental 

 

 
Figura 110 – Evolução dos RSU coletados em 2012-2013 

Fonte: Empresa Ambiental 

 

Analisando o Quadro 37, pode-se constatar que no biênio em questão a média diária 

de resíduos coletados ultrapassa 50 toneladas. Apesar da existência da coleta 

seletiva, tal montante deve-se em razão do aumento per capita de geração de 
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resíduos e também em decorrência do crescimento populacional do município 

(principalmente na alta temporada). 

Na sequência (Figura 111), pode-se observar a evolução dos resíduos dispostos em 

aterro sanitário pelo Município de Itapema. Os valores são as médias mensais dos 

resíduos disposto em cada ano apresentado. 

 

 
Figura 111 – Evolução dos RSU coletados entre 2008-2013 

Fonte: Empresa Ambiental 

 

Diante dos dados expostos no período entre 2008-2013, será aqui considerada, para 

fins de planejamento, a pesagem compreendida entre os meses de outubro de 2012 

e setembro de 2013, o que perfaz uma quantidade média mensal de resíduos 

sólidos urbanos (RSU) gerados hoje no Município de Itapema (provenientes da 

coleta convencional) equivalente a 1.611,58 toneladas/mês. O Quadro 38 apresenta 

o valor obtido. 
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Quadro 38 – Quantidade de RSU da coleta convencional entre Outubro/2012 e Setembro/2013 

PERÍODO 
QUANTIDADE 

(ton/mês) 

Outubro/2012 1.220 

Novembro/2012 1.364 

Dezembro/2012 1.530 

Janeiro/2013 3.159 

Fevereiro/2013 2.516 

Março/2013 1.583 

Abril/2013 1.556 

Maio/2013 1.210 

Junho/2013 1.374 

Julho/2013 1.264 

Agosto/2013 1.275 

Setembro/2013 1.288 

Total (ton/ano) 19.339,00 

Média Mensal 1.611,58 

                                                         Fonte: Empresa Ambiental 

 

Coleta Seletiva 

A coleta seletiva no Município de Itapema teve início em fevereiro de 2009, sendo 

que esta já contemplava toda a área urbana e quase a totalidade da área rural. 

A seguir, pode ser observado o histórico de evolução da quantidade dos materiais 

provenientes da coleta seletiva no Município de Itapema. Os dados fazem referência 

aos últimos 4 anos (além de 2013), ressaltando que os montantes apresentados 

foram estimados pela empresa responsável pela coleta (Empresa Ambiental) e que 

estes referem-se a quantidade coletada (antes de serem submetidos ao processo de 

triagem). 
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Quadro 39 – Quantidade de materiais oriundos da coleta seletiva entre 2009 e 2013 

MÊS 
QUANTIDADE (ton.) 

2009 2010 2011 2012 2013 

Janeiro - 58 107 147 167 

Fevereiro 15 49 101 128 140 

Março 44 46 109 127 131 

Abril 55 44 99 112 137 

Maio 52 41 99 119 126 

Junho 56 46 94 109 116 

Julho 49 49 90 112 131 

Agosto 52 51 81 131 122 

Setembro 56 53 88 123 114 

Outubro 52 53 95 133 - 

Novembro 49 58 106 145 - 

Dezembro 66 66 141 190 - 

Total (ton/ano) 546 614 1.210 1.576 1.184 

Média Mensal 49,64 51,17 100,83 131,33 131,56 

Média Diária (ton/dia) 1,65 1,71 3,36 4,38 4,39 

 Fonte: Empresa Ambiental 

 

De acordo com o Quadro 39 , pode-se verificar que somente a partir de 2011 a 

coleta seletiva em Itapema passou a ter resultados mais expressivos (embora não 

satisfatórios), praticamente dobrando a média mensal coletada em relação aos anos 

anteriores. No ano de 2012, o montante absorvido pela coleta seletiva representou 

7,9% do total de resíduos coletados (convencional + seletiva) no município, 

revelando que a separação dos materiais recicláveis nas residências ainda não é 

ideal (ver item 4.2.3).  

Na sequência (Figura 112), pode-se observar a evolução dos materiais oriundos da 

coleta seletiva no Município de Itapema. Os valores são as médias mensais de 

materiais coletados em cada ano apresentado. 
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Figura 112 – Evolução dos materiais coletados entre 2009-2013 

Fonte: Empresa Ambiental 

 

Diante dos dados expostos no período entre 2009-2013, será aqui considerada, para 

fins de planejamento, a estimativa compreendida entre os meses de outubro de 

2012 e setembro de 2013, resultando em uma quantidade média mensal de 

materiais (da coleta seletiva) igual a 137,67 toneladas/mês. Ver Quadro 40. 

 

Quadro 40 – Montantes dos materiais da coleta seletiva entre Outubro/2012 e Setembro/2013 

PERÍODO 
QUANTIDADE 

(ton/mês) 

Outubro/2012 133 

Novembro/2012 145 

Dezembro/2012 190 

Janeiro/2013 167 

Fevereiro/2013 140 

Março/2013 131 

Abril/2013 137 

Maio/2013 126 

Junho/2013 116 

Julho/2013 131 

Agosto/2013 122 

Setembro/2013 114 

Total (ton/ano) 1.652,00 

Média Mensal 137,67 

                                                         Fonte: Empresa Ambiental 
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Resíduos de Serviços de Saúde (RSS) Sépticos  

Para avaliação da quantidade de resíduos de serviços de saúde sépticos gerada nos 

estabelecimentos administrados pela Prefeitura de Itapema foi utilizada a medição 

desses resíduos fornecida pela municipalidade e pela empresa responsável pela 

coleta (Proactiva). 

O Quadro 41 apresenta a pesagem dos RSS sépticos coletados entre outubro de 

2012 e setembro de 2013. 

 

Quadro 41 – Avaliação quantitativa dos resíduos de saúde 

PERÍODO 
QUANTIDADE 

(Kg/mês) 

Outubro/2012 504,53 

Novembro/2012 603,73 

Dezembro/2012 572,08 

Janeiro/2013 608,00 

Fevereiro/2013 1.389,20 

Março/2013 2.291,20 

Abril/2013 1.767,60 

Maio/2013 2.296,13 

Junho/2013 1.713,60 

Julho/2013 1.734,13 

Agosto/2013 1.975,87 

Setembro/2013 1.787,73 

Total (Kg) 17.243,80 

Média Mensal 1.436,98 

                                                        Fonte: Prefeitura de Itapema (2013) 

 

4.2.3 Caracterização dos Resíduos Sólidos Gerados no Município 

A produção de resíduos sólidos está condicionada as atividades do homem e dentre 

outros fatores ao seu poder de consumo. Entretanto, com a introdução de produtos 

cada vez mais industrializados, esses passam a ser cada vez mais prejudiciais ao 

meio ambiente e as soluções para os problemas do manejo dos resíduos sólidos 

urbanos exigem, dentre outros, a adoção de tecnologias adequadas que são 

definidas por informações técnicas consistentes. 
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Para começar a pensar em um serviço de limpeza urbana é preciso identificar as 

características dos resíduos gerados, pois essas variam conforme a cidade e em 

função de diversos fatores, como por exemplo: a atividade dominante (industrial, 

comercial, turística, etc.), os hábitos, os costumes da população (principalmente 

quanto à alimentação) e o clima. 

Para tal caracterização é necessária a determinação da composição gravimétrica do 

lixo, por amostragem, na qual define-se o percentual de cada componente em 

relação ao peso total da amostra de lixo analisada. 

Para o ensaio de composição gravimétrica dos resíduos sólidos urbanos, foram 

consultados a norma NBR 10.007/2004 – Amostragem de Resíduos Sólidos, da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, e o Manual de Gerenciamento 

Integrado de Resíduos Sólidos Urbanos, do Instituto Brasileiro de Administração 

Municipal – IBAM, de 2001. A Figura 113 mostra um diagrama demonstrando o 

quarteamento realizado para a composição da amostra a ser analisada. 

 

 
Figura 113 – Metodologia para caracterização dos RSU de Itapema 

 

Para a realização do ensaio de caracterização dos resíduos foram segregadas 

amostras da coleta convencional e seletiva de todos os bairros e localidades do 

município (incluindo área urbana e área rural). Para esta caracterização foram 

utilizados os seguintes materiais e equipamentos: 

 Balança com capacidade de 50 kg; 
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 Sacos plásticos; 

 Planilha para anotação dos resultados; 

 Equipamentos de Proteção Individual – EPI’s (luvas e máscaras); 

 Ferramenta para o manejo dos resíduos. 

Para preparar a amostra a ser utilizada na caracterização dos resíduos sólidos por 

meio de ensaio gravimétrico, foi utilizada a metodologia do quarteamento (IBAM e 

NBR 10.007/2004 da ABNT), cuja sequência deu-se da seguinte maneira: 

 Após a descarga dos resíduos em um local previamente definido na sede da 

Empresa Ambiental em Itapema, foi realizada a homogeneização da massa 

de resíduos, que posteriormente, foi dividida em 4 partes; 

 Foram selecionados 2 quadrantes opostos para a construção da nova pilha a 

ser homogeneizada; 

 Esta pilha homogeneizada (de forma manual) foi novamente dividida em 4 

partes e selecionados outros 2 quadrantes opostos, formando assim a 

amostra a ser analisada. 

Na determinação da composição gravimétrica dos resíduos sólidos provindos da 

coleta convencional realizaram-se os seguintes procedimentos: 

 Realizou-se a triagem dos resíduos separando-os em: papel, papelão, caixa 

de leite (do tipo Tetra Pak) 14, plástico, metal, vidro, matéria orgânica e 

rejeitos; 

 Após a triagem, os resíduos foram colocados dentro de sacos plásticos para 

efetuar a pesagem; 

 O resultado da pesagem de cada tipo de material foi dividido pelo peso total 

da amostra, multiplicado por 100, determinando-se assim a composição 

gravimétrica dos resíduos sólidos do município, em termos percentuais. 

As figuras que seguem apresentam a realização do ensaio gravimétrico. 

                                                           

14
 As caixas de leite (tipo Tetra Pak) por serem de composição heterogênea (plástico, papelão e alumínio) serão 

consideradas como um componente específico da caracterização realizada. 
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Figura 114 - Sacos da coleta convencional utilizados na caracterização 

 

 
Figura 115 – Preparação da amostra 
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Figura 116 – Triagem da amostra da coleta convencional 

 

 
Figura 117 – Pesagem da amostra da coleta convencional 
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Os resultados obtidos no ensaio de caracterização podem ser observados no 

Quadro 42. As Figura 118 e Figura 119 mostram a constituição da amostra em 

relação ao peso e em relação à composição gravimétrica (em porcentagem) dos 

RSU da coleta convencional de Itapema. 

 

Quadro 42 – Caracterização da amostra dos RSU da coleta convencional de Itapema 

COMPONENTE PESO (Kg) 
% DE CADA 

COMPONENTE 

Papel 1,0 4,10 

Papelão 0,8 3,07 

Caixa de Leite 0,4 1,64 

Plástico 3,2 13,11 

Metal 0,2 0,61 

Vidro 0,9 3,69 

Matéria Orgânica 12,0 49,18 

Rejeitos 6,0 24,59 

Total da amostra 24,40 100,00 

   Fonte: Elaboração própria (PREMIER, 2013) 

 

 
Figura 118 – Constituição da amostra da coleta convencional do município 

Fonte: Elaboração própria (PREMIER, 2013) 

 



 
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE ITAPEMA/SC 

 

177 
 

 
Figura 119 - Composição gravimétrica da amostra da coleta convencional 

Fonte: Elaboração própria (PREMIER, 2013) 

 

Dentre os resultados obtidos, os seguintes comentários podem ser destacados: 

 Nos resíduos sólidos urbanos encaminhados ao aterro sanitário, provenientes 

de todo o território municipal, há um predomínio da fração de matéria 

orgânica, chegando a um percentual de 49,18%. A fração de rejeitos, com 

24,59%, também merece, uma vez que este componente deverá ser o único 

integrante dos resíduos sólidos urbanos a serem destinados para aterro 

sanitário a partir de agosto de 2014 (conforme preconiza a Lei 

n°12.305/2010); 

 Os componentes da amostra considerados recicláveis (papel, papelão, caixa 

de leite, plástico, metal e vidro) representam 26,23% do total. Tal fato 

confirma que a quantidade de material reciclável destinada à coleta 

convencional ainda é bastante significativa, comprovando que a coleta 

seletiva no município atualmente não possui a eficiência desejada, em razão 

da inadequada segregação dos resíduos gerados por parte da população; 

 É importante registrar que a caracterização apresentada foi efetuada no mês 

de novembro de 2013. Por se tratar de uma cidade litorânea, tal 

caracterização, se realizada durante a alta temporada, poderia sofrer 
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alterações na composição alcançada, principalmente na fração relacionada 

aos materiais recicláveis. 

De forma análoga à caracterização dos RSU oriundos da coleta convencional, 

procedeu-se também a caracterização dos resíduos recicláveis provenientes da 

coleta seletiva. Na determinação da composição gravimétrica realizaram-se os 

seguintes procedimentos: 

 Realizou-se a triagem dos resíduos separando-os de acordo com o 

materiais/resíduos encontrados, a saber: papel, papelão, plástico, metal, 

vidro, caixa de leite (do tipo Tetra Pak), tecido e rejeitos; 

 Após a triagem, os materiais/resíduos foram colocados dentro de sacos 

plásticos para efetuar a pesagem; 

 O resultado da pesagem de cada tipo de material foi dividido pelo peso total 

da amostra, multiplicado por 100, determinando-se assim a composição 

gravimétrica dos resíduos advindos da coleta seletiva no município, em 

termos percentuais. 

As figuras que seguem apresentam a realização do ensaio gravimétrico. 

 

 
Figura 120 - Montante dos materiais/resíduos da amostra 
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Figura 121 – Pesagem de uma fração da amostra 

 

Os resultados obtidos no ensaio de caracterização podem ser observados no 

Quadro 43. As Figura 122 e Figura 123 mostram a constituição da amostra em 

relação ao peso e em relação à composição gravimétrica (em porcentagem) dos 

materiais/resíduos da coleta seletiva de Itapema. 

 

Quadro 43 – Caracterização da amostra da coleta seletiva de Itapema 

COMPONENTE PESO (Kg) 
% DE CADA 

COMPONENTE 

Papel 2,10 25,30 

Papelão 0,70 8,43 

Plástico 0,60 7,23 

Metal 0,10 1,20 

Vidro 2,00 24,10 

Caixa de leite 0,50 6,02 

Tecido (de roupa) 0,70 8,43 

Rejeitos 1,60 19,28 

Total da amostra 8,30 100,00 

   Fonte: Elaboração própria (PREMIER, 2013) 
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Figura 122 – Constituição da amostra dos materiais/resíduos da coleta seletiva 

Fonte: Elaboração própria (PREMIER, 2013) 

 

 
Figura 123 - Composição gravimétrica da amostra dos materiais/resíduos da coleta seletiva 

Fonte: Elaboração própria (PREMIER, 2013) 

 

Dentre os resultados obtidos, pôde-se constatar que nos materiais encaminhados à 

coleta seletiva, a fração de rejeitos chega a um percentual de 19,28%. Este 

resultado confirma novamente de que a coleta seletiva, que atende toda a população 

do município, ainda não está apresentando a eficiência esperada, fruto da incorreta 

segregação dos materiais nas fontes geradoras. 
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Ainda em relação à caracterização dos materiais recicláveis advindos da coleta 

seletiva, obteve-se, junto aos responsáveis pela unidade de triagem existente no 

município (Cooperativa de Coletores de Materiais Recicláveis de Itapema - 

COOPERITAPEMA), a composição dos materiais recicláveis comercializados no ano 

de 2012. Ver Quadro 44 e a Figura 124. 

 

Quadro 44 – Composição do material reciclável comercializado pela COOPERITAPEMA 

COMPONENTE 
% DE CADA 

COMPONENTE 

Papel 29,51 

Papelão 23,54 

Plástico 19,75 

Metal 9,52 

Vidro 17,43 

Outros 0,25 

Total da amostra 100,00 

                                                         Fonte: COOPERITAPEMA (2012) 

 

 
Figura 124 - Composição gravimétrica da amostra dos materiais recicláveis comercializados 

Fonte: COOPERITAPEMA (2012) 

 

Em uma última análise, apresenta-se no Quadro 45 e na  Figura 125 uma amostra 

conjunta dos resíduos sólidos/materiais provenientes da coleta convencional e 
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seletiva, dividindo os componentes em materiais recicláveis, matéria orgânica e 

rejeitos. 

 

Quadro 45 – Amostra conjunta das coletas (convencional + seletiva) 

COMPONENTE 
% DE CADA 

COMPONENTE 

Materiais Recicláveis 30,52 

Matéria Orgânica 45,31 

Rejeitos 24,17 

Total da amostra 100,00 

                                                          Fonte: Elaboração própria (PREMIER, 2013) 

 

 
Figura 125 - Composição da amostra das coletas (conjuntamente) 

Fonte: Elaboração própria (PREMIER, 2013) 

 

Analisando o resultado obtido, constata-se que a composição dos resíduos sólidos 

urbanos gerados em Itapema é muito próxima a composição média nacional, a qual 

conforme o CEMPRE (Compromisso Empresarial para Reciclagem) é de 50% 

referente à matéria orgânica, 30% formada por materiais recicláveis e 20% 

equivalente aos rejeitos. 
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4.2.4 Disposição Final dos Resíduos Sólidos Urbanos 

Os resíduos sólidos urbanos provenientes da coleta convencional são transportados 

até o aterro sanitário da Empresa PROACTIVA, que fica situado no Município de 

Biguaçu. 

As descrições detalhadas do destino final dos resíduos gerados no município estão 

apresentadas no próximo item do relatório. 

4.3 DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, 
ACONDICIONAMENTO, COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL 
DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO 

O gerenciamento dos resíduos sólidos é composto basicamente pelas atividades 

relacionadas às etapas de geração/segregação, acondicionamento, coleta e 

transporte, reaproveitamento (em alguns casos), tratamento e destinação final. A 

Figura 126 apresenta o de fluxograma das etapas referentes ao Município de 

Itapema. 
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Figura 126 - Fluxograma do manejo de resíduos sólidos do Município de Itapema 
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Os itens a seguir contemplam as etapas de gerenciamento dos resíduos sólidos 

gerados em Itapema que são de responsabilidade da Prefeitura Municipal. Os 

resíduos domiciliares especiais e de fontes especiais serão descritos 

separadamente. 

4.3.1 Segregação 

A segregação consiste na separação ou seleção apropriada dos resíduos sólidos no 

momento e local de sua geração, de acordo com as suas características físicas, 

origem e estado físico. 

A ação de segregar os resíduos com base em suas características possibilitará a 

valorização dos resíduos e maior eficiência das demais etapas subsequentes de 

gerenciamento por evitar a contaminação de quantidades significativas de materiais 

reaproveitáveis em decorrência da mistura de resíduos. 

Atualmente, conforme informação da Prefeitura, os resíduos sólidos urbanos 

gerados em todo município deveriam estar sendo separados na fonte em virtude da 

coleta seletiva abranger quase a totalidade da população do município. Entretanto, 

como não há uma segregação adequada dos materiais recicláveis, parte desses 

materiais acaba sendo acondicionado junto com os resíduos orgânicos e os rejeitos, 

fato este comprovado na atividade de caracterização apresentada no item anterior. 

Em contrapartida, pode-se afirmar que todos os resíduos de serviços de saúde 

sépticos gerados nos estabelecimentos de saúde do município estão sendo 

segregados na fonte, de modo a serem destinados, em seguida, a tratamento 

específico e adequado. 

4.3.2 Acondicionamento 

Acondicionar os resíduos sólidos significa prepará-los para a coleta de forma 

sanitariamente adequada, como ainda compatível com o tipo e a quantidade de 

resíduos. 

De acordo com a Prefeitura e com a Empresa Ambiental, os resíduos sólidos 

urbanos gerados no Município de Itapema são acondicionados em sacos plásticos 

de supermercados ou especiais para lixo, sendo que estes ficam armazenados, em 
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regra geral, em lixeiras, na calçada, em cestos e em contentores. Ver Figura 127 a 

Figura 130. 

Já os resíduos de serviços de saúde sépticos gerados nos estabelecimentos de 

responsabilidade da Prefeitura estão sendo acondicionados diretamente em sacos 

plásticos (infectantes) e em recipientes de material rígido (perfurocortantes). 

 

 
Figura 127 – Lixo domiciliar armazenado em lixeira 
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Figura 128 – Resíduo domiciliar armazenado na lixeira e na calçada 

 

 
Figura 129 – Resíduo público (de limpeza urbana) armazenado em cestos 
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Figura 130 – Contentores de armazenamento de RSU 

 

4.3.3 Coleta 

O principal objetivo da remoção regular do lixo gerado no município é evitar a 

proliferação de vetores causadores de doenças.  

Entretanto, se o lixo não é coletado regularmente os efeitos sobre a saúde pública 

só aparecem tardiamente e, quando as doenças ocorrem, a população nem sempre 

associa à falta dos serviços.  

O serviço de coleta no município de Itapema é descrito a seguir. 

4.3.3.1 Coleta Convencional dos Resíduos Sólidos Urbanos 

Envolvem os resíduos domiciliares, comerciais e de prestadores de serviço, de 

limpeza urbana (resíduos de vias e logradouros públicos), industriais (lixo comum - 

não perigoso) e os resíduos de serviços de saúde assépticos, não incluindo os 

materiais recicláveis, atendendo um percentual de 99,98% do total da população do 

município. O Quadro 46 apresenta a abrangência do serviço da coleta convencional 

desses resíduos no município. 
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Quadro 46 – Abrangência do serviço de coleta convencional dos RSU 

POPULAÇÃO 
% DA POPULAÇÃO 

ATENDIDA 

Urbana 100,00% 

Rural 99,00% 

Total 99,98% 

                                                          Fonte: Empresa Ambiental (2013) 

 
O conceito atual de coleta convencional que cabe a Itapema é que o lixo deve ser 

recolhido devidamente acondicionado por quem produz, e daí encaminhado, através 

de transporte adequado para a disposição final no Município de Biguaçu. A coleta e 

o transporte até o aterro sanitário da Proactiva é feita pela Empresa Ambiental 

Limpeza Urbana e Concessões Ltda., através de contrato de concessão do serviço 

junto à prefeitura. 

Cabe ressaltar a importância de um acondicionamento adequado do lixo, que 

significa, como já descrito, preparar o resíduo de forma sanitariamente adequada e 

compatível com o tipo e quantidade de resíduos. 

Do acondicionamento adequado depende a qualidade da operação de coleta, pois 

faz com que sejam evitados acidentes com as pessoas envolvidas no processo, 

evita a proliferação de vetores, minimiza os efeitos visuais e olfativos, propicia a 

coleta seletiva e facilita esta etapa do manejo dos resíduos. 

Além do acondicionamento adequado é preciso que o gerador faça o 

armazenamento e a colocação dos recipientes no local, dia e horário previsto para 

coleta, que são informados pela prestadora do serviço, o que vai evitar que animais 

remexam o lixo dificultando a coleta. 

A regularidade com que é realizada a coleta propicia a redução do tempo que o lixo 

fica exposto no logradouro público, e este é fator que a empresa responsável por 

esse serviço procura manter através da divulgação dos dias e horários de coleta. 

A frequência da realização da coleta convencional é variável na cidade e depende 

basicamente da densidade populacional do bairro/localidade. O Quadro 47 

apresenta a frequência da coleta convencional nos bairros/localidades do município 

durante a baixa temporada. O Anexo 10 do Volume IV ilustra a abrangência dessa 

coleta por setor. 
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Quadro 47 – Frequência da coleta convencional dos RSU (baixa temporada) 

FREQUÊNCIA DA COLETA CONVENCIONAL (BAIXA TEMPORADA) 

SETOR ABRANGÊNCIA DA COLETA 
DIAS DA SEMANA 

Segunda Terça Quarta        Quinta Sexta Sábado Domingo 

M01 Bairro Ilhota e Bairro Sertãozinho 

              

M02 
Bairro Alto do São Bento, Bairro 

Casa Branca (parte) e Bairro 
Várzea 

              

M03 
Bairro Morretes (parte) e 

Localidade Sertão do Trombudo 
(parte) 

              

M04 
Bairro Morretes (parte), 

Localidade Sertão do Trombudo 
(parte) e Bairro Leopoldo Zarling  

              

T01 Bairro Meia Praia (parte) 

              

                                     Fonte: Empresa Ambiental (2013) 
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Continuação do Quadro 47. 

 

FREQUÊNCIA DA COLETA CONVENCIONAL (BAIXA TEMPORADA) 

SETOR ABRANGÊNCIA DA COLETA 
DIAS DA SEMANA 

Segunda Terça Quarta        Quinta Sexta Sábado Domingo 

T02 Bairro Meia Praia (parte) 

              

T03 
Centro (parte), Bairro Taboleiro 

dos Oliveiras (parte) e Bairro Casa 
Branca (parte) 

       
 

      

T04 
Bairro Morretes (parte) e Bairro 

Meia Praia (parte) 

              

N01 
Bairro Canto da Praia, Centro 

(parte) e Bairro Morretes (parte) 

              

N02 Bairro Meia Praia (parte) 

              

                                Fonte: Empresa Ambiental (2013) 
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Para a coleta convencional com coleta porta a porta a Empresa Ambiental possui 7 

(sete) caminhões coletores com caçamba compactadora de 8 (oito) toneladas, 

sendo 3 (três) caminhões Mercedes-Benz modelo 1718M Atego (ano 2008), 2 (dois) 

caminhões Mercedes-Benz modelo 1718M Atego (ano 2010) e 2 (dois) Mercedes-

Benz modelo 1718M Atego (ano 2011). No entanto, na baixa temporada somente 4 

(quatro) caminhões são utilizados. Ver Figura 131. 

 

 
Figura 131 – Caminhões da coleta convencional dos RSU de Itapema 

 

Durante a alta temporada, a Empresa Ambiental informou intensificar a frequência 

das coletas nos bairros com maior concentração populacional (principalmente as 

regiões das praias), utilizando uma frota superior ao restante do ano (6 caminhões 

compactadores de 8 toneladas) 15 com 12 setores pré-estabelecidos, conforme 

apresenta Quadro 48. O Anexo 11 do Volume IV ilustra a abrangência dessa coleta 

por setor. 

                                                           

15
 Para a temporada 2013/2014, a Empresa Ambiental vai em ampliar em mais 4 (quatro) caminhões a frota da 

coleta convencional. 
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Quadro 48 - Frequência da coleta convencional dos RSU (alta temporada) 

        FREQUÊNCIA DA COLETA CONVENCIONAL (ALTA TEMPORADA) 

SETOR ABRANGÊNCIA DA COLETA 
DIAS DA SEMANA 

Segunda Terça Quarta        Quinta Sexta Sábado Domingo 

M01 
Bairro Ilhota, Bairro Sertãozinho e 
Bairro Alto do São Bento (parte) 

       

M02 
Bairro Alto do São Bento (parte), 

Bairro Casa Branca, Bairro Várzea 
e Bairro Taboleiro dos Oliveiras 

       

M03 
Bairro Morretes (parte) e 

Localidade Sertão do Trombudo 
(parte) 

       

M04 
Bairro Morretes (parte), 

Localidade Sertão do Trombudo 
(parte) e Bairro Leopoldo Zarling 

       

M05 Centro (parte) e Canto da Praia        

T01 
Centro (parte) e Bairro Morretes 

(parte) 
       

                                Fonte: Empresa Ambiental (2013) 
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Continuação do Quadro 48. 

 

FREQUÊNCIA DA COLETA CONVENCIONAL (ALTA TEMPORADA) 

SETOR ABRANGÊNCIA DA COLETA 
DIAS DA SEMANA 

Segunda Terça Quarta        Quinta Sexta Sábado Domingo 

T02 Bairro Meia Praia (parte) 

              

T03 Bairro Meia Praia (parte) 

       
 

      

N01 Bairro Meia Praia (parte) 

              

N02 Bairro Meia Praia (parte) 

              

N03 Bairro Meia Praia (parte) 
       

COMERCIAL Bairro Meia Praia (parte) O 
O O O O O O 

                                Fonte: Empresa Ambiental (2013) 
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Em relação à zona rural do município, esta é atendida pela coleta convencional com 

frequência quinzenal. Entretanto, esta frequência pode variar durante o ano, sendo 

realizada semanalmente em períodos de maior geração de lixo (períodos festivos) 

ou ser com frequência superior a 15 dias caso ocorra chuva intensa no dia 

programado para a coleta (sem condições de acesso à área). 

Para a realização da coleta convencional, a guarnição é formada, em regra geral, 

por 1 (um) motorista e 3 (três) coletores. O Quadro 49 apresenta o número de 

colaboradores da Empresa Ambiental envolvidos com a operação da coleta 

convencional na baixa e na alta temporada por turno de trabalho. 

 

Quadro 49 – Colaboradores envolvidos na operação da coleta convencional por turno 

CARGO/FUNÇÃO TURNO 
NA BAIXA 

TEMPORADA 
NA ALTA 

TEMPORADA
16

 

Coletor 06:00 – 14:20 (hs) 6 11 / 13 

Coletor 14:20 – 22:35 (hs) 6 9 / 12 

Coletor 22:35 – 06:00 (hs) 3 9 / 10 

Motorista 06:00 – 14:20 (hs) 3 7 / 10 

Motorista 14:20 – 22:35 (hs) 2 5 / 9 

Motorista 22:35 – 06:00 (hs) 1 5 / 8 

          Fonte: Empresa Ambiental (2013) 

 

Apesar de existir no município algumas ruas (áreas de difícil acesso) onde o veículo 

de coleta convencional não consegue entrar, o serviço também é prestado, sendo 

que os moradores transportam manualmente os sacos de lixo de suas residências 

até o contêiner disponibilizado pela Empresa Ambiental, como são os casos da Rua 

706J e de uma área na Estrada Geral do Sertão do Trombudo, onde existe 1 (um) 

contêiner de ferro de 1.200 litros (Figura 132) em cada ponto citado. Para esta 

coleta, a Ambiental utiliza o caminhão compactador Atego 1718 com dispositivo 

basculador de contêiner. 

 

                                                           

16
 Os números apresentados à direita referem-se ao número de colaboradores durante o período entre 20/12 e 

20/01. 
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Figura 132 – Contêiner utilizado nas áreas de difícil acesso 

 

4.3.3.2 Coleta Seletiva de Materiais Recicláveis 

A coleta seletiva de lixo é motivada por vários fatores, como pode ser mostrada nos 

diferentes pontos de vista: ambiental/geográfico (pois a dificuldade de espaços para 

dispor o lixo é cada vez maior); sobre a questão sanitária (pois a inadequação no 

manejo e disposição do lixo pode causar inúmeras consequências a saúde do 

homem, animais e ao ambiente); a questão social (que pode enfocar a geração de 

empregos e resgate da cidadania dos catadores); a questão econômica (tendo em 

vista que a medida que o material é reciclado, o custo com destinação final diminui e 

também acontece aumento da vida útil do aterro , além de que, com economia com 

de matéria prima, o ambiente é poupado); e finalmente a questão educativa (pois a 

coleta seletiva pode ser usada para a mudança de paradigmas, estimulando o 

desenvolvimento de uma maior consciência ambiental e princípios de cidadania). 

Contudo, a maior dificuldade encontrada nos programas de implantação de 

reciclagem é a autosustentabilidade financeira e normalmente acontece o subsídio 

por parte do poder público. 

A coleta seletiva no Município de Itapema é desempenhada também pela Empresa 

Ambiental Limpeza Urbana e Saneamento Ltda. 



 
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE ITAPEMA/SC 

 

197 
 

O modelo empregado no Município consiste na separação pela população, dos 

materiais reciclados existentes no lixo doméstico para posterior coleta porta a porta 

por veículo específico, sendo que os resíduos recicláveis seguem para as unidades 

de triagem, que pertencem à Cooperativa de Coletores de Materiais Recicláveis de 

Itapema - COOPERITAPEMA.  

A maioria dos programas de coleta seletiva atribui bastante importância à educação 

da população relativa à questão do lixo. A educação não se restringe à divulgação 

de informações, é preciso que se estabeleça um vínculo entre as pessoas e seu 

meio ambiente de forma a criar novos valores e sentimentos que mudem as atitudes. 

Conforme já descrito, a segregação do lixo nas residências não ocorre de maneira 

adequada, muito em função da baixa consciência ambiental da população local. A 

empresa prestadora desse serviço no município realiza campanhas de 

sensibilização e de mobilização sociais relativas à coleta seletiva, cujo detalhamento 

encontra-se apresentado em capítulo específico do relatório (item 4.12). 

Dentre os principais benefícios da coleta seletiva estão a diminuição da quantidade 

de lixo a ser aterrada, a preservação dos recursos naturais, a economia de energia, 

a diminuição de impactos ambientais, a geração de novos negócios e a geração de 

oportunidades de renda. Estes dois últimos quesitos ganharam relevância na última 

década, diante do quadro de desemprego crescente no País e no Mundo. 

Além do natural aumento na demanda da coleta seletiva por parte da população 

que, cada vez mais esclarecida, opta por separar o lixo, há a exigência de novas 

modalidades de intervenção do poder público, exigida pelos catadores e sucateiros 

que, em processo de deixar a informalidade, organizam-se em cooperativas e 

associações.  

No Município de Itapema foi identificada apenas 1 (uma) cooperativa, que recebe, 

por meio de doação, todos os materiais seletivos coletados pela Empresa Ambiental 

e, posteriormente, os vendem para comerciantes de materiais recicláveis. A 

COOPERITAPEMA opera em duas unidades de triagem, ambas localizadas no 

Bairro Morretes, uma unidade situada na Rua 466 (que recebe os materiais 

coletados no Bairro Meia Praia) e a outra localizada na Rua 458 (que recebe os 

materiais coletados nos demais bairros/localidades), sendo que esta última começou 
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a operar no ano de 2013. Os locais em questão não possuem licença ambiental 

vigente para operação. Ver Figura 133 e Figura 134. 

 

 
Figura 133 – Sede da COOPERITAPEMA na Rua 466 

 

 
Figura 134 – Sede da COOPERITAPEMA na Rua 458 
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A prefeitura realiza a coleta seletiva de materiais em todo o município (índices de 

atendimento iguais ao da coleta convencional), utilizando-se para tal serviço 2 (dois) 

caminhões de carroceria fixa (do tipo baú), ambos da Marca Volkswagen, modelo 

8150, um fabricado no ano de 200917 (de 20 m³) e outro no ano 2010 (de 28 m³). Ver 

Figura 135. 

 

 
Figura 135 – Veículo da coleta seletiva  

 

O serviço de coleta prestado é o modelo de coleta seletiva porta a porta. Em 

determinadas situações, a Empresa utiliza contêineres de 1.000 litros (32 unidades) 

dispersos na extensão da orla do Centro (Figura 136), Meia Praia, Canto da Praia e 

Ilhota para a coleta dos recicláveis recolhidos na praia e nos calçadões, assim como, 

disponibiliza contentores plásticos em determinados lugares do município, como são 

os casos da Prefeitura (Figura 137), Cemitério Areal e Cemitério Ilhota. 

 

                                                           

17
 O referido caminhão será substituído, ainda no ano de 2013, por um caminhão, marca Volkswagen, modelo 

8.160, ano 2014, equipado com Baú de 28 m³. 
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Figura 136 – Contêiner na orla utilizado para coleta seletiva  

 

 
Figura 137 – Contentores para recicláveis locados no estacionamento da prefeitura  

 

Para a realização da coleta seletiva, a guarnição é formada, em regra geral, por 1 

(um) motorista e 2 (dois) coletores. O Quadro 50 apresenta o número de 
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colaboradores da Empresa Ambiental envolvidos com a operação da coleta seletiva 

na baixa e na alta temporada (composição idêntica). 

 

Quadro 50 – Colaboradores envolvidos na operação da coleta seletiva por turno 

CARGO/FUNÇÃO TURNO 
NA BAIXA 

TEMPORADA 
NA ALTA 

TEMPORADA 

Coletor 08:00 – 16:20 (hs) 4 4 

Motorista 08:00 – 16:20 (hs) 2 2 

          Fonte: Empresa Ambiental (2013) 

 

O Quadro 51 apresenta a frequência da coleta seletiva nos bairros/localidades do 

município que, de acordo com a Empresa Ambiental, é a mesma na baixa e na alta 

temporada. Em relação à zona rural do município, esta é atendida pela coleta com 

frequência semanal. O Anexo 12 do Volume IV apresenta a abrangência da coleta 

seletiva por setor. 
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Quadro 51 – Frequência da coleta seletiva em Itapema 

              FREQUÊNCIA DA COLETA SELETIVA 

SETOR ÁREA DE ABRANGÊNCIA 
DIAS DA SEMANA 

Segunda Terça Quarta      Quinta Sexta Sábado 

01  
Da Rua 258 à Rua 336 – Bairro Meia Praia 
Da Rua 283 à Rua 323 – Bairro Meia Praia 

            

02  
Da Rua 217 à Rua 279 – Bairro Meia Praia                                         
Da Rua 218 à Rua 256 – Bairro Meia Praia                                         

            

03  
Da Rua Izidoro Luiz Crispim à Rua 466 (entre a Rua 406E e Mangue Seco) – Bairros Morretes, 

Leopoldo Zarling e Localidade Sertão do Trombudo 

            

04  
Da Rua Adão Nicolau Manerich à Rua 617 – Bairros Taboleiro dos Oliveiras/Várzea 

Da Rua Izidoro Luiz Crispim à Rua 432 (entre a Marg. Oeste e a Rua 406) – Bairro Morretes 
Casa Branca (Areal – término dos asfalto em direção ao Ginásio) 

            

05  
Da Rua 202 à Rua 216 - Bairro Meia Praia                                         
Da Rua 203 à Rua 215 - Bairro Meia Praia                                         

Da Rua Carlos Romeu dos Santos à Rua 165 - Centro 

            

06  
Rua Carlos Romeu dos Santos (túnel das peixarias até a Rua 107) – Parte do Centro 

Bairros Ilhota, Sertãozinho, Alto do São Bento, Casa Branca e Canto da Praia 

            

          Fonte: Empresa Ambiental (2013)
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A COOPERITAPEMA atualmente conta com 27 (vinte e sete) cooperados, que 

trabalham durante todo ano de segunda a sexta em dois turnos (manhã e tarde) e na 

alta temporada (dezembro, janeiro e fevereiro) trabalham também aos sábados em 

turno único (manhã).  

É pertinente registrar, conforme informação da prefeitura, a existência de catadores 

de materiais recicláveis que atuam de forma isolada no município, não possuindo 

estes catadores qualquer tipo de vínculo com a COOPERITAPEMA. Estima-se o 

número de aproximadamente 36 famílias atuando no município na baixa temporada, 

dobrando este número nos meses da alta temporada. 

4.3.3.3 Coleta dos Resíduos de Serviços de Saúde Sépticos 

A coleta dos resíduos de serviços de saúde (RSS) sépticos é efetuada, atualmente, 

pela Empresa Proactiva Meio Ambiente Brasil Ltda. (que subcontrata a Empresa 

NFC Ambiental Ltda.), que realiza a prestação de serviço de coleta nos 

estabelecimentos administrados pela municipalidade. 

Em relação ao montante de RSS gerados, a Unidade Básica de Saúde Morretes 

pode ser considerada uma das maiores unidades geradoras desses resíduos no 

município (Figura 138 e Figura 139). O Quadro 52 apresenta a relação das unidades 

públicas (municipais) de saúde de Itapema, ressaltando que todas são atendidas por 

coleta pela Empresa Proactiva. 
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Quadro 52 – Unidades públicas (municipais) de saúde 

UNIDADE LOCALIZAÇÃO 

Unidade Básica de Saúde Meia Praia Rua 252, nº 688 

Unidade Básica de Saúde Meia Praia 2 Rua 294, nº 353 

Unidade Básica de Saúde Morretes Rua 424, esquina com a Rua 430 s/nº 

Unidade Básica de Saúde Centro Av. Gov. Celso Ramos, nº 354 

Unidade Básica de Saúde Taboleiro 
Marginal BR 101, s/nº próximo a 

Rodoviária 

Unidade Básica de Saúde Sertãozinho Rua 902 (geral), nº 247 

Unidade Básica de Saúde Sertão 
Estrada Geral do Sertão do Trombudo, 

nº 5625 

Unidade Básica de Saúde Jardim Praia Mar Rua 462, nº 170 

Unidade Básica de Saúde Várzea Rua 700, nº 

Unidade Básica de Saúde Ilhota Rua 1204, nº 91 

CERES Rua 119 A, nº 130/ 1º andar 

COASI Av. Gov. Celso Ramos, nº 354 

SERELEPE Rua 119 A, nº 130/ 2º andar 

CEO Rua 119 A, nº 130/ 2º andar 

HOSPITAL Rua 700, nº 169 - Várzea 

ZOONOSES Rua 406 H1, s/nº - final da rua 

                Fonte: Prefeitura Municipal de Itapema (2013) 

 

 
Figura 138 – UBS Morretes  
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Figura 139 – Armazenamento externo dos RSS da UBS Morretes 

 

A coleta nos estabelecimentos é realizada, com frequência semanal (sexta-feira), em 

veículo destinado a coletar exclusivamente esse tipo de resíduo, sendo executada 

por 2 (dois) colaboradores (um motorista e um ajudante). Ver Figura 140. 

 
Figura 140 – Tipo de veículo utilizado na coleta dos RSS  
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4.3.4 Serviço Público de Limpeza Urbana 

O serviço público de limpeza urbana compreende, basicamente (na maioria das 

cidades brasileiras), as atividades de varrição, poda, capina e roçada. No caso do 

Município de Itapema, abrange ainda a limpeza de praia, além de outros serviços a 

seguir apresentados.  

Varrição ou varredura é a principal atividade de limpeza de logradouros públicos. O 

conjunto de resíduos como areia, folhas carregadas pelo vento, papéis, pontas de 

cigarro, por exemplo, constitui o chamado lixo público (de limpeza urbana), cuja 

composição, em cada local, depende da arborização existente, da intensidade de 

trânsito de veículos, entre outros. 

Para os serviços de capina e roçada são considerados: os jardins, canteiros centrais 

e laterais das vias públicas, margens dos córregos, taludes, áreas municipais 

próximas às rodovias, terrenos municipais, áreas não edificadas das escolas, entre 

outras. 

Como já mencionado inicialmente, a Empresa Ambiental (mediante contrato de 

concessão) realiza os serviços de varrição, capina, roçada e pintura de meio-fio em 

parte (a leste da Rodovia BR-101) do município, bem como executa a limpeza das 

principais praias. Já os serviços de limpeza urbana realizados na parte municipal a 

oeste da BR-101 são efetuados pela Prefeitura de Itapema. 

4.3.4.1 Empresa Ambiental 

A) Serviço de Varrição 

A varrição é realizada pela Empresa Ambiental no Centro e nos bairros Meia Praia e 

Morretes (a leste da Rodovia BR-101), sendo executada diariamente nas principais 

avenidas durante todo o ano. Nas demais ruas, o serviço é feito uma vez por 

semana na baixa temporada e duas vezes por semana na alta temporada. No Bairro 

Canto da Praia não é realizado o serviço, enquanto no Bairro Ilhota o mesmo é 

efetuado pela Secretaria Municipal de Obras e Transportes. 

Para o serviço, a Ambiental utiliza os materiais/veículos apresentados no Quadro 53. 
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Quadro 53 – Quantidade de materiais/veículos utilizados na varrição 

MATERIAL/VEÍCULO 
NA BAIXA 

TEMPORADA 
NA ALTA 

TEMPORADA 

Contentores de 120 litros 23 50 

Moto (Honda, CG 125, ano 2010) 1 1 

Kombi (Standard, ano 2012 1 1 

Pás 23 50 

Sacos para lixo 9.000/mês 15.000/mês 

Vassouras* 23 50 

Vassourões** 23 50 

                     *Substituídas a cada 45 dias      **Substituídas a cada 6 meses                    
                                 Fonte: Empresa Ambiental (2013) 

 

Em relação ao número de colaboradores da Empresa Ambiental envolvidos com o 

serviço na baixa e na alta temporada, o quadro a seguir apresenta a referida 

composição. 

 

Quadro 54 – Colaboradores da Empresa Ambiental envolvidos no serviço de varrição 

CARGO/FUNÇÃO TURNO 
NA BAIXA 

TEMPORADA 
NA ALTA 

TEMPORADA 

Servente – Varrição Alternada 06:00 – 14:20 (hs) 8 8 

Servente – Varrição Diária 06:00 – 14:20 (hs) 13 33 

Servente – Varrição Diária 13:20 – 21:35 (hs) 0 9 

          Fonte: Empresa Ambiental (2013) 

 

Para conhecimento, o Quadro 55 apresenta as distâncias médias mensais 

percorridas pelos colaboradores da empresa entre outubro/2012 e setembro/2013. 
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Quadro 55 – Distâncias médias mensais percorridas no serviço de varrição  

MÊS/ANO DISTÂNCIA (Km) 

Outubro/2012 925 

Novembro/2012 948 

Dezembro/2012 1.147 

Janeiro/2013 1.393 

Fevereiro/2013 1.260 

Março/2013 1.063 

Abril/2013 927 

Maio/2013 1.253 

Junho/2013 1.424 

Julho/2013 1.170 

Agosto/2013 1.172 

Setembro/2013 992 

                                                        Fonte: Empresa Ambiental (2013) 

 

No que tange ao roteiro do serviço, a Ambiental possui roteiro diferenciado para a 

baixa e alta temporada, desmembrando a área de abrangência do serviço em 

setores, os quais podem ser visualizados nos Anexo 13 e Anexo 14 do Volume IV. 

Os quadros que seguem apresentam a frequência da realização do serviço por 

setor.  

 

Quadro 56 – Frequência da varrição na alta temporada  
 

FREQUÊNCIA DA VARRIÇÃO (ALTA TEMPORADA)  

SETOR 
HORÁRIOS 

INTERVALO 
DIAS DA SEMANA 

Inicio Término Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado Domingo 

1 06:00 14:20 09:00 / 10:00        

2 06:00 14:20 09:00 / 10:00        

3 06:00 14:20 09:00 / 10:00        

4 06:00 14:20 09:00 / 10:00        

   Fonte: Empresa Ambiental (2013) 
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Quadro 57 – Frequência da varrição na baixa temporada  

 
FREQUÊNCIA DA VARRIÇÃO (BAIXA TEMPORADA)  

SETOR 
HORÁRIOS 

INTERVALO 
DIAS DA SEMANA 

Inicio Término Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado Domingo 

1 06:00 14:20 10:00 / 11:00        

2 06:00 14:20 10:00 / 11:00        

3 06:00 14:20 10:00 / 11:00        

4 06:00 14:20 10:00 / 11:00        

5 06:00 14:20 10:00 / 11:00        

6 06:00 14:20 10:00 / 11:00        

7 06:00 14:20 10:00 / 11:00        

8 06:00 14:20 10:00 / 11:00        

   Fonte: Empresa Ambiental (2013) 

 

B) Serviços de Capina, Roçada e Pintura de Meio-Fio 

Os serviços de capina, roçada e pintura de meio-fio desempenhados pela Ambiental, 

os quais iniciaram em julho de 2013, abrangem o Centro e os bairros Meia Praia, 

Morretes (a leste da Rodovia BR-101) e Canto da Praia, sendo necessário 

aproximadamente 75 dias para a execução completa desses serviços na área citada 

(não possuindo roteiro definido). No Bairro Ilhota esses serviços são efetuados pela 

Secretaria Municipal de Obras e Transportes. 

Para o serviço, a empresa utiliza os materiais/veículos apresentados no Quadro 58, 

ressaltando que o quantitativo é o mesmo na baixa e na alta temporada e que os 

materiais são substituídos quando apresentam desgaste (pelo uso).  
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Quadro 58 – Quantidade de materiais/veículos utilizados nos referidos serviços 

MATERIAL/VEÍCULO QUANTITATIVO 

Máquina para preparar tinta cal 1 

Moto (Honda / Cargo KS / ano 2013) 1 

Poliguindaste (12 ton. ano 2013) 1 

Roçadeira Costal 2 

Soprador (BR 420 Stihl) 1 

Varredora mecânica (CMV / VC 2200 / ano 2013)  1 

Trator com pá carregadeira (Massey Ferguson / MF 96 / ano 2013) 1 

Cal 51/mês 

Pó xadrez amarelo 100/mês 

Carrinho de mão  6 

Cone  17 

Enxada  6 

Fixador para cal 22/mês 

Pá de juntar 4 

Pincel ou brocha  4 

Vassoura  8 

Vassourão  8 

            Fonte: Empresa Ambiental (2013) 

 

Quanto ao número de colaboradores da Empresa Ambiental envolvidos com os 

serviços na baixa e na alta temporada, o quadro a seguir apresenta a referida 

composição. 

 

Quadro 59 – Colaboradores da Empresa Ambiental envolvidos nos referidos serviços 

CARGO/FUNÇÃO TURNO 
NA BAIXA 

TEMPORADA 
NA ALTA 

TEMPORADA 

Motorista (capina e raspagem) 06:00 – 14:20 (hs) 1 1 

Servente – Capina, raspagem e 
pintura de meio-fio 

06:00 – 14:20 (hs) 17 17 

Operador de trator 06:00 – 14:20 (hs) 1 1 

          Fonte: Empresa Ambiental (2013) 

 

Para conhecimento, o Quadro 60 apresenta as distâncias médias mensais 

percorridas pelos colaboradores da empresa para os serviços de capina e roçada, 

entre julho/2013 e setembro/2013. 
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Quadro 60 – Distâncias médias mensais percorridas – capina e roçada 

MÊS/ANO DISTÂNCIA (Km) 

Julho/2013 76.160 

Agosto/2013 83.395 

Setembro/2013 41.465 (parcial) 

                                                        Fonte: Empresa Ambiental (2013) 

 

É pertinente registrar que os resíduos de capina e roçada são encaminhados para o 

aterro sanitário de Biguaçu, operado pela Empresa Proactiva. 

C) Serviço de Limpeza de Praia 

O serviço de limpeza de praia realizado pela empresa compreende as praias do 

Centro, Meia Praia, Canto da Praia e Ilhota, sendo executada diariamente durante 

todo ano. Contudo, durante a baixa temporada esta é efetuada somente no turno da 

manhã e ao longo da alta temporada em dois turnos (manhã e tarde). 

No que diz respeito à Praia Grossa e a Praia do Costão, a Ambiental informou não 

realizar sistematicamente limpeza nessas praias (somente quando existir 

necessidade ou solicitação da Prefeitura). 

Para o serviço, a Ambiental utiliza os seguintes materiais/veículos: 1 (um) caminhão 

poliguindaste (MB FPN 1718/36/2011), 3 (três) caçambas estacionárias, 1(um) 

caminhão caçamba (MB FPN 2726K/36/2011), 1 (um) trator com pá carregadeira 

(Massey Ferguson/ 265-2/1989), 100 (cem) contentores de 240 litros, 300 

(trezentas) lixeiras aramadas, além de pás, sacos de lixo, enxadas, rastelos e 

carrinhos de mão. Na alta temporada, a empresa, além de utilizar todos os itens 

citados, adiciona ainda um caminhão compactador (MB 1718 Atego, ano 2010). 

Em relação ao número de colaboradores da Empresa Ambiental envolvidos com o 

serviço na baixa e na alta temporada, o quadro a seguir apresenta a referida 

composição. 
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Quadro 61 – Colaboradores da Empresa Ambiental envolvidos com a limpeza de praia 

CARGO/FUNÇÃO TURNO 
NA BAIXA 

TEMPORADA 
NA ALTA 

TEMPORADA 

Servente – limpeza de praia 06:00 – 14:20 (hs) 10 20 

Servente – limpeza de praia 13:20 – 21:35 (hs) 0 9 

          Fonte: Empresa Ambiental (2013) 

 

De forma análoga aos serviços já apresentados, o Quadro 62 exibe as distâncias 

médias mensais percorridas pelos colaboradores da empresa para o serviço de 

limpeza de praia, entre outubro/2012 e setembro/2013. 

 

Quadro 62 – Distâncias médias mensais percorridas – limpeza de praia 

MÊS/ANO DISTÂNCIA (Km) 

Outubro/2012 465 

Novembro/2012 450 

Dezembro/2012 465 

Janeiro/2013 465 

Fevereiro/2013 420 

Março/2013 465 

Abril/2013 450 

Maio/2013 465 

Junho/2013 450 

Julho/2013 465 

Agosto/2013 465 

Setembro/2013 450 

                                                        Fonte: Empresa Ambiental (2013) 

 

Os resíduos de limpeza de praia são encaminhados também para o aterro sanitário 

de Biguaçu. 

4.3.4.2 Prefeitura Municipal 

A) Serviços de Varrição, Capina e Roçada  

A Prefeitura de Itapema, através da Secretaria Municipal de Obras e Transportes, 

realiza atualmente os serviços de varrição, capina e roçada em toda área municipal 

a oeste da BR-101. Ao leste da BR-101, a Secretaria executa estes serviços 

somente no Bairro Ilhota. 
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Os serviços são realizados a cada 45 dias (tempo necessário para abranger toda a 

área), salvo em casos de necessidades emergenciais. Para a execução dos 

serviços, a Secretaria utiliza determinados equipamentos, como: enxadas, 

vassouras, pás, sacos plásticos e roçadeiras motorizadas. Conforme informação da 

respectiva Secretaria, o número de equipamentos utilizados na baixa temporada é 

equivalente ao montante utilizado na alta temporada. 

Para a realização dos serviços supracitados, a Secretaria conta com 35 (trinta e 

cinco) colaboradores, divididos em 5 (cinco) equipes. 

Como destino final, os resíduos de capina e roçada são conduzidos para o pátio da 

Secretaria de Obras e Transportes, ficando dispostos conjuntamente com resíduos 

volumosos coletados também pela prefeitura. Ver Figura 141. 

 

 
Figura 141 – Pátio da Secretaria de Obras e Transportes 
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B) Demais Serviços 

Além dos serviços de varrição, capina e roçada, a prefeitura realiza ainda alguns 

serviços adicionais, os quais abrangem todo o território municipal, a saber: poda (de 

galhos, folhas e similares), limpezas de boca de lobo e remoção de animais mortos.  

Serviço de Poda 

O serviço de poda é executado pela Diretoria de Agricultura e Pesca (vinculada à 

Secretaria Municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico). O serviço é 

realizado conforme necessidade (sem frequência definida) e sob as seguintes 

condições:  disponibilidade de pessoal e de ferramentas/equipamentos e com boas 

condições de tempo. 

O corpo funcional envolvido atualmente compreende: 1 (um) técnico agrícola 

(supervisor), 1 (um) operador de máquinas leves e 6 (seis) operários braçais (um 

operador de motosserras e cinco auxiliares). 

Em relação aos materiais/equipamentos utilizados, elenca-se: 2 (duas) Camionete 

(ambas de carroceria aberta, uma da Marca Kia/2500 e outra da Marca GM/S10), 

motosserra da Marca Sthil, motopodadeira da Marca Sthil, serrotes de poda, cordas, 

facões e outras ferramentas manuais. 

Conforme informação da Diretoria de Agricultura e Pesca, não há aumento de corpo 

funcional e de materiais/equipamentos para a realização do serviço durante a alta 

temporada. 

Em conjunto com os resíduos de capina e roçada, os materiais de poda são 

encaminhados também para o pátio da Secretaria de Obras e Transportes. 

Remoção de Animais Mortos e Limpeza de Boca de Lobo 

Estes serviços são executados pela Secretaria Municipal de Obras e Transportes. A 

remoção de animais mortos é realizada conforme demanda (por solicitação dos 

munícipes), dispondo os animais em terrenos particulares (aleatoriamente). Já a 

limpeza de boca de lobo será descrita no capítulo relativo à Infraestrutura do 

Sistema de Drenagem Urbana e Manejo de Águas Pluviais.  



 
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE ITAPEMA/SC 

 

215 
 

4.3.5 Destinação Final 

4.3.5.1 Resíduos Sólidos Urbanos 

A disposição final dos resíduos sólidos urbanos coletados em Itapema ocorre no 

Aterro Sanitário da Empresa Proactiva Meio Ambiente Brasil Ltda., no Parque de 

Gerenciamento de Resíduos, situado às margens da BR-101, km 177,6, Bairro 

Areias de Cima, Município de Biguaçu/SC. Ver Figura 142 e Figura 143. 

 

 
Figura 142 – Guarita e balança na entrada do aterro sanitário  
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Figura 143 – Vista geral do aterro sanitário 

 

O aterro sanitário consiste na construção de células sobre o solo impermeabilizado, 

onde são dispostos os resíduos e ao final de cada jornada de trabalho recebem 

recobrimento de terra ou lona para evitar maus odores, presença de animais e de 

vetores transmissores de doenças. O aterro é impermeabilizado com manta de 

PEAD e com argila. 

Com relação aos resíduos sólidos descarregados no aterro sanitário, a empresa 

possui dois sistemas complementares à decomposição da massa de resíduos: um 

sistema de drenagem de gases e um sistema de drenagem e remoção de 

percolados (chorume). Além é claro, das drenagens de águas pluviais. 

O sistema de drenagem de gases é composto pelo sistema vertical, na qual possui 

drenos de 1,5 m de diâmetro, envoltos por telas do tipo Telcon, preenchidos por 

rachão, com um tubo de PEAD perfurado no centro de 0,20 m de diâmetro, e um 

sistema horizontal, cujos os drenos são executados com PEAD perfurados de 0,11 

m de diâmetro, envoltos por rachão. O gás drenado é queimado através da queima 

controlada em 2 unidades de queima (Projeto de MDL). 
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O sistema de drenagem de percolados (chorume) é composto na sua base por 

colchão drenante em toda a extensão da célula através de 0,30 m de brita e por uma 

malha de trincheiras em forma de espinha de peixe envolto por uma manta de 

geotêxtil, preenchido com brita 04, distante 50 metros uma da outra. 

No final do processo, o chorume drenado é conduzido até a Estação de Tratamento 

de Efluentes/Chorume (Figura 144), seguindo inicialmente para o poço de 

equalização que tem por função apenas equalizar a vazão e a carga orgânica. Deste 

poço, o efluente é direcionado para o tratamento físico-químico, onde este é 

submetido ao contato com produtos químicos, a saber: 2 (dois) tanques de cal, um 

tanque de sulfato de alumínio e um tanque de polímero, todos com capacidade de 

volume de 1000 litros. A dosagem dos produtos químicos (bombas dosadoras) é 

realizada através do equipamento conhecido com Jar-Test. 

A seguir, o efluente passa por um tanque de mistura rápida com o objetivo de 

dispersar os coagulantes de maneira rápida e uniforme na massa líquida e por um 

tanque de mistura lenta para formação de partículas maiores (flocos), sendo 

encaminhado, em seguida, para decantadores (Decantadores 1 e 2). 

 

 
Figura 144 – Processo físico-químico da ETE 
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Após este tratamento físico-químico e a passagem pelos decantadores 

(Decantadores 1 e 2) para a separação do lodo, o efluente é enviado ao sistema de 

lagoas de estabilização (tratamento biológico), que é composto por 2 (duas) lagoas 

de aeração e uma lagoa de polimento (Figura 145 e Figura 146). O lodo que fica 

acumulado no fundo das lagoas é encaminhado para outros dois decantadores 

(Decantadores 3 e 4). 

 

 
Figura 145 – Lagoa de aeração (processo biológico) 
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Figura 146 – Lagoa de polimento (processo biológico) 

 

Antes do lançamento do efluente tratado no Rio Inferninho, ocorre, ainda, a 

desinfecção do efluente com hipoclorito de sódio, como forma de remover os 

agentes patogênicos presentes no mesmo. 

A Figura 147 apresenta o fluxograma do sistema de tratamento. 
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Figura 147 – Fluxograma da estação de tratamento de chorume 

 

O aterro possui, ainda, um sistema de drenagem de águas pluviais composto por 

drenos temporários e permanentes. Os drenos temporários são formados por 

valetas executadas nas bermas de corte do aterro e nas camadas de cobertura que 

desviam as águas pluviais para os drenos permanentes (colchões reno) situados no 

entorno do aterro, os quais desviam as águas para 4 (quatro) caixas que tem a 

função de dissipação de energia e sedimentação da terra. 

De acordo com informações da Empresa Proactiva, a vida útil do aterro (Figura 148) 

está estimada até o ano de 2028, podendo até ser prolongada caso novas áreas 

adjacentes sejam viáveis para disposição de resíduos sólidos. 

 

Poço de Equalização 

Processo Físico-Químico 

Decantadores 1 e 2 
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Lagoa de Aeração 

Lagoa de Aeração 
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de Sódio 

Corpo Receptor 

Decantadores 3 e 4 

Análises 

Análises 

Análises 
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Figura 148 – Frente de trabalho do aterro sanitário 

 

Durante a visita ao local de disposição final, aplicou-se o Indicador de Avaliação de 

Desempenho de Aterros de Resíduos Sólidos Urbanos18, de modo a classificar a 

respectiva disposição em: “Lixão”, “Aterro Controlado” ou “Aterro Sanitário”. O 

Quadro 63 apresenta o Indicador utilizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

18
 Desenvolvimento de um Indicador para Avaliação de Desempenho de Aterros de Resíduos Sólidos Urbanos. 

Dissertação de Mestrado. Adriano Vitor Rodrigues Pina Pereira. 2005. 
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Quadro 63 – Indicador de Avaliação e Desempenho de Aterros de Resíduos Sólidos Urbanos 

Critérios  Parâmetros de avaliação Class.

Cu > 1,0 kg/m²

0,5 < Cu > 1,0 kg/m²

Cu < 0,5 kg/m²

D > 500 m de núcleos habitacionais

D < 500 m de residências isoladas

D < 500 m de núcleos habitacionais

D > ou igual a 200 m p/ cursos d'água e D > ou igual a 50 m p/ nascentes e olhos d'água

100 < ou igual D < 200 m para cursos d'água

D < ou igual a 100 m para cursos d'água e/ou < 50 m para nascentes e olhos d'água

> 3 m

de 1,5 a 3,0 m

< 1,5 m

K < ou igual a 10-6 cm/s

10-4 < K > 10-6 cm/s

K > ou igual 10-4 cm/s

Quantidade suficiente (Q > 20% do volume de resíduos dispostos)

Quantidade insuficiente (Q < 20% do volume de resíduos dispostos)

Sem material de cobertura

Solo argiloso

Solo siltoso

Solo arenoso

Acesso por estrada pavimentada (asfalto ou paralelepípedo)

Acesso por estrada com revestimento primário

Acesso por estrada esburacada e sem revestimento primário

Permeabilidade do 

solo

Disponibilidade de 

material de cobertura

Qualidade do material 

de cobertura

Capacidade de 

suporte do solo

Distância de núcleos 

habitacionais

Distância de 

recursos hídricos

Profundidade do 

lençol freático

CARACTERÍSTICAS DA ÁREA

Condições de 

acesso 
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Continuação do Quadro 63. 

Critérios  Parâmetros de avaliação Class.

Frente de serviço, sistema de tratamento e pátio interno isolados visualmente

Estruturas do aterro visíveis fora da área do aterro, porém com a frente de serviço isolada

Frente de serviço visível fora da área do aterro

Impermeabilização com dupla camada (argila compactada ou material sintético e PEAD)

Impermeabilização com camada simples de argila compactada

Inexistente

Camada drenante de brita ou areia, juntamente com com tubos de PEAD ou de concreto

Drenagem com tubos de concreto ou PEAD envolto em brita

Inexistente

Tratamento biológico e físico-químico

Tratamento biológico

Inexistente

Drenagem provisória e definitiva

Drenagem definitiva

Inexistente

Adequado em porte, quantidade e disponibilidade

Inadequado em porte, quantidade e/ou disponibilidade

 Inexistente

Caminhão e retroescavadeira

Caminhão ou retroescavadeira

Inexistente

Drenos dispostos com distância de até 50 m

Drenos dispostos com distância superior a 50 m

Inexistente

Inspeção e pesagem

Inspeção sem pesagem

Nenhum tipo de controle

Cerca de isolamento condições adequada

Cerca de isolamento em condições inadequadas

Inexistente

Tratamento de 

percolados 

Drenagem de águas 

pluviais

Equipamento para 

compactação dos 

resíduos

Equipamentos para 

serviços diversos

Isolamento visual da 

área

Impermeabilização 

Drenagem de 

percolados

Drenagem de gases

Controle no 

recebimento de 

resíduos

Cerca de isolamento 

INFRA-ESTRUTURA EXISTENTE
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Continuação do Quadro 63. 

Critérios  Parâmetros de avaliação Class.

Sem presença de urubus, gaivotas e moscas.

Presença de moscas.

Presença de urubus, gaivotas e moscas.

Aterro com: patamares < ou igual 5 m; inclinação dos taludes = 2:1; recuo > ou igual 3 m

Aterro com: inclinação dos taludes = 2:1; recuo > ou igual 3 m.

Aterro que não atende a nenhuma das especif icações acima

Recobrimento diário

Recobrimento eventual (3 x semana)

Recobrimento inexistente (< 3 x semana)

Monitoramento de recursos hídricos, do sist. de tratamento e geotécnico (se necessário)

Monitoramento dos recursos hídricos ou do sistema de tratamento de percolados

Sem monitoramento ambiental.

Efluente atendendo a legislação ambiental

Efluente atendendo parcialmente a legislação ambiental

Efluente com padrões de lançamento inadequados

Lançamento em rios

Lançamento em canais de drenagem ou córregos.

Lançamento em valas de drenagem ou talvegues

Livre acesso a frente de serviço

Difícil acesso em períodos de chuva

Sem condições de acesso a frente de serviço

Monitoramento 

Eficiência do  

tratamento de 

percolados

Presença de animais

Local de lançamento 

do efluente tratado

Acesso a frente de 

operação

CONDIÇÕES OPERACIONAIS

Estabilidade do 

maciço de resíduos

Recobrimento dos 

resíduos

 

 

O indicador é dividido em três grupos: características de área, infraestrutura 

existente e condições de operação. Cada critério possui três opções de avaliação. 

Tais critérios abordam os diversos aspectos de um aterro sanitário, como as 

diferentes medidas de controle ambiental. Através de um método de agregação, foi 

desenvolvido um ajuste para os aterros, resultando em uma nota, que corresponde 

ao indicador de desempenho. Ver Quadro 64. 
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Quadro 64 - Notas e respectivos enquadramentos da avaliação de aterros 
NOTA GRUPO CONDIÇÕES 

9,0 < nota ≤ 10,0 
ATERRO SANITÁRIO 

ÓTIMAS 

8,0 < nota ≤ 9,0 ADEQUADAS 

6,0 < nota ≤ 8,0 
ATERRO CONTROLADO 

MÍNIMAS 

4,0 < nota ≤ 6,0 PRECÁRIAS 

0,0 < nota ≤ 4,0 LIXÃO ----------------- 

 

Ao aplicar o Indicador no Aterro Sanitário da Empresa PROACTIVA em Biguaçu/SC, 

o referido local de disposição final ficou enquadrado como “Aterro Sanitário em 

Condições Ótimas”. 

4.3.5.2 Resíduos de Serviços de Saúde (RSS) Sépticos 

Os resíduos de serviços de saúde sépticos gerados nos estabelecimentos públicos 

de saúde de Itapema, após serem coletados pela Empresa NFC Ambiental, são 

encaminhados ao Parque de Gerenciamento de Resíduos da Empresa Proactiva 

(em Biguaçu/SC), onde são depositados em valas sépticas por codisposição ou 

autoclavados, dependendo de sua classificação, conforme Resolução 358/2005 do 

Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) e Resolução 306/2004 da Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). 

As valas sépticas por codisposição (Figura 149), que recebem os resíduos dos 

grupos A e E, respectivamente resíduos infectantes e perfurocortantes, (Anexo 1 - 

Resolução 358/2005 do CONAMA), são escavadas sobre células antigas do aterro 

sanitário (sistema de codisposição) e envoltas em manta de PEAD de 0,5 mm, 

sofrendo ao final de seu preenchimento o recobrimento de cal e de terra sistemático.  
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Figura 149 – Vista da vala séptica 

 

A autoclavagem, outra forma de destinação estabelecida aos RSS que chegam ao 

aterro, pode ser definida como sendo um processo de esterilização e redução 

volumétrica (particularmente pela redução do teor de umidade relativa) do lixo, 

através da ação combinada de alta temperatura e alta pressão. Este procedimento é 

de elevado interesse, especialmente no caso de tratamento de resíduos 

potencialmente infectantes, gerados em unidades de serviços de saúde (como 

exemplo as vacinas e bolsas de sangue). 
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Figura 150 – Central de tratamento de RSS 

 

O funcionamento da autoclave é realizado em um galpão fechado (Figura 150), com 

sala para recepção de resíduos, câmara fria, sala central da autoclave, sala da 

caldeira, sala de expedição e armazenamento dos resíduos esterilizados. 

O equipamento que realiza a autoclavagem é da marca BAUMER (Figura 151), no 

qual consiste em uma câmara cilíndrica horizontal, em aço carbono com 2,29 m³, 

tendo 3,6 m de comprimento, 0,90 m de diâmetro e 2,6 ton/peso, com indicador de 

pressão e temperatura computadorizada. O equipamento trabalha na temperatura de 

150°C e pressão de 3,85 Kg/cm². 
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Figura 151 – Autoclave 

 

4.3.6 Resíduos Domiciliares e de Fontes Especiais 

4.3.6.1 Resíduos da Construção e Demolição (RCD) 

De acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, Lei nº 12.305/2010, as 

empresas de construção civil estão sujeitas a elaboração de plano de gerenciamento 

de resíduos sólidos. Este plano deve conter, dentre outros itens, a descrição do 

empreendimento, diagnóstico dos resíduos gerados, procedimentos operacionais, 

ações e metas preventivas e corretivas relacionadas à minimização da geração de 

resíduos sólidos. 

A inexistência momentânea do Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de 

Resíduos Sólidos, bem como da inexistência do Plano Municipal de Gerenciamento 

de Resíduos Sólidos de Construção e Demolição, previsto pela Resolução do 

CONAMA 307/02, não obstem as empresas desse ramo de implementar o plano de 

gerenciamento de resíduos sólidos nas construções, sendo que as empresas 

geradoras dos resíduos, além de elaborar o plano de gerenciamento, devem dar 

uma destinação adequada aos resíduos sólidos por elas gerados. 
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No Município de Itapema, para essa tipologia de resíduo, vigora a Lei Municipal nº 

3.019/2011, instrumento que define, entre outras diretrizes, a responsabilidade pela 

destinação desses resíduos (no caso, o gerador), critérios para utilização de áreas 

para recepção dos RCD e a responsabilidade pela fiscalização dos locais que 

receberão esses materiais (os responsáveis pelas obras de construção civil deverão 

indicar no projeto da obra o local da destinação dos resíduos sólidos, devendo a 

Secretaria Municipal de Planejamento Urbano informar a Fundação Ambiental Área 

Costeira de Itapema – FAACI para que realize a fiscalização). 

Atualmente, existem 2 (duas) áreas licenciadas (junto à FAACI) no município aptas a 

receberem resíduos de construção civil:  

 Uma (unidade em operação) situada às margens da BR-101 (do lado oeste), 

de propriedade da Empresa Itapema Pró-Limpeza (Figura 152); e 

 Uma (ainda não recebe RCD) na Estrada Geral do Sertão do Trombudo, 

intitulada como Depósito do Itamar (Figura 153). 

 

 
Figura 152 – Àrea da Empresa Itapema Pró-Limpeza 
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Figura 153 – Depósito do Itamar 

 

4.3.6.2 Pilhas e Baterias/Óleo de Cozinha/Eletroeletrônicos 

A descrição, a seguir apresentada, trata inicialmente dos riscos potenciais e dos 

aspectos legais relacionados aos materiais em questão e, posteriormente, aborda o 

atual gerenciamento desses no Município de Itapema. 

Pilhas e Baterias 

As pilhas podem ser definidas como geradores químicos de energia elétrica, 

constituídos unicamente de dois eletrodos e um eletrólito, arranjados de maneira a 

produzir energia elétrica. Já as baterias são formadas por um conjunto de pilhas 

agrupadas em série ou em paralelo, dependendo da exigência por maior potencial 

ou corrente. 

As pilhas e baterias por conterem cádmio e mercúrio podem ser um risco a saúde. O 

cádmio é um elemento com uma vida longa e possui lenta liberação pelo organismo. 

Os efeitos tóxicos provocados pelo cádmio compreendem principalmente distúrbios 

gastrointestinais. Ele se acumula principalmente nos rins, no fígado e nos ossos, 

podendo levar a disfunções renais e osteoporose. A inalação de doses elevadas 

produz intoxicação aguda, caracterizada por pneumonite e edema pulmonar. 
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O mercúrio encontrado em alguns tipos de pilhas e baterias é facilmente absorvido 

pelas vias respiratórias quando está sob a forma de vapor ou poeira em suspensão 

e também é absorvido pela pele. A exposição a elevadas concentrações desse 

metal pode provocar febre, calafrios, dispnéia e cefaléia durante algumas horas. 

Sintomas adicionais envolvem diarréia, cãibras abdominais e diminuição da visão. 

Casos severos progridem para edema pulmonar, dispnéia e cianose. 

A Resolução CONAMA nº 401/2008 estabelece os limites máximos de chumbo, 

cádmio e mercúrio e os critérios e padrões para o gerenciamento ambientalmente 

adequado das pilhas e baterias portáteis, das baterias chumbo-ácido, automotivas e 

industriais e das pilhas e baterias dos sistemas eletroquímicos níquel-cádmio e óxido 

de mercúrio. 

Segundo esta legislação, os estabelecimentos que comercializam os produtos 

mencionados, bem como a rede de assistência técnica autorizada pelos fabricantes 

e importadores desses produtos, deverão receber dos usuários as pilhas e baterias 

usadas, respeitando o mesmo princípio ativo, sendo facultativa a recepção de outras 

marcas, para repasse aos respectivos fabricantes ou importadores. 

Óleo de Cozinha 

O óleo descartado no ralo da pia da cozinha, além de causar mau cheiro, aumenta 

consideravelmente as dificuldades referentes ao tratamento de esgoto. Este óleo 

descartado acaba chegando aos rios e até mesmo ao oceano, através das 

tubulações. A presença do óleo na água é facilmente perceptível. Por ser mais leve 

e menos denso que a água ele flutua, não se misturando, permanecendo na 

superfície. Cria-se assim uma barreira que dificulta a entrada de luz e bloqueia a 

oxigenação da água. Esse fato pode comprometer a base da cadeia alimentar 

aquática (fitoplânctons), causando um desequilíbrio ambiental, comprometendo a 

vida (PARAÍSO, 2008). 

O lançamento de gordura na rede de esgoto acaba provocando a incrustação nas 

paredes da tubulação e a conseqüente obstrução das redes, causando sérios 

prejuízos. Já o descarte do óleo no solo, pode causar a sua impermeabilização, 

deixando-o poluído e impróprio para uso (PARAÍSO, 2008). Também não é 

recomendável separar o óleo em frascos ou garrafas PET, descartando-o na lixeira, 
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uma vez que com esse destino final impróprio, ocorrerá a infiltração e contaminação 

do lençol freático. 

Em Itapema, de acordo com a Lei Municipal nº 2.492/2007, os estabelecimentos 

comerciais que trabalham no setor de alimentação ficam obrigados a separar o óleo 

de cozinha utilizado, e realizar sua reciclagem ou acondicionar o mesmo para 

posterior recolhimento por órgão público ou por empresas especializadas e 

organizações não governamentais devidamente credenciados. 

Eletroeletrônicos 

O resíduo eletrônico ou tecnológico, ou ainda a denominação de “e-lixo”, são 

aqueles resultantes da rápida obsolescência de equipamentos eletroeletrônicos tais 

como computadores, impressoras, televisores, aparelhos celulares, geladeiras, 

equipamentos de fotografia digital, aparelhos de telefone, dentre outros do gênero. O 

avanço do mercado de tecnologia traz um efeito colateral, que é o acúmulo do lixo 

eletrônico. O número de aparelhos eletrônicos novos, lançados no mercado, 

corresponde a um número igual de aparelhos descartados. 

Tais resíduos, descartados em lixões e/ou aterros sanitários, constituem-se num 

sério risco para o meio ambiente, pois possuem em sua composição metais pesados 

altamente tóxicos, tais como mercúrio, cádmio, berílio e chumbo. Em contato com o 

solo, estes produtos contaminam o lençol freático; se queimados, poluem o ar. O 

resíduo eletrônico pode causar vários tipos de problemas ambientais, pois a 

composição química desses resíduos é muito variada. Em sua fabricação, são 

utilizados muitos tipos de metais, e alguns deles são tóxicos. Há outros tipos de 

compostos químicos que se misturam ao plástico da carcaça do aparelho, que são à 

base de bromo. Esses compostos são utilizados como retardadores de chama. É 

uma questão de segurança, mas, no momento da reciclagem, esses compostos, em 

contato com a natureza, serão prejudiciais à saúde humana. Eles atacam o sistema 

nervoso, endócrino e respiratório do ser humano. 

Nos grandes centros do país, existem empresas ou órgãos públicos que fazem 

parcerias, principalmente com Organizações Não Governamentais - ONGs, para 

remanufatura ou reciclagem. Eles recebem equipamentos defeituosos ou obsoletos, 

como processadores, por exemplo, e utilizam as peças para remontar produtos que 
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estejam em condição de uso. Depois, esses aparelhos geralmente são doados para 

centros de inclusão digital. 

Gerenciamento em Itapema 

Atualmente, a Empresa Ambiental promove a coleta de pilhas/baterias, óleo de 

cozinha e eletroeletrônicos concomitantemente com a coleta seletiva de materiais 

recicláveis. Através do Guia do Usuário, disponibilizado pela Ambiental aos 

munícipes no início de cada dois anos, a empresa informa como acondicionar cada 

material e os respectivos dias e horários da coleta (seletiva). 

Os materiais coletados são encaminhados para as unidades de triagem da 

COOPERITAPEMA, onde são recolhidos posteriormente, com frequência semanal, 

pela Empresa Dinho e Tito Sucata, com sede em Tijucas, a qual possui licença 

ambiental de operação (LAO) junto à Fundação do Meio Ambiente (FATMA) para a 

referida atividade. 

Segundo informações da empresa citada, o óleo de cozinha é encaminhado para 

reciclagem no Município de Itajaí e os demais materiais (pilhas/baterias e 

eletroeletrônicos) são triados e reutilizados/reaproveitados (quando possível). 

É importante ressaltar que, conforme informação da Empresa Ambiental, grande 

parte das pilhas e baterias ainda é disposta irregularmente junto à massa de 

resíduos domiciliares que vai para o aterro sanitário. 

4.3.6.3 Lâmpadas Fluorescentes 

No município de Itapema não há coleta seletiva de lâmpadas ou uma empresa 

especializada na descontaminação e reciclagem de lâmpadas perigosas, dentre elas 

fluorescentes, vapor de mercúrio, vapor metálico, vapor de sódio de alto e baixa 

pressão e vapor de sódio e gás xenon. 

As lâmpadas normalmente são quebradas e descartadas junto aos resíduos 

domiciliares. Em outras situações, são dispostas irregularmente em terrenos baldios 

ou junto às caçambas que coletam resíduos da construção civil. A Prefeitura 

informou que recomenda à população devolver as lâmpadas utilizadas para os locais 

que comercializam tal produto, conforme preconiza a Lei Federal nº 12.305/2010. 
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4.3.6.4 Pneumáticos 

O pneu é formado por diversos materiais, dentre eles, borracha natural, 

eslastômeros, aço, tecido de náilon, ou poliéster. A grande quantidade de 

pneumáticos em desuso converteu-se em um sério problema ambiental, pois os 

mesmos contêm metais pesados, hidrocarbonetos e substâncias cloradas. Os 

pneumáticos quando abandonados ou dispostos inadequadamente constituem 

passivo ambiental, resultando sério risco ao meio ambiente e a saúde pública, pois 

podem acumular água em seu interior, favorecendo a proliferação das larvas dos 

mosquitos transmissores da dengue, da febre amarela e da encefalite. 

A Lei 12.305/10 obriga o fabricante desse produto de implementar o sistema de 

logística reversa, mediante retorno do produto após o uso pelo consumidor, 

independentemente dos demais serviços de limpeza urbana existente. O Decreto 

Estadual n° 6.215/2002, que regulamenta a Lei Estadual n° 12.375/2002, estabelece 

que os pneus descartáveis, aqueles sem condições de aproveitamento ou 

reaproveitamento para as finalidades que lhe deram origem, após sua utilização, 

deverão ser entregues aos estabelecimentos que os comercializem para repasse 

aos fabricantes ou importadores, para que estes adotem, por iniciativa própria ou por 

meio de terceiros, os procedimentos de reutilização, reciclagem, tratamento ou 

disposição final adequada. 

A Prefeitura de Itapema informou que existe um ponto de entrega de pneumáticos 

(onde ficam armazenados - Figura 154), situado no pátio da Secretaria de Obras e 

Transportes. 

A Empresa RECICLENIT realiza a coleta desses pneus armazenados (esta possui 

licença ambiental para essa atividade), com frequência mensal (às vezes quinzenal, 

dependendo da demanda), os quais são transportados até o Município de Curitiba, 

sendo submetidos ao processo de reciclagem. A quantidade média mensal recolhida 

por tal empresa é variável. Cabe aqui registrar que a Secretaria Municipal de Saúde, 

por meio da Vigilância Epidemiológica, é a responsável atualmente pela gestão dos 

pneumáticos junto à empresa contratada. 
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Figura 154 – Armazenamento de pneus (pátio da Secretaria de Obras e Transportes) 

 

4.3.6.5 Resíduos de Serviços de Saúde (RSS) de Estabelecimentos Privados 

A coleta, o transporte e o destino final dos resíduos de serviços de saúde (RSS) 

sépticos gerados nos estabelecimentos privados de Itapema são de 

responsabilidade dos geradores, ou seja, do próprio estabelecimento. Cabe a cada 

unidade privada de saúde estabelecer contrato particular com empresa 

especializada para o gerenciamento adequado desses resíduos.  

Além disso, cada unidade deve possuir seu Plano de Gerenciamento de Resíduos 

de Serviço de Saúde (PGRSS). Tal documento constitui-se de um conjunto de 

procedimentos de gestão, com objetivo de minimizar a produção de resíduos e 

proporcionar aos resíduos gerados, um encaminhamento seguro, de forma eficiente, 

visando a proteção dos trabalhadores, a preservação da saúde pública, dos recursos 

naturais e do meio ambiente. O PGRSS deverá ser elaborado por profissional de 

nível superior, habilitado pelo conselho de sua classe, com apresentação de 

Anotação de Responsabilidade Técnica (ART). 

O Município de Itapema possui aproximadamente 1.500 estabelecimentos 

particulares de saúde, os quais devem ser fiscalizados pela Vigilância Sanitária 
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Municipal quanto à implantação e operacionalização de seus planos de 

gerenciamento (PGRSS). 

4.3.6.6 Resíduos de Serviços de Transporte (Terminal Rodoviário) 

Em Itapema, às margens da BR-101, fica situado o terminal rodoviário da cidade, 

cuja administração pertence a uma empresa privada, sendo desta a 

responsabilidade pela gestão dos resíduos sólidos produzidos no terminal, conforme 

estabelece a Lei Federal nº 12.305/2010. 

 

 
Figura 155 – Lixeira locada no interior da rodoviária de Itapema 

 

4.3.6.7 Resíduos de Atividade Rural (Embalagens de Agrotóxicos) 

O Brasil, devido a seu extenso território e atividade agrícola, apresenta problemas 

ambientais e de saúde pública, causados pelo uso indiscriminado de agrotóxicos. Os 

agrotóxicos podem contaminar o solo por meio das águas das chuvas ou mesmo da 

própria irrigação que infiltram no solo, e também dessa forma, podem contaminar os 

reservatórios de água subterrânea e as águas superficiais, prejudicando os 

ecossistemas e colocando em risco a saúde das populações que utilizam esses 
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recursos naturais. A contaminação também pode ocorrer por meio do descarte 

indiscriminado das embalagens de agrotóxicos. 

Os resíduos dos defensivos, que permanecem impregnados nas embalagens, 

podem causar ao homem e ao meio ambiente, muitos problemas, dentre eles: 

doenças, contaminação do solo, das águas superficiais e subterrâneas. Dentre as 

diversas enfermidades causadas pelo contato ou ingestão de defensivos agrícolas 

pode-se citar as urticárias, alergias, asma, lesões hepáticas e renais, atrofia 

testicular, cistite hemorrágica e mutagêneses. A contaminação por agrotóxicos pode 

ser direta (por meio da inalação ou ingestão) ou indireta (por meio do consumo de 

água ou alimentos contaminados). 

De acordo com a Lei n°12.305/2010 e com o Decreto 4.074/2002, os comerciantes 

de agrotóxicos e de outros produtos cuja embalagem após o uso constitua resíduo 

perigoso, são obrigados a estruturar e implementar sistemas de logística reversa, de 

forma independente do serviço público de limpeza urbana e de manejo. Atualmente, 

a prefeitura informou desconhecer a quantidade gerada de embalagens de 

agrotóxicos no município, assim como a destinação final desse tipo de resíduo. 

4.3.6.8 Resíduos dos Serviços Públicos de Saneamento Básico 

Os resíduos sólidos, que são produtos das atividades humanas, devem ser tratados 

de forma adequada visando à minimização dos seus efeitos sobre o ambiente, não 

comprometendo a saúde da população e impossibilitando, por consequência, a 

degradação dos recursos naturais, especialmente o solo, a atmosfera, e os recursos 

hídricos. 

Diante desse contexto, os resíduos sólidos gerados em estações de tratamento de 

água e esgotos, tanto do ponto de vista quantitativo quanto qualitativo, representam 

um problema sério para as instituições que gerenciam tais sistemas. 

Embora a maioria dos países desenvolvidos já tenha adequado seus sistemas para 

gerenciar os resíduos produzidos no processo de tratamento, atualmente, um 

grande número de estações de tratamento de água ainda lança esse material 

diretamente nos cursos d’água, principalmente nos países em desenvolvimento. 

Esta atividade acarreta impactos ambientais significativos que têm levado os órgãos 

ambientais a exigirem das operadoras a implantação de outras alternativas de 
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disposição desse resíduo. A toxicidade potencial do lodo de ETA’s depende, 

principalmente, das características da água bruta, dos produtos químicos utilizados 

no tratamento e das reações ocorridas no processo. Entre as alternativas de 

destinação final mais usadas nos países desenvolvidos estão a disposição em 

aterros sanitários, a aplicação controlada no solo e a reciclagem, em que os 

resíduos são reutilizados para gerar algum bem ou benefício à população. 

Os sistemas de tratamento de esgoto também geram um resíduo sólido em 

quantidade e qualidade variável, denominado genericamente de lodo de esgoto. 

Este resíduo, a exemplo do lodo proveniente das estações de tratamento de água, 

exige também uma alternativa para destinação final segura em termos de saúde 

pública e ambientalmente aceitável. Embora a gestão do resíduo seja bastante 

complexa e represente um elevado percentual dos custos operacionais de uma 

estação de tratamento, o planejamento e a execução do destino final têm sido 

frequentemente negligenciados nos países em desenvolvimento, incluindo o Brasil. 

Além do lodo produzido nas estações de tratamento, estas produzem outros tipos de 

resíduos sólidos, de origens e características diferentes, que devem ser gerenciados 

conforme preconiza a legislação ambiental vigente. 

Em Itapema, a Companhia Águas de Itapema é a responsável pela gestão 

adequado dos resíduos sólidos gerados nos sistemas de abastecimento de água e 

esgotamento sanitário. Atualmente, os lodos produzidos nas estações de tratamento 

(de água e esgoto) são encaminhados para aterros licenciados. Ver Figura 156. 
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Figura 156 – Bags de secagem do lodo (ETE Morretes) 

 

4.3.6.9 Resíduos Volumosos 

A Prefeitura de Itapema, por intermédio da Secretaria de Obras e Transportes, 

realiza, somente mediante solicitação do munícipe, a coleta de resíduos volumosos 

(tralhas, sofás, móveis, entre outros). 

Como destino final, os resíduos são conduzidos para o pátio da própria secretaria, 

ficando dispostos conjuntamente com os resíduos de capina e roçada (coletados 

também pela prefeitura). Ver Figura 157. 
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Figura 157 – Montante de resíduos volumosos (junto com capina e roçada) 

 

4.4 IDENTIFICAÇÃO DE ÁREAS COM RISCO DE POLUIÇÃO E/OU 

CONTAMINAÇÃO POR RESÍDUOS SÓLIDOS 

O lixo urbano contém vários produtos com características de inflamabilidade, 

oxidação ou toxicidade e contém metais pesados como cromo, cobre, chumbo, 

mercúrio, zinco e outras substâncias que podem contaminar o meio ambiente. Pode-

se dizer que o lixo produzido pelas atividades humanas cresce proporcionalmente ao 

aumento da população e ao crescimento industrial. Relacionado a esses fatores está 

o aumento da poluição do solo e a queda da qualidade de vida do ser humano. 

Na sociedade moderna, tem-se tornado um sério problema encontrar local para a 

deposição final de resíduos, além do impacto ambiental ocasionado por estes.  A 

maioria dos municípios do Brasil deposita o lixo em local totalmente inadequado, ou 

o joga em beiras de estradas e de cursos de água, terrenos baldios, a céu aberto e 

sem nenhum cuidado específico. Ressalta-se que o lixo jogado sobre o solo interage 

com microrganismos ocasionando odores fétidos (devido à decomposição de 

matéria orgânica), infiltração do líquido percolado para o subsolo, contaminação do 
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lençol freático, do ar, havendo a total degradação do ambiente e a desvalorização 

dos terrenos adjacentes. 

No Município de Itapema, segundo informações da Secretaria de Obras e 

Transportes e da Fundação Ambiental Área Costeira de Itapema (FAACI) , existe 

uma área que serviu como verdadeiro depósito do lixo gerado no município nas 

últimas décadas (antes do encaminhamento dos resíduos sólidos para o aterro 

sanitário de Biguaçu). 

A área em questão, utilizada até o ano de 1993, fica situada no Morro do Encano. 

Atualmente, a área está coberta com vegetação nativa. A FAACI informou que até o 

momento não foi desenvolvido programa de recuperação ambiental na área para 

amenizar o impacto causado pela disposição dos resíduos ao longo dos anos. Ver 

Figura 158, Figura 159 e Anexo 15 do Volume IV. 

 

 
Figura 158 – Antigo depósito de lixo (vista aproximada) 
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Figura 159 – Antigo depósito de lixo (vista geral) 

 

Além dessa área utilizada no Morro do Encano, o município utilizava uma área 

também na cidade de Porto Belo (próximo a BR-101) para a disposição de resíduos 

sólidos, em conjunto com a prefeitura local. Apesar da existência de um Termo de 

Ajuste de Conduta (TAC) entre a Prefeitura de Porto Belo e o Ministério Público 

Catarinense, não foi realizado ainda um programa de recuperação ambiental da 

referida área. 

4.5 IDENTIFICAÇÃO DE CARÊNCIAS DO PODER PÚBLICO PARA O 

ATENDIMENTO ADEQUADO DA POPULAÇÃO 

O manejo ambientalmente saudável dos resíduos sólidos deve ir além do simples 

depósito ou aproveitamento por métodos seguros dos resíduos gerados e buscar 

resolver a causa fundamental do problema, procurando mudar os padrões não 

sustentáveis de produção e consumo. Isso implica na utilização do conceito de 

manejo integrado do ciclo vital, o qual apresenta oportunidade única de conciliar o 

desenvolvimento com a proteção do meio ambiente (UNCED (a), p.280, 1992). 

De acordo com a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, Lei 12.305/10, utilizada 

como referência legal para elaboração do presente trabalho, a estrutura das ações 
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necessária para o manejo dos resíduos sólidos deve apoiar-se em uma hierarquia 

de objetivos e centrar-se nos programas relacionadas com os resíduos, a saber:  

 Gestão integrada de resíduos sólidos;  

 Responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos;  

 Não geração, redução, reutilização, reciclagem e tratamento dos resíduos 

sólidos, bem como disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos; 

 Estímulo à adoção de padrões sustentáveis de produção e consumo de bens 

e serviços;  

 Redução do volume e da periculosidade dos resíduos perigosos;  

 Incentivo à indústria da reciclagem, tendo em vista fomentar o uso de 

matérias-primas e insumos derivados de materiais recicláveis e reciclados;  

 Adoção, desenvolvimento e aprimoramento de tecnologias limpas como forma 

de minimizar impactos ambientais;  

 O monitoramento e a fiscalização ambiental, sanitária e agropecuária;  

 Educação ambiental.  

Tendo como referência o conteúdo da Política Nacional dos Resíduos Sólidos, 

principalmente no que tange aos objetivos apresentados, pode-se elencar alguns 

pontos quanto ao gerenciamento dos resíduos sólidos no Município de Itapema, 

qualificando-os como negativo ou positivo. Dentre os pontos citados, serão 

abordadas as lacunas/carências do poder público quanto ao atendimento adequado 

dos serviços prestados à população. 

Pontos Negativos:  

 A segregação dos resíduos na fonte não é realizada de forma totalmente 

correta. Muitos resíduos recicláveis são misturados aos dejetos 

convencionais; 

 Inexistência de pesagem, por parte da Empresa Ambiental, dos materiais 

oriundos da coleta seletiva (apenas estimativas); 
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 Inexistência de estudos anteriores relacionados à produção de resíduo no 

Município de Itapema, como por exemplo, a composição gravimétrica dos 

resíduos gerados;  

 Disposição de resíduos da limpeza urbana (poda, capina e roçada) coletado 

pela Prefeitura em área não adequada (pátio da Secretaria de Obras e 

Transportes); 

 Ausência de uma estação de transbordo no município para os resíduos 

provenientes da coleta convencional, justificável quando a distância entre o 

centro de produção e coleta do resíduo e a disposição final (Biguaçu) sejam 

maiores que 25 km; 

 Projeto de recuperação da área de antigo lixão (no Morro do Encano) ainda 

não foi elaborado. Não existe tratamento para o chorume gerado nessa área; 

 Inexistência de treinamentos e capacitação do pessoal administrativo da 

prefeitura no que se refere ao manejo dos resíduos sólidos; 

 Ausência do serviço de varrição no Bairro Canto da Praia;  

 Unidades da Cooperativa dos Coletores de Materiais Recicláveis de Itapema - 

COOPERITAPEMA sem licenciamento ambiental e apresentando 

infraestrutura insuficiente e inadequada para a realização da atividade de 

triagem (ver item 4.7); 

 Ausência de um Plano Municipal de Gerenciamento de Resíduos da 

Construção Civil;  

 Inexistência de Plano de Gerenciamento dos Resíduos de Serviço da Saúde – 

PGRSS em grande parte dos estabelecimentos de saúde de Itapema;  

 Ausência de taxa junto à população em relação aos serviços de limpeza 

urbana prestados no município. 

Pontos Positivos:  

 Realização da coleta convencional e seletiva dos resíduos sólidos em 99,98% 

do Município;  
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 Mapeamento dos roteiros das coletas convencional e seletiva, por parte da 

Empresa Ambiental; 

 Realização de serviços de limpeza urbana (varrição, capina e roçada) em 

praticamente todo o município;  

 Coleta dos resíduos de serviços de saúde em veículo adequado, licenciado e 

exclusivo para esse tipo de resíduo (Empresa Proactiva);  

 Disposição dos resíduos de serviços de saúde em local adequado e 

licenciado ambientalmente (Valas Sépticas/Autoclavagem – Empresa 

Proactiva – Biguaçu/SC); 

 Disposição dos resíduos sólidos urbanos em aterro sanitário (Aterro da 

Empresa Proactiva, em Biguaçu/SC); 

 Doação dos materiais recicláveis coletados para Cooperativa dos Coletores 

de Materiais Recicláveis de Itapema - COOPERITAPEMA; 

 Realização de treinamentos e capacitação do pessoal de 

operação/manutenção e administrativo da Empresa Ambiental no que se 

refere ao manejo dos resíduos sólidos;  

 Realização de programas de educação para limpeza urbana e/ou de 

educação sanitária e/ou ambiental, por parte da Prefeitura de Itapema e da 

Empresa Ambiental, relativas ao manejo de resíduos sólidos no município (ver 

item 4.12). 

4.6 INFORMAÇÕES SOBRE PRODUÇÃO PER CAPITA  

A geração “per capita” relaciona a quantidade de resíduos urbanos coletada 

diariamente e o número de habitantes atendidos por coleta no município. 

Para o cálculo da produção per capita de resíduos sólidos em Itapema, utilizou-se a 

quantidade de RSU coletados pela coleta convencional e pela coleta seletiva, tendo 

como referência os dados compreendidos entre outubro de 2012 e setembro de 

2013. É importante ressaltar que a população flutuante, presente no município 

durante a alta temporada (entre os meses de dezembro e fevereiro), foi considerada 

para determinação da produção per capita. 



 
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE ITAPEMA/SC 

 

246 
 

Para a população contemplada pela coleta (99,98% do município), adotaram-se os 

seguintes critérios: 

 Para a população fixa do Município de Itapema utilizou-se os dados oficiais do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, para o ano de 2013 

(Estimativa Populacional), que é de 52.923 habitantes; e 

 Para a população flutuante considerou-se 4,5 habitantes por domicílio 

fechado (utilizando o número de domicílios fechados constantes no Censo do 

IBGE de 2010), o que resulta em 72.104 habitantes temporários durante a 

alta temporada (meses de dezembro a fevereiro). 

Sendo assim, para o período referido, determinou-se a geração per capita para cada 

mês desse período, obtendo, posteriormente, a produção per capita média ao longo 

dos 12 meses, representando assim a verdadeira geração per capita no município. 

Como resultado, obteve-se que a produção per capita de resíduos sólidos em 

Itapema hoje é de aproximadamente 0,87 kg/hab.dia. 

De acordo com o Manual de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos, 

elaborado pelo Instituto Brasileiro de Administração Municipal – IBAM –, sob o 

patrocínio da Secretaria Especial de Desenvolvimento Urbano da Presidência da 

República – SEDU/PR no ano de 2001, a geração média per capita de resíduos 

sólidos nos municípios brasileiros de até 500.000 habitantes encontra-se na faixa 

entre 0,5 a 0,8 Kg/hab.dia. 

Dessa forma, pode-se constatar que a geração per capita dos resíduos em Itapema 

está um pouco acima do intervalo citado pela referente bibliografia. Entretanto, 

conforme o próprio Manual do IBAM, as cidades das regiões Sul e Sudeste do Brasil 

tem a tendência de possuir uma geração per capita um pouco maior do que o 

restante do país, podendo chegar até 1,3 kg/hab.dia. 

4.7 CARACTERIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS INSTALAÇÕES 

EXISTENTES 

As instalações físicas hoje existentes em Itapema relativas ao sistema de manejo de 

resíduos sólidos resumem-se as unidades pertencentes à Empresa Ambiental (a 

qual, conforme já citado, detém a concessão dos serviços de coleta, transporte e 
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destino final dos resíduos sólidos urbanos gerados na cidade), as unidades de 

triagem de propriedade da Cooperativa dos Coletores de Materiais Recicláveis de 

Itapema – COOPERITAPEMA e as áreas destinadas a receber resíduos de 

construção civil. O Anexo 15 do Volume IV apresenta a localização dessas 

unidades. 

A Empresa Ambiental dispõe no município de um escritório operacional e de um 

escritório de atendimento. O escritório operacional fica localizado na Rua 916A, nº 

11, no Bairro Alto do São Bento, possuindo uma área administrativa (composta por 

escritório, sala dos fiscais, cozinha, banheiros, sala para guarda de equipamentos de 

proteção individual e sala de arquivo morto) uma sala para armazenamento de 

pneus e contentores, um depósito para estocagem de materiais em geral (parte 

superior da edificação), refeitório, vestiários, banheiros externos, sala para dosagem 

de cal (para a atividade de pintura) e um pátio para guarda dos veículos e 

equipamentos necessários às atividades de coleta e limpeza urbana. Ver figuras a 

seguir. 

 

 
Figura 160 – Escritório operacional da Empresa Ambiental (frente) 
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Figura 161 – Sala para guarda de EPI’s (área administrativa) 

 

 
Figura 162 – Sala para armazenamento de pneus e contentores 
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Figura 163 – Refeitório para os colaboradores da empresa 

 

Já o escritório de atendimento situa-se na Rua 147, nº 69, no Centro, sendo munido 

de uma sala contendo baias para atendimento ao público, um banheiro e uma copa. 

Ver Figura 164 e Figura 165. 

 
Figura 164 – Escritório de atendimento da Ambiental (vista externa) 
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Figura 165 – Escritório de atendimento da Ambiental (vista interna) 

 

Outras instalações importantes relacionadas ao manejo de resíduos sólidos no 

município são as unidades de triagem da COOPERITAPEMA, ambas localizadas no 

Bairro Morretes, sendo a primeira situada na Rua 466 e a outra localizada na Rua 

458 (esta começou a operar a partir do ano de 2013).  

A primeira unidade (da Rua 466), a qual é locada por R$650,00 (aluguel pago pela 

Cooperativa), é provida de uma casa (contendo um escritório administrativo e um 

banheiro) e de um galpão que possui 2 (duas) prensas, 4 (quatro) esteiras, 1 (um) 

elevador de carga, 1 (uma) balança digital e 1 (um) relógio biométrico. Conforme 

informação da COOPERITAPEMA existe a necessidade de melhoria de 

infraestrutura no que tange a colocação de um piso adequado na área trabalho, 

aquisição de um contêiner para armazenamento dos vidros e melhoramentos no 

escritório administrativo. Ver Figura 166 e Figura 167. 
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Figura 166 – Unidade de triagem da Rua 466 (vista geral) 

 

 
Figura 167 – Unidade de triagem da Rua 466 (materiais recicláveis) 
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A segunda unidade da COOPERITAPEMA (da Rua 458), que é locada por 

R$1.500,00 (aluguel pago pela Prefeitura de Itapema), abriga uma edificação que 

contém 1 (uma) prensa, 1 (uma) esteira, 1 (uma) balança e 1 (um) banheiro. De 

acordo com o representante da Cooperativa há a necessidade de melhoria de 

infraestrutura (colocação de um portão na entrada) e a aquisição de mais uma 

esteira e de um relógio biométrico. Ver Figura 168. 

Cabe aqui registrar, novamente, que as unidades de triagem citadas não possuem 

licença ambiental vigente para operação. Entretanto, conforme informação da 

Fundação Ambiental Área Costeira de Itapema (FAACI), existe um galpão localizado 

na Rua 406 H1, para que seja utilizado pela COOPERITAPEMA como futura sede, 

que conforme protocolado na FAACI, em 28/05/2012, foi emitida licença ambiental 

prévia (LAP) para construção de um galpão para o serviço de reciclagem de 

resíduos sólidos. 

 

 
Figura 168 – Vista interna da unidade de triagem da Rua 458 

 

Por fim, existem ainda em Itapema 2 (duas) instalações que são partes integrantes 

do manejo de resíduos sólidos do município, no caso duas áreas aptas a receberem 
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resíduos de construção civil: uma (unidade em operação) situada às margens da 

BR-101 (do lado oeste), de propriedade da Empresa Itapema Pró-Limpeza, que 

possui uma guarita (Figura 169), um pátio e unidades de apoio complementares; e 

outra área (que ainda não recebe materiais) na Estrada Geral do Sertão do 

Trombudo, denominada de Depósito do Itamar (Figura 170). 

 

 
Figura 169 – Pátio da Empresa Itapema Pró-Limpeza 
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Figura 170 – Depósito do Itamar (área ainda inutilizada) 

 

Além das instalações existentes no município, outra unidade de grande relevância 

quanto ao sistema de manejo de RSU é o aterro sanitário de Biguaçu pertencente à 

Empresa Proactiva (Figura 171), que recebe os resíduos sólidos coletados em 

Itapema. O aterro possui a seguinte infraestrutura: 

 Acesso não pavimentado em boas condições de trafegabilidade em dias 

chuvosos; 

 Cerca de isolamento em condições adequadas; 

 Guarita e balança rodoviária; 

 Vestiários e sanitários para funcionários e visitantes; 

 Sistema de drenagem de águas pluviais composto de valetas provisórias em 

concreto pré-fabricado e canais permanentes; 

 Impermeabilização do aterro com dupla camada (argila e geomembrana de 

PEAD com espessura de 1,5mm);  
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 Sistema de drenagem gases composto de drenos verticais com tubos de 

concreto perfurados e preenchidos com brita, interligados a drenos 

horizontais; 

 Sistema de drenagem e tratamento do chorume (biológico e físico-químico); 

 Sistema de monitoramento do lençol freático composto de poços de 

monitoramento; 

 Laboratório de monitoramento ambiental; 

 Central de tratamento de resíduos de serviços de saúde; 

 Valas sépticas para disposição dos resíduos de serviços de saúde; 

 Depósito de armazenamento temporário de resíduos perigosos; 

 Escritório administrativo; 

 Escritório de apoio técnico; 

 Ambulatório; 

 Oficina mecânica; 

 Almoxarifado; 

 Cozinha e refeitório; 

 Banheiros e alojamento; e 

 Posto de abastecimento de combustível. 
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Figura 171 – Aterro sanitário de Biguaçu 

 

4.8 ORGANOGRAMA DO PRESTADOR DO SERVIÇO 

Apesar da existência de contrato de concessão dos serviços de coleta e destino final 

de resíduos entre a Prefeitura de Itapema e a Empresa Ambiental, o titular dos 

serviços relativos ao manejo de resíduos sólidos/limpeza urbana é, conforme a 

Constituição Federal, o poder público municipal. 

As figuras a seguir apresentam o organograma geral da Prefeitura (Figura 172) e 

dos órgãos da Prefeitura de Itapema responsáveis pela prestação dos serviços 

relacionados à gestão dos resíduos sólidos e limpeza urbana, compreendendo: 

 Secretaria Municipal de Obras e Transportes: responsável pela execução 

dos serviços de varrição, capina e roçada (Figura 173); 

 Secretaria Municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico: através 

da Diretoria de Agricultura e Pesca, realiza o serviço de poda no município 

(Figura 174). 
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Fonte: Prefeitura de Itapema (2013) 

Figura 172 – Organograma geral da Prefeitura de Itapema 
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Fonte: Prefeitura de Itapema (2013) 
Figura 173 – Organização da Secretaria de Obras e Transportes 
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Fonte: Prefeitura de Itapema (2013) 
Figura 174 – Organização da Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico 
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Já as figuras que seguem apresentam os organogramas das empresas Ambiental e 

Proactiva (relativos aos serviços prestados em Itapema), responsáveis pela 

prestação dos seguintes serviços: 

 Empresa Ambiental Limpeza Urbana e Saneamento Ltda.: responsável 

pela execução dos serviços coleta (convencional e seletiva), transporte e 

destino final dos resíduos sólidos urbanos, bem como dos serviços de 

varrição, capina, roçada e limpeza de praias (Figura 175); 

 Proactiva Meio Ambiente Brasil Ltda.: responsável pela coleta (Empresa 

NFC Ambiental é subcontratada da Proactiva para este serviço) e destinação 

dos resíduos de serviços de saúde e, como subcontratada da Empresa 

Ambiental, recebe os resíduos sólidos da coleta convencional de Itapema 

(Figura 176) 19. 

 

                                                           

19
 A Empresa Proactiva não possui organograma estruturado. O organograma apresentado refere-se aos 

serviços operacionais prestados em Itapema. 
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Fonte: Empresa Ambiental (2013) 
Figura 175 – Organograma da Empresa Ambiental 
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Fonte: Elaboração própria (PREMIER, 2013) 

Figura 176 – Organograma da Empresa Proactiva 

 

Em relação aos demais órgãos e instituições relacionadas à gestão dos serviços 

envolvendo o manejo de resíduos sólidos de Itapema (não relacionados com a 

prestação direta dos serviços), citam-se: 

 Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento (ARIS): responsável 

pelo controle, regulação e fiscalização das concessões e permissões públicas 

no âmbito do Município de Itapema; 

 Secretaria Municipal de Planejamento Urbano: através da Diretoria de 

Regulação e Controle, tem a função de fiscalização, regulação e controle das 

concessões e permissões públicas no âmbito do Município de Itapema, que 

não forem de competência da ARIS; 

 Secretaria Municipal de Educação e Cultura: responsável pela implantação 

de programas de educação ambiental relacionados com os resíduos sólidos 

nas escolas municipais; 
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 Secretaria Municipal de Saúde: responsável pela gestão do contrato relativo 

à coleta e destinação final dos resíduos de serviços de saúde e pela gestão 

dos pneus (por meio da Vigilância Epidemiológica); 

 Fundação Ambiental Área Costeira de Itapema (FAACI): responsável pela 

promoção de campanhas educacionais e de treinamento, destinadas a 

despertar a consciência ambiental da população para com os problemas de 

preservação e proteção ambiental; e no controle, licenciamento e fiscalização 

das atividades potencialmente geradoras de resíduos sólidos. 

4.9 DESCRIÇÃO DO CORPO FUNCIONAL ENVOLVIDO COM O SETOR 

Os serviços de manejo de resíduos sólidos e limpeza urbana em Itapema são 

realizados por empresas privadas e por órgãos ligados à Prefeitura Municipal. 

O Quadro 65 apresenta a situação do corpo funcional da Empresa Ambiental 

envolvido nos serviços de manejo dos resíduos sólidos e limpeza urbana de 

Itapema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE ITAPEMA/SC 

 

264 
 

Quadro 65 – Corpo funcional da Empresa Ambiental 

CARGO TURNO 
NA BAIXA 

TEMPORADA 
NA ALTA 

TEMPORADA 

Coletor 06:00 – 14:20 (hs) 6 13 

Coletor 14:20 – 22:35 (hs) 6 12 

Coletor 22:35 – 06:00 (hs) 3 10 

Coletor 08:00 – 16:20 (hs) 4 4 

Motorista 06:00 – 14:20 (hs) 3 10 

Motorista (capina e 
raspagem) 

06:00 – 14:20 (hs) 1 1 

Motorista 14:20 – 22:35 (hs) 2 9 

Motorista 22:35 – 06:00 (hs) 1 8 

Operador de trator 06:00 – 14:20 (hs) 1 1 

Fiscal 06:00 – 14:20 (hs) 2 2 

TOTAL COLETA - 29 70 

Servente – Varrição 
Alternada 

06:00 – 14:20 (hs) 8 8 

Servente – varrição diária 06:00 – 14:20 (hs) 13 33 

Servente – varrição diária 13:20 – 21:35 (hs) 0 9 

Servente – limpeza de praia 06:00 – 14:20 (hs) 10 20 

Servente – limpeza de praia 13:20 – 21:35 (hs) 0 9 

Servente – capina, 
raspagem e pintura de meio-

fio 
06:00 – 14:20 (hs) 17 17 

Auxiliar de fiscal 06:00 – 14:20 (hs) 3 3 

TOTAL SERVIÇOS GERAIS - 51 99 

Auxiliar administrativo 07:30 – 17:30 (hs) 2 2 

Assistente administrativo 07:30 – 17:30 (hs) 1 1 

Assistente de atendimento 08:00 – 18:00 (hs) 1 1 

Auxiliar de atendimento 08:00 – 18:00 (hs) 2 2 

Encarregado 07:30 – 16:20 (hs) 1 1 

Gerente regional 08:00 – 18:00 (hs) 1 1 

Zeladora 06:00 – 16:20 (hs) 1 1 

TOTAL ADMINISTRATIVO - 9 9 

TOTAL GERAL - 89 178 

            Fonte: Empresa Ambiental (2013) 

 

Em relação ao pessoal da Proactiva (e da NFC Ambiental) que trabalha na coleta e 

destinação final dos resíduos de serviços de saúde e no aterro sanitário de Biguaçu, 

o quadro a seguir discrimina os atuais números, ressaltando que para os serviços há 

aumento no número de colaboradores na alta temporada (conforme a necessidade 

da empresa). 
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Quadro 66 – Corpo funcional da Empresa Proactiva 

ESPECIFICAÇÃO 
PESSOAL 

PERMANENTE 
PESSOAL 

TERCEIRIZADO 

Coleta de resíduos de serviços de saúde  - 2  

Destino final dos resíduos de saúde (RSS) e 
dos resíduos sólidos urbanos no aterro 

sanitário de Biguaçu 
84 - 

Total 84 2 

                  Fonte: Empresa Proactiva (2013) 

 

Por parte da prefeitura, conforme informações da Secretaria de Obras e Transportes 

e da Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico, não há aumento do 

corpo funcional na alta temporada para prestação dos serviços de limpeza urbana. O 

Quadro 67 apresenta o pessoal envolvido nos serviços. 

 

Quadro 67 – Corpo funcional da Prefeitura de Itapema 

ESPECIFICAÇÃO 
PESSOAL 

PERMANENTE 
PESSOAL 

TERCEIRIZADO 

Serviços de varrição, capina e roçada 35 - 

Serviço de poda – técnico agrícola 1 - 

Serviço de poda – operador de máquinas 
leves 

1 - 

Serviço de poda – operador de motoserra 1 - 

Serviço de poda – auxiliares 5 - 

Na administração 2 - 

Total 45 - 

                  Fonte: Prefeitura de Itapema (2013) 

 

4.10 LEVANTAMENTO DAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS, 
SISTEMA DE CÁLCULO DO CUSTO DA PRESTAÇÃO E FORMA DE COBRANÇA 
DOS SERVIÇOS 

4.10.1 Empresa Ambiental 

Atualmente, a Prefeitura de Itapema terceiriza os serviços de coleta, transporte e 

destino final dos resíduos sólidos urbanos (RSU) junto à Empresa Ambiental 

Limpeza Urbana e Saneamento Ltda., a qual detém a concessão desses serviços 

até novembro de 2030, conforme contrato firmado com a municipalidade (Contrato 
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nº 140/2005). Este contrato contempla também serviços de limpeza urbana, como 

varrição, capina e demais serviços gerais (como limpeza de praias, entre outros). 

O Contrato de Concessão acima referido permite que a Empresa Ambiental realize a 

cobrança direta dos serviços de coleta (convencional e seletiva), transporte, destino 

final dos RSU junto à população do município, por meio de carnês (enviados via 

correio para os usuários). As tarifas são definidas por meio de Decreto Municipal 

(decreto vigente: Decreto nº 113/2013), o qual estabelece categorias de uso 

(residencial; comercial e serviços; industrial; público e religioso; e outros) e faixas 

(por área construída) para a realização da cobrança. O quadro a seguir apresenta a 

atual estrutura tarifária. 
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Quadro 68 – Estrutura tarifária – 2014 

CATEGORIAS DE USO/FAIXAS DE ÁREA 
CONSTRUÍDA 

R$/ANO R$/MÊS 

1. Residencial - - 

- Até 70 m² 114,00 09,50 

- De 70,1 a 150 m² 157,80 13,15 

- De 150,1 a 300 m² 279,36 23,28 

- Acima de 300 m³ 364,20 30,35 

2. Comercial e Serviços - - 

- Até 70 m² 181,80 15,15 

- De 70,1 a 150 m² 291,36 24,28 

- De 150,1 a 300 m² 364,20 30,35 

- De 300,1 a 600 m² 546,72 45,56 

- Acima de 600 m³ 728,52 60,71 

3. Industrial - - 

- Até 70 m² 181,80 15,15 

- De 70,1 a 150 m² 291,36 24,28 

- De 150,1 a 300 m² 364,20 30,35 

- Acima de 300 m³ 546,72 45,56 

4. Público e Religioso - - 

- Até 70 m² 114,00 09,50 

- De 70,1 a 150 m² 157,80 13,15 

- De 150,1 a 300 m² 279,36 23,28 

- Acima de 300 m³ 364,20 30,35 

5. Outros - - 

- Até 70 m² 181,80 15,15 

- De 70,1 a 150 m² 291,36 24,28 

- De 150,1 a 300 m² 364,20 30,35 

- Acima de 300 m³ 546,72 45,56 

                  Fonte: Prefeitura de Itapema (Decreto nº113/2013) 

 

É importante ressaltar que, conforme contrato de concessão, a Prefeitura pagará 

diretamente à Concessionária, a título de complemento da tarifa, a diferença entre o 

valor global dos serviços para o ano (conforme planilha de composição de preços) e 

o valor global autorizado para a cobrança desses serviços mediante tarifa. Este 

complemento pode ainda ser reduzido ou aumentado, dependendo se o cadastro 

fornecido pela Prefeitura à Empresa Ambiental for suficiente ou não para a cobrança 

efetiva das tarifas de novos usuários. 
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No que diz respeito aos serviços de limpeza urbana prestados pela Empresa 

Ambiental, a Prefeitura de Itapema paga diretamente tais serviços diretamente à 

Concessionária.  

O Quadro 69 contempla a arrecadação da Ambiental, no período entre os meses de 

outubro de 2012 e setembro de 2013, para a realização de todos os serviços, 

compreendendo: 

 A arrecadação oriunda da tarifa: procedente dos serviços de coleta, transporte 

e destino final dos RSU por meio de carnês; 

  A arrecadação proveniente da Prefeitura: formada pela complementação da 

Prefeitura relativa aos serviços de coleta, transporte e destino final dos RSU e 

os serviços de limpeza urbana. 

 

Quadro 69 – Arrecadação com coleta/transporte/destino final dos RSU e limpeza urbana 

PERÍODO 
ARRECADAÇÃO - 

ORIUNDA DA 
TARIFA (R$) 

ARRECADAÇÃO - 
PREFEITURA 

MUNICIPAL DE 
ITAPEMA (R$) 

ARRECADAÇÃO 
TOTAL (R$) 

Outubro/2012 181.901,53 179.694,70 361.596,23 

Novembro/2012 355.331,35 303.125,72 658.457,07 

Dezembro/2012 211.554,90 243.993,45 455.548,35 

Janeiro/2013 234.422,80 0,00 234.422,80 

Fevereiro/2013 3.131.323,57 0,00 3.131.323,57 

Março/2013 285.162,02 156.160,62 441.322,64 

Abril/2013 681.351,80 553.462,90 1.234.814,70 

Maio/2013 530.552,55 465.842,50 996.395,05 

Junho/2013 352.625,21 463.871,48 816.496,69 

Julho/2013 335.479,64 265.631,34 601.110,98 

Agosto/2013 251.896,16 424.721,73 676.617,89 

Setembro/2013 225.440,86 380.247,37 605.688,23 

TOTAL 6.777.042,39 3.436.751,81 10.213.794,20 

                         Fonte: Empresa Ambiental (2013) 

 

Todos os serviços prestados pela Empresa Ambiental são definidos através de 

planilhas de cálculo, que levam em consideração os seguintes itens: 
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Para os serviços de coleta, transporte e destino dos RSU: 

 Custo com rodagem dos veículos; 

 Custo com combustível, óleo e lubrificantes (dos veículos); 

 Depreciação dos veículos utilizados na coleta; 

 Custo de capital relacionado aos veículos; 

 Custo com manutenção, peças e acessórios (dos veículos); 

 Custo com materiais e equipamentos; 

 Salários e encargos salariais; 

 Benefícios (vale alimentação), uniformes e equipamentos de proteção 

individual; 

 IPVA, seguros e licenciamento dos veículos; 

 Higienização (lavação) dos veículos e equipamentos; 

 Custo do processo de cobrança da tarifa; 

 Custo de divulgação e conscientização sobre a coleta junto à população local; 

 Custo para disposição final em aterro sanitário; 

 Tributos (ISS, PIS e COFINS); 

 Taxa de administração, margem de lucro, contribuição social e imposto de 

renda. 

Para os serviços de limpeza urbana: 

 Salários e encargos salariais; 

 Insumos (inclui uniformes, materiais/equipamentos, treinamentos, vale 

alimentação e transporte, seguro de vida em grupo e contribuição assistencial 

patronal e laboral); 

 Despesas administrativas e operacionais; 

 Tributos (ISS, PIS e COFINS); 
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 Taxa de administração, margem de lucro, contribuição social e imposto de 

renda. 

4.10.2 Empresa Proactiva 

Para os serviços de coleta, transporte e destino final dos resíduos de serviços de 

saúde, a Prefeitura de Itapema possui contrato com a Empresa Proactiva Meio 

Ambiente Brasil (Contrato nº66/2012) para esses serviços. Para o período 

compreendido entre outubro de 2012 e setembro de 2013, o custo desses serviços 

foi equivalente a R$94.047,88, sendo que o contrato estabelece custos unitários e 

valores totais de acordo com a especificação do serviço (divido em coleta/transporte 

e destino final). O Quadro 70 apresenta os valores mensais pagos à Empresa 

Proactiva, de acordo com a medição realizada (pesagem dos resíduos coletados).  

 

Quadro 70 – Custo para gestão dos resíduos de saúde 

                               

PERÍODO 
VALOR PAGO (R$) 

Outubro/2012 6.231,15 

Novembro/2012 7.270,30 

Dezembro/2012 6.970,61 

Janeiro/2013 7.410,40 

Fevereiro/2013 6.254,40 

Março/2013 9.144,40 

Abril/2013 7.512,40 

Maio/2013 10.572,40 

Junho/2013 7.257,40 

Julho/2013 7.682,40 

Agosto/2013 9.196,27 

Setembro/2013 8.545,75 

TOTAL 94.047,88 

                                                        Fonte: Prefeitura de Itapema (2013) 

 

4.10.3 Prefeitura Municipal 

Já para os serviços de limpeza urbana prestados pela Prefeitura de Itapema, foram 

repassadas estimativas de custos dos serviços executados pela Secretaria de Obras 

e Transportes e pela Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico, uma vez 
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que o pessoal envolvido nesses serviços exercem paralelamente outras atividades. 

Vale ressaltar que para esses serviços citados não há arrecadação junto à 

população. 

O Quadro 71 apresenta os valores repassados pela Prefeitura para a realização dos 

serviços de limpeza urbana. 

 

Quadro 71 – Custo dos serviços de limpeza urbana realizados pela Prefeitura 

SECRETARIA / ESPECIFICAÇÃO 
CUSTO DE 
OUT/2012 À 

SET/2013 (R$) 

Secretaria de Obras e Transportes - Pessoal 1.472.427,42 

Secretaria de Obras e Transportes – Demais custos (combustível)* 28.368,95 

Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico - Pessoal 129.600,00 

Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico – Demais custos 
(revisão/manutenção de máquinas e equipamentos, combustível, óleo, entre 

outros) 
12.120,00 

TOTAL 1.642.516,37 

             * Demais custos (com equipamentos, manutenção, etc.) não foram informados. 
             Fonte: Prefeitura de Itapema (2013) 

 

4.10.4 Avaliação Geral 

Diante do exposto, pode-se constatar que o custo para a Prefeitura Municipal de 

Itapema para os serviços referentes à coleta, transporte e destino final dos RSU e 

limpeza urbana (terceira coluna do Quadro 69 e Quadro 71), no período entre 

outubro de 2012 e setembro de 2013, foi de R$5.079.268,18, sendo que não houve 

arrecadação desses serviços junto à população do município, resultando num 

desequilíbrio financeiro na gestão desses serviços.  

4.11 INDICADORES DE DESEMPENHO OPERACIONAL E AMBIENTAL DOS 

SERVIÇOS 

O desenvolvimento de indicadores está ligado ao planejamento e à gestão pública e 

ganhou corpo científico a partir dos anos 60 do século XX. Um indicador permite a 

obtenção de informações sobre uma dada realidade (MITCHELL, 1997), podendo 

sintetizar um conjunto complexo de informações e servir como um instrumento de 

previsão.  
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Na busca por informações que possam retratar a realidade local do sistema de 

limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos de Itapema, o campo de 

indicadores torna-se de fundamental importância na identificação das peculiaridades 

no setor e na busca de soluções para os problemas diagnosticados. 

Para o presente Plano, definiram-se alguns indicadores na área, tendo como base 

os aspectos técnicos, humanos, ambientais e institucionais relativos ao sistema de 

manejo de resíduos sólidos e limpeza urbana. Ver quadros a seguir. 
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Quadro 72 – Indicadores relacionados à coleta convencional e seletiva 

INDICADORES SOBRE A COLETA CONVENCIONAL E 
SELETIVA 

VALOR EXPRESSO EM 

Taxa de cobertura do serviço de convencional de RSU em 
relação à população urbana 

100,00 % 

Taxa de cobertura do serviço de convencional de RSU em 
relação à população rural 

99,00 % 

Taxa de cobertura do serviço de convencional de RSU em 
relação à população total 

99,98 % 

Taxa de cobertura do serviço seletiva de materiais recicláveis 
em relação à população urbana 

100,00 % 

Taxa de cobertura do serviço seletiva de materiais recicláveis 
em relação à população rural 

99,00 % 

Taxa de cobertura do serviço seletiva de materiais recicláveis 
em relação à população total 

99,98 % 

Massa coletada (RSU) per capita em relação à população 

atendida 
0,87 kg/habitante/dia 

Incidência de colaboradores envolvidos na operação dos 
serviços de coleta em relação à quantidade total de 

colaboradores da Concessionária (Empresa Ambiental) durante 
a baixa temporada 

32,58 % 

Incidência de colaboradores envolvidos na operação dos 
serviços de coleta em relação à quantidade total de 

colaboradores da Concessionária (Empresa Ambiental) durante 
a alta temporada 

33,33 % 

Proporção do número de coletores envolvidos nas coletas em 
relação ao número de motoristas durante a baixa temporada 

(da Concessionária) 
19:6 - 

Proporção do número de coletores envolvidos nas coletas em 
relação ao número de motoristas durante a alta temporada (da 

Concessionária) 
33:17 - 

Taxa de colaboradores (coletores + motoristas) da Empresa 
Ambiental envolvidos nas coletas em relação à população fixa 

atendida pelas coletas durante a baixa temporada 
0,47 

colaboradores/1.000 
hab. 

Taxa de colaboradores (coletores + motoristas) da Empresa 
Ambiental envolvidos nas coletas em relação à população total 

(fixa + flutuante) atendida pelas coletas durante a alta 
temporada 

0,39 
colaboradores/1.000 

hab. 

Taxa média anual de material recolhido pela coleta seletiva em 
relação à quantidade total coletada de resíduos sólidos 

7,87 % 

Taxa média anual de RSU recolhido pela coleta convencional 
em relação à quantidade total coletada de resíduos sólidos 

92,13 % 

      Fonte: Elaboração própria: PREMIER (2013) 
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Quadro 73 – Indicadores relacionados aos serviços de limpeza urbana 

INDICADORES RELACIONADOS A LIMPEZA URBANA VALOR EXPRESSO EM 

Incidência de colaboradores (da Empresa Ambiental) 
envolvidos na operação dos serviços de limpeza urbana em 

relação à quantidade total de colaboradores da Concessionária 
durante a baixa temporada 

57,30 % 

Incidência de colaboradores (da Empresa Ambiental) 
envolvidos na operação dos serviços de limpeza urbana em 

relação à quantidade total de colaboradores da Concessionária 
durante a alta temporada 

61,11 % 

Taxa de terceirização de pessoal envolvido com o serviço de 
poda 

0,00 % 

Taxa de terceirização de pessoal envolvido com o serviço de 
limpeza de praia 

100,00 % 

Taxa de terceirização do pessoal (operacional) envolvido nos 
serviços de limpeza urbana no município durante a baixa 

temporada 
54,25 % 

Taxa de colaboradores (operacionais) da prefeitura que 
realizam os serviços de limpeza urbana durante a baixa 

temporada 
45,75 % 

       Fonte: Elaboração própria: PREMIER (2013) 

 
Quadro 74 – Indicadores administrativo-financeiros 

INDICADORES ADMINISTRATIVO-FINANCEIROS VALOR EXPRESSO EM 

Incidência de colaboradores próprios (da prefeitura) na 
operação em relação ao total de colaboradores (prefeitura + 

Ambiental) no manejo de resíduos urbanos/limpeza urbana na 
baixa temporada 

34,95 % 

Incidência de colaboradores próprios (da prefeitura) na 
operação em relação ao total de colaboradores (prefeitura + 

Ambiental) no manejo de resíduos urbanos/limpeza urbana na 
alta temporada 

21,94 % 

Incidência de colaboradores gerenciais e administrativos (da 
Empresa Ambiental) em relação à quantidade total de 

colaboradores da Concessionária durante a baixa temporada 
10,11 % 

Incidência de colaboradores gerenciais e administrativos (da 
Empresa Ambiental) em relação à quantidade total de 

colaboradores da Concessionária durante a alta temporada 
5,55 % 

Incidência de colaboradores da prefeitura na administração em 
relação ao total de colaboradores da municipalidade  

4,44 % 

       Fonte: Elaboração própria: PREMIER (2013) 
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4.12 IDENTIFICAÇÃO DE PROGRAMAS ESPECIAIS E AÇÕES DE EDUCAÇÃO 

AMBIENTAL E MOBILIZAÇÃO SOCIAL 

A mudança do comportamento do homem com relação à natureza torna-se cada vez 

mais necessária no sentido de atender às necessidades ativas e futuras, a fim de 

promover um modelo de desenvolvimento sustentável. Considerando que parte dos 

resíduos gerados pelas atividades humanas ainda possui valor comercial, se 

manejado de maneira adequada, deve-se adotar uma nova postura e começar a ver 

o lixo como uma matéria-prima potencial. Sendo assim, considerando a 

complexidade das atividades humanas, pode-se verificar que resíduos de uma 

atividade podem ser utilizados para outra, e assim sucessivamente. 

A promoção de ações de educação/mobilização social relativas ao manejo de 

resíduos sólidos é de fundamental importância para o município, pois além de 

permitir um grau de conscientização das pessoas, no caso, em relação aos 

problemas dos resíduos sólidos, contribui para a formação de uma visão crítica e 

participativa a respeito do uso do patrimônio ambiental. 

As descrições que seguem apresentam os programas especiais e ações de 

educação ambiental e mobilização social identificados no município, ressaltando que 

grande parte dos programas e atividades consideradas especiais (coleta seletiva, 

reciclagem, cooperativa de catadores, entre outros) já foi apresentada ao longo do 

relatório. 

4.12.1 Prefeitura Municipal 

Em Itapema, a Secretaria Municipal de Educação e Cultura é a responsável pela 

implantação de programas de educação ambiental relacionados com os resíduos 

sólidos nas escolas municipais. Esses trabalhos são realizados com professores, 

equipe pedagógica, alunos e comunidade escolar. Nos últimos anos, alguns 

programas/atividades de educação ambiental na área de resíduos sólidos foram 

realizados pela Secretaria, a saber: 

 Programa Escola 100% Ambiente: programa que trabalhou questões 

ligadas ao gerenciamento de resíduos sólidos, compostagem, entre outros 
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assuntos relacionados ao meio ambiente (economia de água e energia, 

captação de água pluvial e cidadania ambiental); 

 Projeto “Cidade Limpa, Criança Feliz”: palestras realizadas nas escolas 

municipais, em parceria com a Empresa Ambiental. 

Atualmente, de acordo com a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, existem 

em andamento dois projetos na Escola Vereador Paulo Reis (situada na Localidade 

Sertão do Trombudo): um de um biodecompositor e outro de uma composteira. 

O biodecompositor foi construído com materiais de descarte a serem reciclados e 

outros tipos de materiais (como canos e válvulas) adquiridos em casas de materiais 

de construção. O funcionamento do processo acontece da seguinte forma: os 

alunos, uma vez ao dia, coletam na escola restos de alimentos e os colocam de 

forma homogênea no interior do biodigestor, cobrindo em seguida os restos de 

alimentos com folhas secas provenientes de varrição do pátio escolar, fechando 

posteriormente o biodigestor.  Por fim, os alunos verificam se há produção de adubo 

líquido e, se existir, os próprios realizam sua coleta em garrafas PET para posterior 

diluição e adubação na horta da escola. Em torno de 6 (seis) meses, conforme 

informação da escola, há a produção de adubo humífero de altíssima qualidade para 

variadas finalidades.  

Em relação à composteira, esta funciona de maneira semelhante ao 

biodecompositor, entretanto, em escala maior, pois esta tem uma área em torno de 

4,0 m² e deve ser regada e monitorada sua temperatura para que os agentes 

microbianos estejam em condições de realizar a biodecomposição dos dejetos e a 

posterior produção de adubo. 

As figuras a seguir ilustram os processos supracitados. 
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Figura 177 – Vista interna do biodecompositor 

Fonte: Escola Municipal Paulo Reis 

 

 
Figura 178 – Alunos participando na execução dos projetos 

Fonte: Escola Municipal Paulo Reis 

 



 
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE ITAPEMA/SC 

 

278 
 

 
Figura 179 – Produto (adubo) dos processos 

Fonte: Escola Municipal Paulo Reis 

 

Ainda em relação aos órgãos ligados à prefeitura que atuam na área de educação 

ambiental, pode-se citar a Fundação Ambiental Área Costeira de Itapema (FAACI), 

que, além de outras atribuições, atua no desenvolvimento de ações com temáticas 

relacionadas ao meio ambiente para a comunidade escolar e para os munícipes. Os 

alunos envolvidos participam de palestras, cursos, teatros, viagens técnicas e 

também recebem materiais educativos e informativos, entre outros. 

Um grande trabalho de relevância realizado pela FAACI foi a “Agenda Municipal de 

Educação Ambiental”, em parceria com a Secretaria de Educação e Cultura, que 

tinha como objetivo promover intercâmbio e difusão de conhecimentos, práticas e 

metodologias, relacionadas às questões ambientais, inclusive a problemática dos 

resíduos sólidos. Para este tema, realizaram-se, nos últimos anos, oficinas no 

município com a participação de professores, diretores, supervisores e orientadores 

pedagógicos de todas as escolas da rede municipal de Itapema. Paralelamente, este 

tema foi ampliado para outros públicos, como alunos, gestores, associações de 

moradores, entre outros. 

4.12.2 Empresa Ambiental 

A Empresa Ambiental, como já descrito sucintamente, desenvolve o Projeto “Cidade 

Limpa, Criança Feliz” que atinge todos os alunos das 3as séries do Ensino 
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Fundamental. O projeto visa desenvolver junto ao público infanto-juvenil, jovem e 

adulto uma consciência crítica e participativa nas questões relacionadas à limpeza 

urbana. Os recursos utilizados no projeto possuem interatividade, compreendendo a 

exposição dinâmica do assunto em sala de aula, através de seminário, utilizando 

mão de obra especializada de um ator de teatro e um professor e, ainda, folha de 

atividades e materiais didáticos. 

De forma simultânea, a Empresa Ambiental informou entregar aos munícipes, a 

cada dois anos, um manual denominado “GUIA DO USUÁRIO” (Figura 180). Tal 

guia apresenta as principais informações sobre como funciona os serviços prestados 

pela Concessionária, contendo, em linhas gerais, assuntos como: instruções de que 

materiais separar para a coleta seletiva, dias e horários da realização da coleta 

convencional e seletiva em cada bairro/localidade, o destino final dos materiais 

recicláveis e dos resíduos recolhidos pela coleta convencional, os procedimentos 

para a execução dos serviços gerais de limpeza (varrição, capina, limpeza de praia, 

entre outros) e o serviço de atendimento ao usuário prestado pela Ambiental. 

 

 
Figura 180 – Guia do usuário elaborado pela Empresa Ambiental 
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Além das atividades relacionadas à questão de mobilização/educação ambiental, a 

Concessionária promove constantemente treinamentos e capacitações de seus 

funcionários de operação/manutenção e do pessoal que atua na área administrativa 

da empresa, desde palestras relativas às doenças sexualmente transmissíveis até 

procedimentos de segurança na operação de determinados equipamentos. O 

Quadro 75 apresenta a lista dos treinamentos realizados pela Ambiental. 

 

Quadro 75 – Quadro de treinamentos e respectiva carga horária 

PERÍODO CARGA HORÁRIA 

Câncer de próstata 1 H E 30 MIN 

CIPA 20 HS 

Curso de Primeiros Socorros 8 HS 

DST – AIDS 1H E 30 MIN 

Guarda, Uso e Higenização de EPI´S 1H E 30 MIN 

Higiene Pessoal 1H E 30 MIN 

Palestra de Primeiros Socorros 2 HS 

Prevenção e Combate a Incêndio 1H E 30 MIN 

SIPAT 1 H 

Técnicas Eficientes e Seguras na Coleta de 
Resíduos 

1H E 30 MIN 

Técnicas Eficientes e Seguras nos Serviços 
Gerais 

1H E 30 MIN 

Uso do Bloqueador Solar 1H E 30 MIN 

Procedimentos de Segurança no 
Abastecimento de Roçadeiras 

1 H 

Procedimentos de Segurança na Operação 
de Roçadeiras 

1 H 

                                       Fonte: Empresa Ambiental (2013) 
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De forma complementar, a Concessionária desenvolve, por meio de ligações 

telefônicas, além do atendimento ao usuário, pesquisa sobre a coleta de lixo e a 

limpeza pública, com intuito de aperfeiçoar os serviços prestados. 
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5 INFRAESTRUTURA DO SISTEMA DE DRENAGEM 

URBANA E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS 

5.1 ASPECTOS LEGAIS 

A elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico na de área de manejo de 

águas pluviais e drenagem urbana nas suas definições de conteúdo deve pautar-se 

pelos pressupostos, pelos princípios e pelos instrumentos definidos na legislação 

aplicável e nos programas e políticas públicas do saneamento básico. Tendo em 

vista que o município de Itapema não possui um Plano Diretor Municipal específico 

para drenagem urbana, os itens que seguem contemplam as diretrizes da 

Constituição Federal e das legislações federal, estadual e municipal relacionadas ao 

manejo de águas pluviais e drenagem urbana, incluindo a legislação de 

parcelamento e uso de solo urbano e rural. 

5.1.1 Legislação Federal 

A) Lei nº 11.445/2007 

A Lei nº 11.445/07 inclui, como diretrizes, nacionais, vinculantes para todos os entes 

federativos – particularmente a União e o ente federativo da competência 

constitucional para a prestação dos serviços de saneamento básico. 

A Lei não aborda de forma expressa qual ente federado é o titular dos serviços de 

saneamento básico, pois, por se tratar de matéria de competência, cabe a 

Constituição Federal dispor sobre o assunto. 

Nesse contexto, a Constituição Federal, em seu art. 30, institui competência para 

organizar e prestar os serviços públicos de interesse local dos Municípios, 

assegurando sua autonomia administrativa. 

Interpretar essa disposição constitucional significa dizer que serviço público de 

saneamento básico é claramente atribuído aos Municípios, sendo este ente federado 

competente para prestá-lo e organizá-lo haja vista o interesse local ou 

predominantemente local.  
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Enfim, a Lei nº 11.445/07, que traz a diretrizes nacionais para o saneamento básico, 

contempla diversos conteúdos de natureza distinta relacionado tanto ao 

financiamento, ao planejamento, à prestação e ao controle dos serviços públicos de 

saneamento básico propriamente dito, quanto à delegação de sua prestação, aos 

respectivos contratos e às relações entre titulares e executores dos serviços nos 

casos de prestação regionalizada. 

B) Demais Leis 

Decreto Federal nº 2.612, de 3 de junho de 1998 - Regulamenta o Conselho 

Nacional de Recursos Hídricos. 

Lei Federal nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997 - Institui a Política Nacional de 

Recursos Hídricos, cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos 

Hídricos, regulamenta o inciso XIX do art. 21 da Constituição Federal. 

Lei Federal nº 9.984, de 17 de julho de 2000 – Dispõe sobre a criação da Agência 

Nacional de Águas - ANA, entidade federal de implementação da Política Nacional 

de Recursos Hídricos e de coordenação do Sistema Nacional de Gerenciamento de 

Recursos Hídricos, e dá outras providências. 

Resolução CONAMA 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, e da 

outras providências. 

5.1.2 Legislação Estadual 

Os principais instrumentos legais que dizem respeito ao saneamento básico 

(inclusive drenagem urbana) a nível estadual são: 

Lei Estadual nº 13.517, de 4 de outubro de 2005 - Dispõe sobre a Política 

Estadual de Saneamento e estabelece outras providências. 

Em relação ao marco legal e institucional do Estado de Santa Catarina, a Lei 13.517 

de 04/10/2005 define os seguintes conceitos fundamentais: 
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I - Saneamento ou Saneamento Ambiental: o conjunto de ações com o objetivo de 

alcançar níveis crescentes de salubridade ambiental, compreendendo o 

abastecimento de água; a coleta, o tratamento e a disposição dos esgotos e dos 

resíduos sólidos e gasosos e os demais serviços de limpeza; o manejo das águas; o 

controle ambiental de vetores e reservatórios de doenças e a disciplina da ocupação 

e uso do solo, nas condições que maximizem a promoção e a melhoria de vida nos 

meios urbanos e rural; e 

II - Salubridade Ambiental: qualidade das condições em que vivem populações 

urbanas e rurais no que diz respeito à sua capacidade de inibir, prevenir ou impedir 

a ocorrência de doenças veiculadas pelo meio ambiente, bem como de favorecer o 

pleno gozo da saúde e o bem estar. 

Portaria nº 024, de 1979 - Enquadra os cursos d'água do Estado de Santa Catarina 

na classificação estabelecida pela Portaria GM nº 0013, de 15 de Janeiro de 1976, 

do Ministério do Interior. 

Lei nº 14.675, de 13 abril de 2009 – Institui o Código Estadual do Meio Ambiente.  

5.1.3 Legislação Municipal 

Os principais instrumentos legais que dizem respeito ao saneamento básico 

(inclusive drenagem urbana) a nível municipal são: 

Plano Diretor – A seguir serão apresentadas as leis complementares que fazem 

parte do plano diretor e que possuem alguma influência na macro , microdrenagem e 

parcelamento do solo no município de itapema. 

Lei nº 2732, de 16 de julho de 2009 - Dispõe sobre a política municipal de 

saneamento básico, cria o fundo e o conselho municipal de saneamento e dá outras 

providências. 

Art. 1º - A Política Municipal de Saneamento Básico de Itapema reger-se-á pelas 

disposições desta lei, de seus regulamentos e das normas administrativas deles 

decorrentes em consonância com a Legislação Federal, Estadual e Municipal, 

notadamente a Lei Federal 11.445, de 05 de janeiro de 2007, e tem por finalidade 

assegurar a proteção da saúde da população e a salubridade ambiental, além de 
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disciplinar o planejamento e a execução das ações, obras e serviços de saneamento 

básico do Município de Itapema de forma equilibrada e sustentável.  

Art.2º - Para os efeitos desta lei considera-se:  

I - Salubridade Ambiental: é o estado de qualidade ambiental capaz de prevenir a 

ocorrência de doenças relacionadas ao meio ambiente e de promover as condições 

ecológicas favoráveis ao pleno gozo da saúde e do bem-estar da população urbana 

e rural, sendo um direito e dever de todos e obrigação do Estado, assegurada por 

políticas públicas sociais, prioridades financeiras e eficiência gerencial que 

viabilizem o acesso universal e igualitário aos benefícios do saneamento.  

II - Acesso Universal: é a ampliação progressiva do acesso de todos os domicílios 

ao saneamento básico;  

III - Acesso Igualitário: é a garantia de acesso da população aos serviços de 

saneamento básico, com padrões de qualidade, independentemente das condições 

sociais, econômicas e financeiras;  

IV - Saneamento Básico: é o conjunto de serviços, infra-estrutura e instalações 

operacionais de: a) abastecimento de água potável: constituído pelas atividades, 

infra-estruturas e instalações necessárias ao abastecimento público de água potável, 

desde a captação até as ligações prediais e respectivos instrumentos de medição; b) 

esgotamento sanitário: constituído pelas atividades, infra-estruturas e instalações 

operacionais de coleta, transporte, tratamento e disposição final adequados dos 

esgotos sanitários, desde as ligações prediais até o seu lançamento final no meio 

ambiente; c) limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos: conjunto de atividades, 

infra-estruturas e instalações operacionais de coleta, transporte, transbordo, 

tratamento e destino final do lixo doméstico e do lixo originário da varrição e limpeza 

de logradouros e vias públicas; d) drenagem e manejo das águas pluviais urbanas: 

conjunto de atividades, infra-estrutura e instalações operacionais de drenagem 

urbana de águas pluviais, de transporte, detenção ou retenção para o 

amortecimento de vazões de cheias, tratamento e disposição final das águas 

pluviais drenadas nas áreas urbanas. 
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 Art. 3º - Compete ao Município organizar e prestar diretamente, ou mediante regime 

de concessão ou permissão, os serviços de saneamento básico de interesse local 

Parágrafo Único - Os serviços de saneamento básico deverão integrar-se com as 

demais funções essenciais de competência municipal, de modo a assegurar 

prioridade para a segurança sanitária e o bem-estar ambiental de seus habitantes. 

Art. 5º - A Política Municipal de Saneamento Básico orientar-se-á pelos seguintes 

princípios: 

 I - prevalência do interesse público;  

II - universalização, eficiência e eficácia das ações e da prestação de serviços como 

forma de garantir o direito do cidadão aos mais elevados padrões de qualidade de 

vida, garantindo a prática de tarifas e taxas justas, que atendam, indistintamente, 

toda a população, com especial atenção à população de baixa renda; 

 III - democratização dos processos decisórios mediante a criação de instrumentos 

que assegurem a transparência na discussão e na definição dos critérios para 

eleição de prioridades e distribuição dos recursos, garantindo-se o controle social;  

IV - incentivo à adoção de posturas e práticas sociais e econômicas ambientalmente 

sustentáveis; 

 V - utilização adequada do espaço territorial e dos serviços naturais, priorizando a 

proteção ambiental; 

VI - acondicionamento, armazenamento, coleta, transporte, reciclagem, tratamento e 

a destinação final dos resíduos de competência municipal; 

VII - captação, tratamento e distribuição de água potável, assim como o 

monitoramento de sua qualidade;  

VIII - coleta, disposição e tratamento de esgoto; 

 IX – drenagem e destinação final das águas pluviais; 

X - varrição e limpeza de logradouros e vias públicas; 
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XI - garantia de crescentes níveis de salubridade ambiental, através do provimento 

de infraestrutura sanitária e de condições de salubridade das edificações, ruas e dos 

logradouros públicos; 

XII - gestão pública integrada dos serviços de saneamento, com estrutura 

administrativa e operacional capaz de assegurar a eficiente prestação dos serviços, 

o cumprimento das metas e a eficácia das ações de saneamento; 

XIII - respeito à capacidade de pagamento dos usuários na remuneração dos 

investimentos e dos custos de operação e manutenção dos serviços de saneamento 

básico; 

 XIV - estabelecimento de instrumentos econômicos de política social para garantir a 

universalização do acesso ao saneamento básico, especialmente para populações e 

localidades de baixa renda. 

Art. 6º - A formulação, implantação, funcionamento e aplicação dos instrumentos da 

Política Municipal de Saneamento Básico orientar-se-ão pelas seguintes diretrizes: 

 I - assegurar que a destinação de recursos financeiros administrados pelo Município 

far-se-á segundo critérios de melhoria da saúde pública e do meio ambiente, de 

maximização da relação benefício/custo e da potencialização do aproveitamento das 

instalações existentes, bem como do desenvolvimento da capacidade técnica, 

gerencial e financeira das instituições contempladas; 

 II - valorizar o processo de planejamento e decisão sobre medidas preventivas ao 

crescimento desordenado, objetivando resolver problemas de escassez de recursos 

hídricos, congestionamento físico, dificuldade de drenagem urbana e disposição de 

esgotos, poluição, enchentes, destruição de áreas verdes, assoreamento de rios, 

invasões e outras consequências; 

 III - coordenar e integrar as políticas, planos, programas e ações governamentais de 

saneamento, saúde, meio ambiente, recursos hídricos, desenvolvimento urbano e 

rural, habitação, uso e ocupação do solo; 

IV - realizar ações integradas envolvendo órgãos públicos municipais, estaduais e 

federais de saneamento básico; 
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V - considerar as exigências e características locais, a organização social e as 

demandas socioeconômicas da população, buscando a melhoria da qualidade e a 

produtividade na prestação dos serviços de saneamento, considerando as 

especificidades locais e as demandas da população; 

VI - adotar a bacia hidrográfica como unidade de planejamento das ações e dos 

serviços de saneamento básico compatibilizando com os Planos Municipais de 

Saúde, de proteção ambiental, ordenamento e de desenvolvimento urbanístico; 

 VII - incentivar o desenvolvimento científico na área de saneamento básico, a 

capacitação tecnológica da área, a formação de recursos humanos e a adoção de 

tecnologias apropriadas; 

 VIII - adotar indicadores e parâmetros sanitários, epidemiológicos, do nível de vida 

da população como norteadores das ações de saneamento ambiental; 

 IX - realizar avaliações e divulgar sistematicamente as informações sobre os 

problemas de saneamento básico e educação sanitária; 

X - valorizar e promover programas de educação ambiental e sanitária, com ênfase 

na mobilização social. 

Lei Complementar nº 9/2002 - Dispõe sobre a política de proteção, conservação e 

recuperação do meio ambiente e dá outras providências. 

5.2 VERIFICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO EXISTENTE SOBRE PARCELAMENTO E 

USO DO SOLO URBANO E RURAL 

A Lei Complementar nº 11/2002 dispõe sobre o zoneamento e uso do solo do 

Município de Itapema, cria o Conselho Municipal de Planejamento Urbano e dá 

outras providências. A seguir, destaca-se artigos e trechos da lei considerados de 

maior relevância. 

Art. 1 - Esta lei tem por objetivo disciplinar o Uso e a Ocupação do Solo Urbano no 

Município de acordo com as diretrizes do Plano Diretor de Itapema, em 

conformidade com o estabelecido na Lei Complementar e Uso do Solo nº 6766 de 

19/12/1979, e demais disposições legais que regulam a matéria. 
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Art. 2 - Os principais objetivos que esta lei visa atingir são: 

 I - Criar melhor condição de ambiente urbano no que se refere às relações entre as 

diversas atividades; 

 II - Estruturar e ordenar a ocupação, garantindo uma densidade populacional 

equilibrada e adequada à oferta de infraestrutura e equipamento comunitário; 

 III - Incentivar o adensamento das áreas já urbanizadas; 

 IV - Compatibilizar o uso e ocupação do solo com o sistema viário, o meio ambiente, 

a rede de abastecimento de água e o sistema de tratamento de efluentes. 

 V - Integrar as áreas urbanas com um sistema viário adequado; 

Art. 3 - Zoneamento, para efeito desta, é a divisão da área do Município de Itapema 

em zonas e setores de acordo com sua destinação urbana e seus usos precípuos. 

 Art. 4 - O Uso do Solo, para efeito desta Lei, é o relacionamento das diversas 

atividades para uma determinada Zona ou Setor, nas formas classificadas nesta lei. 

Art. 5 – O zoneamento e Uso do Solo será regulado pela presente lei, da qual fazem 

parte integrante os seguintes anexos: 

DA CLASSIFICAÇÃO DOS USOS  

Art. 10 - Ficam classificados, definidos e relacionados os Usos do Solo, para 

implantação do Zoneamento no Município de Itapema. 

 §1º - Quanto às atividades: 

 I - Habitações: 

 a - Unifamiliares: construções destinadas a servir de moradia a uma só família. 

 b - Coletivas: construções destinadas a servir de moradia a mais de uma família. 

 II - Comércio e Serviços: respectivamente "atividade pela qual fica definida uma 

relação de troca, visando um lucro e estabelecendo-se a circulação de mercadorias" 

e "atividade remunerada ou não, pela qual fica caracterizado o empréstimo de mão 

de obra ou assistência de ordem intelectual ou espiritual" 

Subclassificação hierárquica de Comércio e Serviços: 
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 a - Vicinal: Atividade de pequeno porte, disseminada no interior de zonas 

residenciais, de utilização imediata e cotidiana como um prolongamento da 

habitação, tais como: 

 - Creches, endereços comerciais, referências fiscais, atividades profissionais não 

incômodas exercidas individualmente na própria residência; 

 b - De Bairro: Atividade de médio porte, de utilização intermitente e mediata, 

destinada a atender determinado bairro ou zona, tais como:  

Grupo A - Escritório de profissionais liberais, de prestação de serviços, sapatarias, 

chaveiros, alfaiatarias, barbearias, salão de beleza, saunas, confeitarias, 

bomboniéres, armarinhos, bijuterias, joalherias, livrarias, papelarias, antiquários, 

panificadoras, lanchonetes, pastelarias, restaurantes, cafeterias, laboratórios 

fotográficos, postos de turismo, imobiliárias. 

Grupo B - Consultórios médicos, odontológicos e veterinários, laboratórios de 

análises clínicas, radiológicas e fotográficos, ambulatórios, postos de assistência, de 

jornal, de turismo, postos de telefonia, de correios e telégrafos, manufaturas e 

artesanatos, lojas de ferragens, de materiais domésticos, de calçados e roupas. 

 Grupo C - postos bancários, restaurantes e cafés, venda de eletrodomésticos, 

venda de móveis, venda de veículos e acessórios, depósitos de pequeno porte, 

comércio varejista de pequeno e médio porte;  

c - Setoriais: Atividade de grande porte, destinada a atender a população em geral, 

tais como: 

 - Instituições bancárias, entidades financeiras, hotéis, grandes escritórios, grandes 

lojas, restaurantes, centros comerciais permanentes, de jornalismo, cinemas, 

teatros, museus, auditórios, Shopping Centers permanentes. 

 d - Gerais: Atividades destinadas à população em geral, as quais por seu porte ou 

natureza, exigem confinamento em áreas próprias, tais como: 

 - Impressoras, editoras, gráficas, oficinas de lataria e pintura, oficinas mecânicas, 

borracharia, comércio atacadista, armazéns gerais, depósitos, entrepostos, 

cooperativas e silos, cerâmicas, marmorarias, marcenarias, serralheria, madeireira, 
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tipografia, malharia, comércio de equipamentos pesados, transportadoras, parques 

de diversão e circos, clubes e sociedades recreativas, campos desportivos, feiras de 

verão, haras, cocheiras, pocilgas, aviários, coelheiras, canis e congêneres. 

e - Específicos: Atividades peculiares cuja adequação à vizinhança depende de uma 

série de fatores a serem analisados pelo órgão competente da Prefeitura para cada 

caso: 

Grupo A - Restaurantes dançantes, boates, casas de espetáculo, camping, 

albergues, pousadas, estabelecimentos de ensino, serviços públicos federal, 

estadual e municipal, atividades institucionais, hospitais, casa de saúde, sanatórios, 

clínicas, academias de ginástica. 

Grupo B - Estacionamento de veículos, edifícios-garagem, postos de abastecimento, 

lava-rápido, postos de serviços, motéis, supermercados, loja de materiais de 

construção. 

III - Indústria: Atividade pela qual resulta a produção pela transformação de insumos. 

 As categorias de uso industrial compreendem: 

 a - Indústrias não incômodas: as que podem se adequar aos mesmos padrões de 

usos não industriais, no que diz respeito às características de ocupação dos lotes, 

de acesso, de localização, de tráfego de serviços urbanos e aos níveis de ruído, de 

vibração e de poluição ambiental; 

 b - Indústrias diversificadas: indústrias que implicam na fixação de padrões 

específicos referentes às características de ocupação dos lotes, de acesso, de 

localização, de tráfego, de serviços urbanos e aos níveis de ruído, de vibração e de 

poluição ambiental. 

 c - Indústrias especiais: compreendem estabelecimentos industriais cujo 

funcionamento possa causar prejuízos à saúde, à segurança, ao bem-estar público e 

à integridade da flora e da fauna regional. 

 §2º - Quanto à natureza: 
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 I - Perigosa: As que possam dar origem a explosões. incêndios, trepidações, 

produção de gases, poeiras, exalações e detritos danosos à saúde ou que, 

eventualmente, possam pôr em perigo pessoas ou propriedades circunvizinhas; 

II - Incômodas: As que possam produzir ruídos, trepidações, gases, poeiras, 

exalações ou conturbações no tráfego, que venham a incomodar a vizinhança; 

III - Nocivas: As que impliquem na manipulação de ingredientes líquidos ou gasosos 

que possam poluir a atmosfera e os cursos d`água; 

 IV - Inofensivos: os que não causam danos de nenhuma espécie 

§3º - Quanto ao grau de adequação à zona ou setor: 

I - Permitidos: compreendendo as atividades compatíveis com a finalidade 

urbanística da zona ou setor; 

 II - Tolerados: compreendendo as atividades admitidas em zonas ou setores onde 

são permitidos usos que lhes são prejudiciais ou incômodos: 

III - Permissíveis: compreendendo as atividades cuja compatibilização com a zona 

ou setor dependerá da análise ou regulamentação específica para cada caso; 

IV - Proibidos: compreendendo as atividades que, por sua categoria, escala ou 

natureza, são incompatíveis com as finalidades urbanísticas da zona ou setor 

correspondente ou então são incômodas, nocivas ou perigosas. 

 - Os usos permissíveis serão apreciados pelo Conselho Municipal de Planejamento 

Urbano, o qual, quando for o caso, poderá indicar parâmetros de ocupação mais 

restritivos que aqueles estabelecidos nesta Lei, considerando: 

 a - adequação à zona ou setor onde será implantada a atividade; 

 b - a possibilidade de conflitos com o entorno, do ponto de vista de prejuízo à 

segurança, sossego ou saúde dos habitantes vizinhos e ao sistema viário, com 

possibilidades de perturbação no tráfego. 

 - A permissão para localização de qualquer atividade considerada incômoda, nociva 

ou perigosa, dependerá, além das especificações exigidas para cada caso, da 

aprovação pelo organismo responsável de projeto detalhado das instalações para 
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depuração dos resíduos ou efluentes líquidos e gasosos bem como dos demais 

equipamentos de prevenção e segurança conforme cada caso, devendo estar 

acompanhado de parecer técnico do órgão responsável a nível Estadual ou Federal. 

 - Por proposta da Secretaria do Planejamento e parecer favorável do Conselho 

Municipal de Planejamento Urbano, os usos permissíveis poderão ser 

regulamentados por decreto do Executivo Municipal com condições e parâmetros de 

ocupação mais restritivos que os expressos nesta Lei para os usos permitidos. 

§4º - Quanto à escala: 

I - Em se tratando de estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços: 

a - Pequeno porte: construções com área não superior a 100,00 m²; 

 b - Médio porte: construções com área não superior a 200,00 m²; 

 c - Grande Porte: construções com área superior a 200,00m²; 

II - Em se tratando de estabelecimentos industriais: 

a - Pequeno porte: construções e pátios ocupando área até 1.000,00 m²; 

b - Médio porte: construções e pátios ocupando até 5.000,00 m²; 

c - Grande porte: construções e pátio de serviços ocupando área maior que 5.000,00 

m². 

Art. 15 - Para efeitos desta Lei, em cada Zona ou Setor Especial, os critérios de 

assentamento e implantação da edificação no terreno são estabelecidas pelos 

seguintes parâmetros de ocupação: 

I - Índice K: é a fração de área que define o número máximo de unidades 

residenciais que poderão ser construídas; definido através da divisão da área do 

terreno pelo índice K específico da região (ver tabela ll). 

II - Índice C: é o índice de conforto que delimita a quantidade de apartamentos por 

pavimento, o qual é definido da seguinte maneira: 

Uma testada, C = dois apartamentos por pavimento; 

 Duas testadas, C = quatro apartamentos por pavimento 
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Uma esquina, C = três apartamentos por pavimento; 

 Duas esquinas, C = quatro apartamentos por pavimento: 

Para residências coletivas (hotéis, flats e pousadas) o índice C = 20 apartamentos 

por pavimento. 

III - Altura da Edificação: é a dimensão vertical máxima da edificação, expressa em 

metros, quando medida de seu ponto mais alto até a cota zero do terreno, ou em 

número de pavimentos a partir do térreo da edificação; 

 IV - Alinhamento Frontal: é a distância mínima entre a fachada no pavimento térreo 

da edificação e o meio fio do logradouro. 

 V - Afastamento das Divisas: é a distância mínima entre a edificação e as divisas 

laterais e de fundos do terreno; 

 VI - Dimensão do lote: é estabelecida para fins de parcelamento do solo e indicada 

pela área e testada mínima do lote. 

VII - Afastamento entre blocos: é a distância mínima entre as edificações 

multifamiliares construídas em um mesmo terreno. Este afastamento será o dobro 

do afastamento lateral. 

5.3 ESTUDO DA BACIA HIDROGRÁFICA DA REGIÃO 

5.3.1 Comitê de Bacia 

O Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Rio Tijucas – Comitê Tijucas, 

foi criado pelo Decreto Estadual n° 2.918 de 4 de setembro de 2001. Tem sede 

administrativa em Tijucas e atuação em toda a bacia hidrográfica, incluindo todo o 

Município de Itapema. 

5.3.1.1 A Bacia Hidrográfica do Rio Tijucas 

O Município de Itapema está localizado na Região Hidrográfica Litoral Centro (RH-

8), que compreende quatro bacias hidrográficas independentes: Tijucas, Cubatão do 

Sul, Biguaçu e da Madre.  
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O Município de Itapema está inserido na Bacia Hidrográfica do Rio Tijucas, a maior 

da região (RH-8), apresentando uma área de drenagem de 2.420 Km², densidade de 

drenagem de 1,68 Km/Km² e uma vazão média de 40,5 m³/s. Seus afluentes 

principais são os rios Oliveira, Moura, Alto Braço, Boa Esperança, Engano, Bonito e 

Garcia. 

As principais atividades econômicas são representadas por pequenas e médias 

indústrias, pelo turismo, pela produção de hortaliças em determinadas áreas, e pela 

pesca. Com relação à qualidade dos recursos hídricos, todos os rios apresentam 

alguma intensidade de poluição, principalmente por esgoto domiciliar e hospitalar, 

resíduos (lixo), agrotóxicos, efluentes industriais e sedimentos de solo. 

A Bacia Hidrográfica do Rio Tijucas possui três realidades sócio-antropológicas 

facilmente identificadas devido às características culturais e sociais dessas regiões. 

A Região do Baixo Vale do Rio Tijucas, que abrange os municípios de Itapema, 

Porto Belo, Bombinhas, Tijucas, Governador Celso Ramos e Biguaçu, possui 

características predominantemente urbanas, com fortes oscilações no número de 

habitantes devido à alta temporada nos meses de verão. A Região do Médio Vale do 

Rio Tijucas, composta pelos municípios centrais da Bacia, abrangendo Canelinha, 

São João Batista e Nova Trento, é caracterizada pela forte expansão industrial das 

últimas décadas, porém os traços agrícolas ainda permanecem. No caso de Nova 

Trento, fabricação de produtos coloniais e o turismo religioso contribuem fortemente 

para uma caracterização única da região. Na região do Alto Vale do Rio Tijucas, 

cujas altitudes atingem 1.200 metros acima do nível do mar, a característica 

predominante é o ambiente rural e o ar da serra. Os municípios são rurais, as 

famílias possuem pequenas e médias propriedades e vivem basicamente da 

agricultura e do turismo rural. 

5.3.2 Descrição das Bacias 

Conforme mapas do município e do IBGE, constata-se a existência de seis rios 

principais e suas respectivas bacias: Bacia do Rio Mata de Camboriú, Bacia do Rio 

Fabrício, Bacia do Areal, Bacia do São Paulinho, Bacia do Rio Bela Cruz e Bacia do 

Rio Perequê. Ver Figura 181. 
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Figura 181 – Principais bacias do Município de Itapema 
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O quadro a seguir apresenta as vazões de cheias para TR = 10 anos e TR = 25 

anos nos locais de travessia dos cursos d’água sob a BR-101. 

 

Quadro 76 – Vazões de cheias nos principais cursos d’água 

RIO 
ÁREA EM 

KM
2 

TR = 10 ANOS TR = 25 ANOS 

I (MM/H) Q 9 M
3
/S) I (MM/H) Q 9 M

3
/S) 

Mata de 
Camboriú 

4,90 85,5 40,61 101,90 48,41 

Fabrício 4,62 85,5 38,30 101,90 45,64 

Areal 10,57 68,6 70,30 81,7 83,72 

São Paulinho 7,64 68,6 50,82 81,7 60,51 

Bela Cruz 22,83 68,6 151,84 81,7 180,83 

 

5.3.2.1 Bacia do Rio Mata de Camboriú 

Possui área da bacia hidrográfica a montante da BR-101, de 4,90 Km² e o rio possui 

extensão de 2,22 km da BR-101 até a nascente e 0,37 km da BR-101 até a 

desembocadura no lado do costão. 

A galeria existente sob a BR-101 possui 2 módulos de concreto armado com 2,5 m 

de largura e 2,50 m de altura e capacidade de vazão máxima de 31,99 m³/s, que 

estava subdimensionada provocando enchentes periódicas. Em razão disto, está 

sendo executado reforço (Figura 182) ao lado em túnel linear (lenticular) com largura 

de 3,98 m e altura máxima de 2,98 m, com extensão total de 62,50 m, dos quais 42 

m já foram executados pela SULCATARINENSE, com recursos do PAC, sendo o 

custo desta obra de R$ 2.715.516,00. Após a conclusão deste túnel serão 

construídas as duas valas de interligação a calha do rio. A capacidade de vazão 

será ampliada em 21,50 m³/s, totalizando 53,49 m³/s, compatível com a vazão 

estimada pela TR=10 anos. 
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Figura 182 – Obra para aumento da capacidade da galeria 

 

A Bacia do Rio da Mata de Camboriú é bem preservada e bastante íngreme. O Rio 

Mata de Camboriú recebe águas pluviais oriundas de uma parte de Estaleirinho, 

Município de Balneário Camboriú. Através de canais artificiais que alteraram o fluxo 

normal para a praia, através de 2 bueiros de diâmetro de 1,00 m sob a BR-101, 

agravou-se o problema de enchentes na parte baixa, ao lado da BR-101. 

Na referida bacia também existe captação de água da Águas de Itapema e estação 

de tratamento de água (para vazão de 15 l/s)  destinada a atender o Bairro Ilhota, 

que ocupa área pequena, com aproximadamente 15% da área da bacia. 

Há necessidade também de demolição da ponte de concreto da Rua 1210, com 8 m 

de largura e extensão de 10 m, pois a mesma está com as vigas obstruindo o fluxo 

de água em enxurradas. A nova ponte deverá ter greide de 1 m acima da extensão 

de 12 m. Salienta-se também que a influência da maré alta ultrapassa a Rua 1210. 

Outro problema constatado é que em diversos trechos do rio há edificações 

ocupando faixa e APP nas margens, o que dificultará no futuro obras de canalização 

no leito do rio. 
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Quadro 77 – Características da Bacia do Rio Mata de Camboriú 

EXTENSÃO (KM) ÁREA DA BACIA (KM
2
) 

DESNÍVEL 
(M) 

TC 
(MIN) 

TOTAL 
MONTANTE 

BR-101 
JUSANTE 

BR-101 
TOTAL 

MONTANTE 
BR-101 

JUSANTE 
BR-101 

2,59 2,22 0,37 5,09 4,90 0,19 340 28,50 

 

5.3.2.2 Bacia do Rio Fabrício 

O Rio Fabrício possui área de bacia com 4,61 Km² a montante da BR-101, sendo a 

sua desembocadura quase na foz do Rio Bela Cruz, que é formado pelos rios Areal 

e São Paulinho que lançam suas águas logo à montante do Rio Bela Cruz. 

A extensão do Rio Fabricio à montante da BR-101 é de 2,16 Km e da BR-101 até a 

desembocadura no Rio Bela Cruz é de 0,88 km. A descrição que segue apresenta o 

rio por trechos: 

1º Trecho: Da desembocadura (do rio) até o bueiro da BR-101 

Possui 890 m de extensão, da desembocadura até a BR-101, sendo subdivido em 

dois seguimentos:  

 1º seguimento com 470 m, iniciando na desembocadura e se estendendo até 

o Restaurante Cabral, onde ocorre deflexão de 90°. 

Este segmento apresenta declividade muito baixa, e sofre influência direto de marés, 

possuindo extravasor de 2,00 m de altura por 1,50 m de largura sob o 

estacionamento do Cabral. 
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Figura 183 – Extravasor 4,0 x 1,5 m no final do 1º segmento 

 

Constatam-se várias obstruções e estrangulamento nas edificações da Rua 115, 

inclusive acessos com murros para os edifícios. 

 

 
Figura 184 – Ocupação da faixa sanitária do 2º segmento 
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Há necessidade de preservação da faixa sanitária de APP para novas edificações 

(nos terrenos baldios) bem como a adequação de seção onde estrangulam nas 

edificações, e na canalização e proteção das margens ou ainda galeria fechada 

neste segmento de 470 m. 

 2º segmento, com 420 m de extensão, vai da ponte da Rua 115 até o bueiro 

da BR-101. 

Apresenta edificações e muros em mais de 50% da extensão. É preciso preservar a 

faixa sanitária de APP nos terrenos baldios, sendo que nos últimos 60 m a prefeitura 

já desapropriou 4 edificações que ocupavam a margem esquerda do rio, entre as 

ruas 102C e 108. 

 

 
Figura 185 – Ligação clandestina de esgoto na calha do Rio Fabrício (2º segmento) 

 

Estes dois segmentos apresentados estão localizados no Centro de Itapema, sendo 

que toda a área à esquerda do Rio Bela Cruz não possui rede coletora de esgotos, o 

que faz com que haja muitas ligações de esgoto sanitário (figura anterior – final da 

Rua 104) direto na calha do Rio Fabrício. 
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2º Trecho: Travessia da BR-101 

Sob as duas pistas da BR-101 no Rio Fabrício, existe um bueiro duplo de 2,5 x 2,5 

m, e extensão de 35 m, com capacidade de 31,99 m³/s. 

Atualmente, a Auto Pista Litoral Sul, está prolongando a via marginal leste e já 

executou galeria dupla de 3,00 x 3,00 m. 

Conforme o Quadro 76, as vazões calculadas neste ponto para a área de 

contribuição de 4,62 Km2 resultaram em 38,30 m³/s (TR = 10 anos) e 45,64 m³/s (TR 

= 25anos). 

Assim sendo, tendo em vista a urbanização crescente dos bairros Alto do São Bento 

e Sertãozinho, e também que o bueiro com 80 cm de diâmetro na Rua 904 

estrangulava o fluxo, ocorriam enchentes naquela região da Secretaria de Obras e 

Transportes. Este bueiro de 80 cm de diâmetro já foi substituído por galeria de 

dimensões de 2,00 m de largura e 1,50 m de altura, o que resultara em vazões 

maiores para jusante deste afluente do rio Fabricio, recomenda-se a substituição do 

bueiro duplo 2,50m x 2,50m na BR-101 por bueiro duplo de 3,00 x 3,00m, 

prolongando o da marginal leste até o outro lado da BR-101. 

3º Trecho: Da BR-101 até a Rua 810 

Esse trecho possui uma extensão de 698 m e recebe contribuição de dois afluentes, 

sendo o 1º a 52 m da BR-101, e que vem interceptar as águas do Morro do 

Sertãozinho. Em função do estrangulamento desse afluente que ocorria na Rua 904, 

constantemente ocorriam enchentes nesta região. Esse problema já foi sanado com 

a troca recente do bueiro de 80 cm de diâmetro por galeria de 2,00 x 1,20m na Rua 

904.  

Ao lado da Rua 810 encontra-se o 2º afluente. Da BR-101 até a Rua 810 só existe 

ocupação das margens nos primeiros 100 m, sendo que o restante atravessa 

terrenos baldios e há necessidade de limpeza, alargamento e aprofundamento do 

leito do Rio Fabrício. Na Bacia do 2º afluente já houve intervenção parcial com 

drenagem e pavimentação. 
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4º Trecho: Da Rua 810 até a Rua 808 

Esse trecho possui 545 m de extensão e neste trecho a largura média é de 

aproximadamente 3,00m e existe ocupação das margens, sendo que os bueiros 

estão subdimensionados. 

A Rua 808 recebe contribuição da galeria retangular de concreto que passa pela 

própria rua conduzindo águas da sub-bacia 45. No trecho final, ao lado da Rua 

810A, a prefeitura tem projeto de implantar praça e executará este trecho de 48 m 

com galeria fechada. 

 

 
Figura 186 – Saída da galeria da sub-bacia 45 na Rua 808 

 

5º Trecho: Da Rua 808 até a Rua 816 

Esse trecho possui uma extensão de 750 m e inicia na Rua 808, passa no lado sul 

do cemitério em toda a extensão e vai até a Rua 813, próximo ao CTG. Apresenta 

declividade pequena e poucas edificações na faixa de APP. Quase toda a área 

compreendida entre as ruas 816 e 708 pertencem a prefeitura e estão previstas 

vários prédios públicos, bem como o asfaltamento destas ruas, o que ocasionara 

grande desenvolvimento na região. 
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O Rio Fabrício abrange os bairros Centro (parcial), Sertãozinho e Alto do São Bento, 

sendo que em função do asfaltamento da Rodovia do Encanto (ligação com 

Camboriú) previsto pelo DEINFRA, a região sofrerá grande desenvolvimento e 

também processo urbanização, o qual já vem ocorrendo nos últimos anos. 

É preciso eliminar ocupações irregulares nas faixas sanitárias e planejar sistemas 

viários com drenagem bem dimensionadas. 

 

Quadro 78 – Características da Bacia do Rio Fabrício 

EXTENSÃO (KM) ÁREA DA BACIA (KM
2
) 

DESNÍVEL 
(M) 

TC 
(MIN) 

TOTAL 
MONTANTE 

BR-101 
JUSANTE 

BR-101 
TOTAL 

MONTANTE 
BR-101 

JUSANTE 
BR-101 

3,04 2,16 0,88 5,30 4,62 0,68 230 31,40 

 

5.3.2.3 Bacia do Rio Areal 

Possui área de 10,57 km² a montante da BR-101 e é manancial abastecedora da 

Águas de Itapema com ETA com capacidade máxima de 100l/s. 

Passa pelo Bairro Casa Branca e somente num trecho de aproximadamente 200m  

próximo à BR-101, possui edificações na faixa de APP, sendo que em quase todo 

seu trajeto não se constata edificações ou muros na faixa de APP. É preciso prever 

a faixa de APP no plano diretor para a canalização futura deste rio em área urbana 

com expansão em andamento. 

Não se constata nenhum trecho canalizado, sendo que desde um condomínio 

residencial (único existente no local) até a BR-101 este curso d’água apresenta 

pouca declividade, erosão nas margens e assoreamentos, necessitando de limpeza 

periódica.  

 

 

 

 



 
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE ITAPEMA/SC 

 

305 
 

Quadro 79 – Características da Bacia do Rio Areal 

EXTENSÃO (KM) ÁREA DA BACIA (KM
2
) 

DESNÍVEL 
(M) 

TC 
(MIN) 

TOTAL 
MONTANTE 

BR-101 
JUSANTE 

BR-101 
TOTAL 

MONTANTE 
BR-101 

JUSANTE 
BR-101 

6,72 6,72 -- 10,57 10,57 -- 375 40,20 

 

5.3.2.4 Bacia do Rio São Paulinho 

Possui área total de 7,64 km² e extensão de 4,96 km, passando pelos bairros Várzea 

e parcialmente pelo Bairro Taboleiro dos Oliveiras. 

Desemboca no Rio Areal logo ao lado da Marginal Oeste da BR-101 formado à partir 

do Rio Bela Cruz. É também manancial abastecedor da Água de Itapema, sendo 

que a estação de tratamento do sistema São Paulinho tem capacidade de tratar uma 

vazão de 50 l/s. 

 

Quadro 80 – Características da Bacia do Rio São Paulinho 

EXTENSÃO (KM) ÁREA DA BACIA (KM
2
) 

DESNÍVEL 
(M) 

TC 
(MIN) 

TOTAL 
MONTANTE 

BR-101 
JUSANTE 

BR-101 
TOTAL 

MONTANTE 
BR-101 

JUSANTE 
BR-101 

4,96 4,96 -- 7,64 7,64 -- 450 47,30 

 

5.3.2.5 Bacia do Rio Bela Cruz  

Possui extensão de 650 m desde a margem oeste da BR-101 na confluência dos 

rios São Paulinho e Areal, e pouco antes da desembocadura na Praia do Centro, 

recebe a contribuição do Rio Fabrício. 

Pela margem direita recebe poucas ligações de esgoto clandestino em função de 

que esta área central é dotada de rede da Companhia Águas de Itapema e na 

margem esquerda em função das ruas não terem rede coletora, recebe muitos 

efluentes de residência, prédios e pousadas. 

Na BR-101 existem duas pontes de concreto armado de 30 m de comprimento cada 

e no ano de 2012 foi implantada mais uma na Marginal Oeste. 
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A Marginal Leste (atrás do supermercado Schimdt) possui ponte em arco de pedra 

que estrangula o fluxo de água e está com problemas estruturais. 

No mês de março de 2014 está previsto o início da obra de nova ponte (igual a da 

Marginal Oeste) pela Autopista Litoral Sul. 

O Rio Bela Cruz no trecho entre a BR-101 e a praia encontra-se bastante 

assoreado, sendo que o último desassoreamento neste ocorreu em meados da 

década de 90. Com maré baixa pode-se constatar profundidades de até 30 cm na 

porção central e areia acumulada a partir das margens (as larguras variam de 11 a 

25 metros). Duas pontes antigas em pedra também contribuem para o 

estrangulamento da seção hidráulica, sendo quase não existe proteção nas duas 

margens. 

No dia 09 de março de 2013, o Rio Bela Cruz transbordou com a enxurrada ocorrida 

e alagou parcialmente diversas ruas centrais, tais como: as ruas 123, 115, 129A, 

129B, 129C, 123A e 123B, e outras adjacentes. 

 

Quadro 81 – Características da Bacia do Rio Bela Cruz 

EXTENSÃO (KM) ÁREA DA BACIA (KM
2
) 

DESNÍVEL 
(M) 

TC 
(MIN) 

TOTAL 
MONTANTE 

BR-101 
JUSANTE 

BR-101 
TOTAL 

MONTANTE 
BR-101 

JUSANTE 
BR-101 

   23,51 23,51 --- --- 40,20 

 

5.3.2.6 Bacia Rio Perequê 

Possui 58,20 km² de área total da bacia, desde a sua foz até a nascente e extensão 

total de 13,7 Km, em que faz divisa com o município de Porto Belo. 

1º Trecho: Entre a foz e a Ponte da Avenida Nereu Ramos 

O 1º Trecho possui 460 m de extensão e recebe contribuição do Rio Lagoinha e que 

vem a ser o antigo leito no trecho final que desembocava à 1,0km ao sul da atual 

desembocadura. Este trecho possui largura média de 40 m e está quase todo 

assoreado. 
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Com maré baixa as embarcações de pequeno porte das marinas deste trecho 

necessitam desembarque dos passageiros para adentrarem ou saírem da praia. 

A Prefeitura de Itapema através de convênio com a Prefeitura de Porto Belo tentará 

em 2014 a execução conjunta de dragagem deste trecho e execução de dois molhes 

de enrocamento para melhorias das condições de escoamento e para incrementar o 

turismo náutico da região. 

2º Trecho: Entre a Ponte da Avenida Nereu Ramos e a BR-101 

Este trecho com 3940 m de extensão apresenta bastante sinuosidade e recebe a 

contribuição pela margem direita do Rio da Vovó, que possui área de bacia de 9,14 

km² e 5,5 km de extensão pelo lado de Porto Belo, recebendo contribuição de 

esgotos de alguns loteamentos do Bairro Alto Perequê (Porto Belo). 

Em vários finais de ruas na Meia Praia, constata-se edificações e terrenos murados 

invadindo a faixa de APP, tais como as ruas 328, 330, 332, 334, 336, 306, 306B, 

318, 316, 314 e 280. 

Entre as ruas 262 e 264 está sendo construída ponte em concreto sobre o Rio 

Perequê para acesso ao Loteamento Comercial da Andorinha na margem direita 

(Município de Porto Belo). 

Na BR-101 existem duas pontes de concreto com 30 m de extensão e está em fase 

final de obra mais uma na Marginal Leste, sendo que nenhuma destas três pontes 

possuem pilar no leito do rio (largura de aproximadamente 18 m) para evitar a 

obstrução por entulhos e galhos. 

3º Trecho: Da BR-101 até a Confluência do Rio da Fita 

Possui extensão de 750 m, drena pela margem esquerda águas pluviais e esgotos 

clandestinos dos bairros Leopoldo Zarling e Morretes. 

Pela margem direita, o município de Porto Belo não recebe afluente nenhum e 

também não existem loteamentos ou edificações próximas. 
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O trecho total da foz até o Rio da Fita, com 5150 m de extensão, tem influência de 

marés altas (em lua nova ou lua cheia), provocando inundações de áreas mais 

baixas. 

A declividade deste trecho é apenas 0,5 m/km. Existe a necessidade de manter 

preservada a faixa de APP nas duas margens. O Rio da Fita recebe o efluente 

tratado na ETE Morretes da Água de Itapema e também esgotos clandestinos de 

ruas adjacentes. 

4º Trecho: Do Rio da Fita até a ponte da estrada para o Aeroclube 

Com extensão de 2.320 metros, a margem esquerda deste trecho apresenta 

grandes áreas com plantio de arroz irrigado e na margem direita existe a captação e 

a ETA da CASAN com 240 l/s, que abastece por bombeamento e adutoras os 

municípios de Porto Belo e Bombinhas. 

Pela margem esquerda, a Águas de Itapema possui duas lagoas de acumulação 

com 232.000 m³ de capacidade e que são alimentadas pelo Rio Mansinho e pelo 

próprio Rio Perequê. 

 

 
Figura 187 – Lagoa de acumulação 2 
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Figura 188 – Lagoa de acumulação 1 e captação da Águas de Itapema 

 

5º Trecho: Da ponte da estrada para o Aeroclube até a Estrada do Alto Sertão 

Este trecho com 2.385 metros teve o curso natural alterado em função dos canais 

para irrigação e apesenta áreas de arrozais nas duas margens, como também 

canais de drenagem. Logo no início do trecho há um afluente pela margem direita no 

Município de Porto Belo. 

Desde o Rio da Fita (4º e 5º trechos) o total de arrozais é de 100 hectares pelo lado 

de Porto Belo e 300 hectares no Município de Itapema, o qual apresenta baixa 

declividade. 
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Figura 189 – Arrozais nas duas margens deste trecho 

 

6º Trecho: Da Estrada do Alto Sertão até a nascente 

Possui aproximadamente 4 km de extensão, sendo que a bacia está bastante 

preservada, apresentando declividade elevada. 

Possui vários afluentes de pequeno porte e algumas cachoeiras. 

5.4 ÍNDICES PLUVIOMÉTRICOS, GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA DO SOLO 

5.4.1 Índices Pluviométricos 

Para a realidade do Município de Itapema, adotaram-se os dados das estações 

pluviométricas de Itajaí e Camboriú por serem as mais próximas ao município de 

Itapema. Porém observa-se que as séries históricas apresentam vários intervalos 

sem informação o que resulta em um desvio padrão maior aos resultados. Pelo 

gráfico abaixo constata-se a similaridade das médias mensais das duas estações.   
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Figura 190 – Série histórica das medias mensais das estações de Camboriú e Itajaí 

 

Os quadros a seguir apresentam as série históricas de precipitação das estações 

pluviométrica de Camboriú e Itajaí. 
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Quadro 82– Série histórica de precipitações da estação pluviométrica de Itajaí/SC 

JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO

1980 - - - - - - - 167,80   215,20        148,10      76,40             292,40        -

1981 175,60   203,10        232,00   89,00     44,20     42,20     107,60   50,50     59,60          221,80      103,00          165,30        1.493,90    

1982 135,60   247,40        340,80   176,50   106,30   139,40   60,50     90,70     45,40          174,00      211,20          111,70        1.839,50    

1983 256,00   314,70        176,80   168,10   260,60   169,30   491,50   66,80     201,50        62,30        386,10          316,10        2.869,80    

1984 311,00   121,10        251,50   131,60   85,40     134,80   145,00   331,50   136,50        90,40        183,00          124,30        2.046,10    

1985 132,90   204,70        172,00   154,10   28,80     40,10     37,80     37,70     91,40          163,20      111,30          98,10           1.272,10    

1986 - - - - - - - - - - - - -

1987 - - - - - - - - - - - - -

1988 - - - - - - - - - - - - -

1989 551,00   178,80        150,60   138,90   102,00   64,00     127,10   62,10     182,70        60,60        79,10             251,00        1.947,90    

1990 301,70   165,60        255,70   120,70   83,10     114,70   210,10   168,60   138,10        235,50      142,10          128,00        2.063,90    

1991 179,20   67,10          129,40   49,30     81,10     130,50   21,30     153,10   83,80          168,80      203,40          149,20        1.416,20    

MÉDIA 

MENSAL
255,38    187,81         213,60    128,53    98,94      104,38    150,11    125,42    128,24         147,19       166,18           154,31         1.860,08    

ANO
MÊS TOTAL 

ANUAL
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Quadro 83– Série histórica de precipitações da estação pluviométrica de Camboriú/SC 

JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO

1951 32,70         39,80         44,80         56,60         1,90           70,90         224,60       54,60         217,70       

1952 313,40       81,60         75,40         51,30         33,50         91,00         26,70         12,90         82,20         207,90       152,90       112,30       1.241,10  

1953 63,80         99,30         77,30         42,60         98,30         10,30         76,50         49,20         42,20         214,60       61,00         135,80       970,90     

1954 222,90       319,20       169,00       322,40       190,20       67,90         113,70       41,30         91,30         227,80       24,50         225,00       2.015,20  

1955 41,40         56,50         103,10       113,70       180,40       85,20         158,00       35,10         74,90         34,30         128,60       85,20         1.096,40  

1956 92,40         62,20         116,50       134,20       80,60         90,40         56,90         41,10         153,80       68,40         35,00         216,70       1.148,20  

1957 114,00       199,10       314,50       159,30       109,50       104,90       146,90       179,10       229,00       93,20         200,00       227,30       2.076,80  

1958 114,50       135,30       287,70       85,90         44,70         123,50       50,20         64,40         200,90       154,50       92,20         55,30         1.409,10  

1959 231,60       110,10       143,40       177,80       69,10         41,70         28,00         160,30       89,10         37,80         107,20       

1960 386,80       575,30       297,60       48,70         61,00         37,00         40,80         214,50       58,30         94,50         236,90       71,00         2.122,40  

1961 159,90       282,90       147,30       152,40       141,00       71,30         53,50         22,30         330,40       128,40       230,40       196,10       1.915,90  

1962 46,40         201,00       109,90       76,80         55,80         140,80       26,10         174,90       107,30       54,00         93,40         

1963 356,60       362,20       254,70       28,00         11,00         54,00         47,50         55,70         180,00       196,40       149,10       

1964 148,10       44,40         156,20       103,10       83,50         90,40         84,00         46,40         90,90         193,00       174,60       

1965 130,50       173,30       97,20         121,00       158,00       13,40         89,60         69,60         105,00       45,20         179,30       

1966 225,60       252,40       116,00       226,40       203,20       134,70       63,90         55,60         195,50       211,40       287,10       

1967 294,50       224,80       172,60       99,50         43,60         143,90       182,60       296,10       98,40         282,10       163,40       

1968 186,40       80,90         96,30         71,40         19,10         22,90         30,20         64,00         122,80       199,30       117,30       

1969 124,20       86,00         121,10       174,00       91,20         200,60       

1970 65,60         110,00       49,70         182,50       

MÊS TOTAL 

ANUAL
ANO
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Continuação do Quadro 83. 

 

1971

1972

1973

1974

1975 118,30       201,10       76,60         59,60         117,00       88,30         83,90         153,80       210,70       172,50       161,80       126,30       1.569,90  

1976 160,40       295,70       78,50         45,90         256,70       155,80       154,60       94,60         109,40       138,20       

1977 20,80         33,10         234,80       114,60       201,40       223,80       137,10       

1978 161,40       107,70       115,10       58,30         

1979 168,20       48,60         221,90       

1980

1981

1982 120,40       

1983 291,00       289,90       170,90       250,50       817,30       
MÉDIA 

MENSAL
181,10        192,38        154,00        118,65        101,51        78,14          117,69        79,56          135,23        147,83        137,49        154,02        1.597,58  
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5.4.2 Chuvas Intensas 

Para o projeto de macrodrenagem de Itapema, as precipitações máximas foram 

adotadas da bibliografia intitulada “Chuvas Intensas no Estado de Santa Catarina”, 

elaborado por Nerilton Nerilo, Péricles Medeiros e Ademar Cordero, do ano de 2002. 

No quadro que segue estão indicadas as intensidades de chuva para várias 

durações de recorrência (TR) de 5, 10, 20, 50 e 100 anos da cidade de Camboriú, as 

quais foram adotadas para o projeto macrodrenagem de Itapema elaborado pela 

Prefeitura. 

 

Quadro 84 – Intensidades de chuva 

INTENSIDADE DE CHUVAS (MM/H) 

DURAÇÃO 
(MIN) 

ANOS 

5 10 20 50 100 

5 188,2 228,4 266,9 322,4 360,4 

10 149,4 181,3 211,9 256,0 286,2 

15 129,1 156,7 183,2 221,2 247,3 

20 112,1 136,0 159,0 192,0 214,7 

25 100,7 122,2 142,9 172,6 192,9 

30 92,2 111,9 130,8 158,0 176,7 

60 62,3 75,6 88,4 106,8 119,4 

360 17,8 21,6 25,3 30,5 34,1 

480 14,5 17,6 20,5 24,8 27,7 

600 12,2 14,8 17,3 20,8 23,3 

720 10,5 12,8 14,9 18,0 20,1 

1440 6,2 7,5 8,8 10,6 11,8 

 

Entre os critérios utilizados no referido projeto, utilizou-se para macrodrenagem 

durações a partir de 15 minutos e recorrência de 10 e, para microdrenagem, duração 

de 10 minutos e recorrência de 5 anos. 

Para o presente Plano, a seguir é apresentado um segundo método desenvolvido 

pelo Engº Álvaro Back da EPAGRI na publicação “Chuvas Intensas no Estado de 

Santa Catarina”, onde o tempo de recorrência utilizado é de 5, 10, 15, 20, 25, 50 e 
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100 anos e com duração de 5, 10,15, 20, 25, 30, 45, 60, 75, 90, 105 e 120 minutos, 

tendo como referência a estação pluviométrica de Brusque, como mostram a Figura 

191 e Figura 192. 

 

        

INTENSIDADES MÁXIMAS DE CHUVA (mm/h) 

Município: Brusque   

Código da 

Estação: 63 

                

Duração Tempo de Recorrência (anos) 

(min) 5 10 15 20 25 50 100 

5 152,2 173,8 187,8 198,4 207,0 236,3 269,8 

10 122,9 140,3 151,6 160,1 167,1 190,8 217,8 

15 104,5 119,3 128,9 136,2 142,1 162,3 185,2 

20 91,7 104,7 113,2 119,6 124,8 142,4 162,6 

25 82,3 93,9 101,5 107,2 111,9 127,8 145,9 

30 74,9 85,5 92,4 97,7 101,9 116,3 132,8 

45 60,1 68,6 74,1 78,3 81,7 93,3 106,5 

60 50,9 58,1 62,8 66,3 69,2 79,0 90,2 

75 44,6 50,9 55,0 58,1 60,6 69,2 79,0 

90 39,9 45,6 49,2 52,0 54,3 62,0 70,8 

105 36,3 41,5 44,8 47,3 49,4 56,4 64,4 

120 33,4 38,2 41,2 43,6 45,5 51,9 59,2 

     

Parâmetros da equação de chuvas intensas 

K = 625,4 b = 8,2 

m = 0,1911 n = 0,6669 

    
Figura 191 – Intensidades máximas de chuva – estação Brusque 
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Figura 192 – Gráfico da intensidade-duração-frequência  

 

A adoção do segundo método tem a vantagem de apresentar a equação de chuvas 

intensas, o que facilita a determinação do tempo de duração e precipitação máxima 

correspondente. 

5.4.3 Geologia 

A área de estudo em termos regionais corresponde aos sedimentos recentes do 

litoral (coberturas cenozóicas), classificados como depósitos litorâneos e 

continentais, formando a planície costeira, os quais foram depositados e ancorados 

no embasamento da porção nordeste da Província Mantiqueira que compreende o 

Escudo Atlântico. Este é denominado de Escudo Catarinense no trecho que se 

estende pelo Estado de Santa Catarina e corresponde às rochas magmáticas e 

metamórficas mais antigas. O Quadro 85 consta a coluna estratigráfica com os 

sistemas mapeados no Município de Itapema e suas respectivas idades, assim 

como o mapa geológico apresentado na Figura 193. 
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Quadro 85 – Coluna estratigráfica dos sistemas mapeados no Município de Itapema 

SISTEMA 
UNIDADE 

LITOESTRATIGRÁFICA 

IDADE 

PERÍODO ÉPOCA 
ANOS 
(M.A) 

Litorânea 

Depósito marinho 
praial 

Quaternário 

Holoceno 0,01 Depósito paludial 

Depósito lagunar 

Depósito eólico Pleistoceno 1,6 

Continental 

Depósito aluvial 
Plioceno 

(ao Holoceno) 
5,3 

Depósito colúvio 
aluvionar 

Embasamento 

Complexo Camboriú 

Proterozóico 
ao 
Eo- 

Paleozóico 

Indiferenciado 
2500 a 

286 

Complexo 
Metamórfico Brusque 

Granitóides 
Sintectônicos 

Granito Itapema 

Fonte: Riveira, Bitencourt e Nardi (2004) e Caruso (2000).  
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Figura 193 – Contexto geológico  

Fonte: Riveira; Bitencourt; Nardi, (2004) 

 

5.4.4 Geomorfologia 

No Município de Itapema a diversidade litológica é representada predominantemente 

por rochas ígneas (Granito Itapema e Granitoides Sintectônicos) e, 

secundariamente, por rochas metamórficas que fazem parte do Complexo 

Metamórfico Brusque e Complexo Camboriú. Estas estão associadas lateral e 

verticalmente aos sedimentos quaternários, depositados em ambientes variados 

como marinhos, lagunares, eólicos, torrenciais e fluviais, os quais formam diferentes 

formas de relevo, encerradas em dois domínios morfoestruturais: embasamentos em 

estilos complexos e depósitos sedimentares. Ver Quadro 86. 
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Quadro 86 - Esboço geomorfológico simplificado 

ESBOÇO GEOMORFOLÓGICO 

Depósitos Sedimentares Planícies Costeiras 
Planície Litorânea 

Planícies Colúvio – Aluvionares 

Embasamento Cristalino 
Exposto 

Faixa de Dobramentos 
Remobilizados 

Escarpas e Reverso da Serra 
do Mar 

Embasamento em Estilos 
Complexos 

Serras do Leste Catarinense 

          Fonte: Atlas de Santa Catarina. Gabinete de Planejamento e Coordenação Geral – GAPLAN 

 

5.5 DESCRIÇÃO DO SISTEMA DE MICRO E MACRODRENAGEM 

5.5.1 Microdrenagem 

A microdrenagem nas vias pavimentadas é obsoleta e subdimensionada no 

município, principalmente na região do Bairro Meia Praia, necessitando de projeto 

novo para coletores, poços de visita, caixas de ligação, boca de lobo padrão, etc.  

Já o Bairro Morretes apresenta deficiência de vias pavimentadas e de sistemas de 

esgotos e de drenagem pluvial, sendo que há um projeto em andamento para 

implantação de pavimentação e drenagem em várias ruas do bairro, com recursos a 

serem viabilizados no Ministério das Cidades. 

De forma geral, não há norma ou padronização de bocas de lobo no município de 

Itapema. Podem-se observar bocas de lobo com grelhas de concreto, ardósia ou 

ferro fundido, bocas-de-lobo no passeio com entrada lateral na sarjeta e tampa de 

concreto armado, e ainda outros tipos, conforme mostram as figuras a seguir. 
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Figura 194 – Boca de lobo com grelha de ferro fundido  

 

 
Figura 195 – Boca de lobo com orifícios circulares  
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Figura 196 – Boca de lobo com grelha de concreto 

 

Na Avenida Nereu Ramos, Bairro Meia Praia, estão sendo adotadas as bocas de 

lobo com grelha sem depressão. Nas ruas transversais existem poucas bocas de 

lobo e as distâncias longitudinais entre elas superam, em sua maioria, 50 metros 

que é a distância máxima recomendada. 

Constata-se também a existência de vários loteamentos na região final do Bairro 

Morretes, próximo às margens do Rio da Fita, sem pavimentação e sem drenagem e 

com valas provisórias, bem como, lotes já vendidos e ocupados com edificações. 

5.5.2 Macrodrenagem 

Com relação à macrodrenagem, a Prefeitura Municipal de Itapema assinou convênio 

com a Caixa Econômica Federal em 12 de novembro de 2009, com recursos do 

Ministério das Cidades, no montante de R$ 39.159.924,81 e acrescido de 

contrapartida de R$ 2.061.048,67 por parte da Prefeitura Municipal de Itapema. 

Estes recursos são destinados à implantação de sistemas de drenagem em bairros 

de Itapema, conforme projetos básicos elaborados. 
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Através da Concorrência Pública n° 03.005.2011, a vencedora para execução das 

obras de macrodrenagem em Itapema com os recursos federais foi a Empresa 

SULCATARINENSE ARTEFATOS DE CIMENTO, BRITAGEM E CONSTRUÇÕES 

LTDA., que assinou Contrato n° 080/2011 em 11 de agosto de 2011, no montante de 

R$ 35.256.787,52 e prazo de execução de 20 meses. Recentemente este prazo 

venceu, com execução aproximadamente 50% das obras já realizadas, e foi 

prorrogado para dezembro de 2013. 

Para a acompanhamento das obras foi indicada a Secretaria Municipal de Gestão 

Urbana (atual Secretaria de Planejamento urbano) e criada a UEL – Unidade 

Executiva Local. Para a fiscalização e supervisão das obras de macrodrenagem foi 

contratada a empresa Emobrás. 

A Figura 197 apresenta a locação das obras de macrodrenagem previstas para 

Itapema. 
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Figura 197 – Obras de macrodrenagem previstas para Itapema
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Em relação às obras previstas nesse convênio com a Caixa Econômica Federal, e 

apresentadas na figura anterior, algumas já foram concluídas, a saber: 

 Obra da Sub-bacia 23: macrodrenagem em parte do Bairro Morretes tendo 

como deságue o Rio da Fita, compreendendo galeria de 2,5 x 1,5 m com 

extensão de 480 metros e galeria de 3,00 x 1,50 m com extensão de 796 

metros, perfazendo um total de 1.276 metros. O custo desta obra foi de 

R$7.682.668,55; 

 Obra das Sub-bacias 44 e 45: macrodrenagem e pavimentação com lajota 

no Bairro do Alto do São Bento. Na sub-bacia 44 compreende galeria de 2,0 x 

1,0 m com extensão de 358 metros e na sub-bacia 45 abrange galeria de 2,00 

x 1,00 m com extensão de 266 metros e galeria de 2,50 x 1,00 m com 

extensão de 72,81 metros. O custo da obra para a sub-bacia 44 foi de 

R$1.326.439,92 e para a sub-bacia 45 foi de R$1.020.536,22; 

 Área 21: obra de bueiro na Estrada do Sertão do Trombudo sobre o Rio da 

Fita, com um custo de R$72.242,88. 

Outras obras previstas encontram-se em andamento, faltando para conclusão a 

microdrenagem das ligações (nas sub-bacias da Avenida Nereu Ramos). Listam-se: 

 Área 51: obra do túnel liner no Bairro Ilhota, com valor previsto de 

R$3.082.560,04. 

 Obras das Sub-bacias 13, 14 e 15: macrodrenagem na Avenida Nereu 

Ramos, no Bairro Meia Praia. 

Para a sub-bacia 13, projetaram-se duas galerias, sendo que a primeira inicia na 

Rua 245 e termina na Rua 257 e a segunda começa na Rua 273 e se estende até a 

Rua 259. Os quadros a seguir apresentam as características das galerias. 
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Quadro 87 – Galeria da Rua 245 até a Rua 257 

SEÇÃO (m x m) EXTENSÃO (M) 

1,0 X 1,0 90 

1,5 X 1,0 97 

2,0 X 1,0 104 

2,5 X 1,0 160 

TOTAL 451 
                       Fonte: SULCATARINENSE 

 

Quadro 88 – Galeria da Rua 273 até a Rua 259 

SEÇÃO (m x m) EXTENSÃO (M) 

1,0 X 1,0 64 

1,5 X 1,0 112 

2,0 X 1,0 127 

2,5 X 1,0 167 

TOTAL 470 
                       Fonte: SULCATARINENSE 

 

Para a sub-bacia 14, projetaram-se duas galerias, sendo que a primeira inicia na 

Rua 219 e termina na Rua 227 e a segunda começa na Rua 241 e se estende até a 

Rua 227. Os quadros a seguir apresentam as características das galerias. 

 

Quadro 89 – Galeria da Rua 219 até a Rua 227 

SEÇÃO (m x m) EXTENSÃO (M) 

1,0 X 1,0 77 

1,5 X 1,0 110 

1,5 X 1,3 53 

2,0 X 1,3 199 

2,5 X 1,3 314 

TOTAL 753 
                       Fonte: SULCATARINENSE 
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Quadro 90 – Galeria da Rua 241até a Rua 227 

SEÇÃO (m x m) EXTENSÃO (M) 

1,0 X 1,0 61 

1,5 X 1,0 64 

1,5 X 1,3 100 

2,0 X 1,3 (duplo) 49 

2,5 X 1,3 17 

2,5 X 1,3 (duplo) 82 

TOTAL 373 
                       Fonte: SULCATARINENSE 

 

Para a sub-bacia 15, projetou-se uma galeria, iniciando na Rua 217 e terminando na 

Rua 205. O quadro a seguir apresenta as características da galeria. 

 

Quadro 91 – Galeria da sub-bacia 15 

SEÇÃO (m x m) EXTENSÃO (M) 

1,0 X 1,0 65 

1,5 X 1,0 100 

2,0 X 1,0 170 

2,5 X 1,0 164 

3,0 X 1,0 55 

2,5 X 1,5 159 

TOTAL 713 
                       Fonte: SULCATARINENSE 

 

Os custos previstos para as referidas obras são: para a sub-bacia 13 igual a 

R$3.428.873,07, par a sub-bacia 14 equivalente a R$4.277.489,14 e para a sub-

bacia 15 de R$3.667.771,01. 

As figuras a seguir mostram as obras em alguns pontos citados. 
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Figura 198 – Rua 257 (sub-bacia 13) 

 

 
Figura 199 – Rua 259 (sub-bacia 13) 
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Figura 200 – Rua 227 (sub-bacia 14) 

 

 
Figura 201 – Rua 205 (sub-bacia 15) 
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5.6 MANUTENÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA DRENAGEM URBANA  

A operação do sistema de drenagem urbana ocorre naturalmente através da ação 

gravitacional sobre o escoamento superficial das águas precipitadas. Em termos de 

operação, as ações se resumem ao acompanhamento do funcionamento da rede 

existente, bem como limpeza e desassoreamento, serviço este que atualmente está 

ao encargo da Secretaria de Obras e Transportes. 

A manutenção do sistema de drenagem existente em Itapema é realizada por uma 

equipe da referida secretaria que, com apoio de caminhão hidrojato, enxadas e pás 

(entre outros materiais que forem necessários), efetua a manutenção conforme a 

necessidade e de acordo com as solicitações dos munícipes junto à prefeitura. Entre 

os serviços realizados pela municipalidade estão: 

 Serviços de manutenção das bocas de lobo e bueiros; 

 Manutenção nas galerias no Bairro Meia Praia em maré alta. 

 Limpeza dos canais; 

 Limpeza e desobstrução de dispositivos de captação; 

 Varrição e limpeza de vias a oeste da BR101. 

Existem ainda duas empresas terceirizadas, a Empresa Pedra Mar e a Empresa FC 

Terraplanagens, que realizam a manutenção da drenagem natural. 

Observa-se que não existe um cadastro do sistema de microdrenagem, dificultando, 

portanto, a análise sistemática do funcionamento das redes de drenagem e dos 

serviços de manutenção. 

O órgão responsável pela fiscalização do cumprimento da legislação pertinente a 

drenagem urbana é a Vigilância Sanitária, conforme Lei Municipal nº 3.182/13, em 

conjunto com a Secretaria de Obras e Transportes. 

A fiscalização referente ao lançamento de resíduos sólidos ou despejos de esgotos 

doméstico na drenagem urbana do município é realizada pela Secretaria de 

Planejamento Urbano quando ocorrem denúncias, sendo que essa comunica a 
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Secretaria de Obras e Transportes, que com suas equipes, agem de forma 

necessária para resolver os problemas apontados. 

5.7 IDENTIFICAÇÃO DOS ORGÃOS MUNICIPAIS COM ALGUMA PROVÁVEL 

AÇÃO EM CONTROLE DE ENCHENTES E DRENGEM URBANA 

Os órgãos municipais que atuam, direta ou indiretamente, no controle de enchentes 

e drenagem urbana na cidade de Itapema são: Secretaria de Planejamento Urbano, 

Defesa Civil, Secretaria de Obras e Transportes, Vigilância Sanitária e Fundação 

Ambiental Área Costeira de Itapema (FAACI).  

As atribuições de cada órgão podem ser resumidas da seguinte forma: 

 Secretaria de Planejamento Urbano: atua na análise de projetos de novas 

edificações e promove o planejamento, a análise, a aprovação e fiscalização 

referente às obras públicas e parcelamento do solo. Sendo assim, tais 

atividades interferem diretamente no manejo de águas pluviais do município; 

 Defesa Civil: atua diretamente no controle de enchentes e drenagem urbana, 

desempenhando: as seguintes atribuições: coordenação e supervisão das 

ações de defesa civil, acompanhadas de estruturada e eficaz dinâmica de 

comunicação; elaboração e implantação de planos, projetos e programas de 

defesa civil com recursos tecnológicos específicos; e atua fortemente em 

casos de situação de emergência ou estado de calamidade pública, ou na 

iminência de sua ocorrência, como desastres naturais (entre eles, enchentes); 

 Secretaria de Obras e Transportes: responder perante a municipalidade 

pelos serviços de limpeza da cidade, pela pavimentação e conservação de 

vias e logradouros públicos e pela canalização do sistema de drenagem 

pluvial e fluvial; 

 Vigilância Sanitária: atua na fiscalização de lançamentos de esgoto sem 

tratamento adequado no sistema de drenagem urbana; 

 Fundação Ambiental Área Costeira de Itapema (FAACI): atua no controle 

dos padrões de qualidade ambiental relativos à poluição atmosférica, hídrica, 



 
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE ITAPEMA/SC 

 

332 
 

acústica e visual, e a contaminação dos solos, incluindo o monitoramento da 

balneabilidade das águas costeiras e interiores. 

5.8 IDENTIFICAÇÃO DE ÁREAS COM RISCO DE POLUIÇÃO E/OU 

CONTAMINAÇÃO 

O município não possui sistema público de coleta e tratamento de esgotos que 

atenda todo o município. Em função disso, ocorrem na área urbana lançamentos dos 

esgotos nas tubulações de drenagem pluvial, ora são esgotos brutos e ora advindos 

dos sistemas individuais residenciais. Por consequência, estes efluentes seguem a 

drenagem, descarregando nos cursos d´água e por fim acabam prejudicando a 

balneabilidade das praias do município. É importante salientar que devido à falta de 

cadastro da microdrenagem pluvial e de levantamentos detalhados de quais 

residências efetuam esta prática, não se tem os locais pontuados. No entanto, fica 

claro que esta prática acaba gerando poluição ao longo de toda a macrodrenagem. 

5.9 IDENTIFICAÇÃO DAS “ÁREAS PROBLEMAS” 

A análise dos principais pontos em que o sistema de drenagem de Itapema vem 

apresentando problemas mais significativos para a comunidade foram levantados 

em visita técnica no dia 18/11/2013, com o auxílio do Diretor da Defesa Civil, Moisés 

César Filho Motta. 

As principais áreas e pontos com problemas identificados são: 

A. Rua 900, no Bairro Sertãozinho: apresenta alagamento decorrente do 

estrangulamento da tubulação, agravado em função da construção de uma 

edificação sobre a tubulação. Ver Figura 202. 
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Figura 202 – Rua 900 (Bairro Sertãozinho) 

 

B. Ruas 902D, 902E e 902F, no Bairro Sertãozinho: estas ruas não possuem 

pavimentação e apresentam vala aberta na lateral e alguns bueiros em 

travessias laterais (vielas). A vala recebe contribuições elevadas de águas 

pluviais oriundas do afluente do Rio Fabrício, o que provoca constantes 

alagamentos na região. Ver Figura 203 e Figura 204. 
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Figura 203 – Ruas 902D, 902E e 902F (Bairro Sertãozinho) – foto 1 

 

 
Figura 204 – Ruas 902D, 902E e 902F (Bairro Sertãozinho) – foto 2 

Fonte: Defesa Civil 
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C. Rua 802E, no Bairro Alto do São Bento: nesta área, próximo ao muro do lado 

sul do Cemitério Municipal, existe uma vala, a qual é muito rasa, 

apresentando declividade muito baixa, o que provoca alagamentos em 

enxurradas. O trecho dessa rua até a Rua 808 apresenta algumas casas 

ocupando faixa de APP. Este trecho precisa ser canalizado para melhorias 

das condições de escoamento. Ver Figura 205. 

 

 
Figura 205 – Rua 802E (Bairro do Alto do São Bento) 

 

D. Rua 850, no Bairro Várzea: área que apresenta vala aberta em um trecho 

pelo lado norte e no final desse trecho as águas são coletadas para a galeria 

que passa por dentro de alguns lotes. Em enxurradas a vala transborda água 

para o leito da rua, havendo a necessidade de remanejamento da vala e do 

coletor existente. Ver Figura 206. 
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Figura 206 – Rua 850 (Bairro Várzea) 

 

E. Rua 406G3, no Bairro Morretes: trata-se de uma rua não pavimentada e sem 

drenagem. A vala aberta está com vegetação nos taludes e o boeiro de 1,0 m 

de diâmetro está subdimensionado e com assoreamento interno. Ver Figura 

207. 
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Figura 207 – Rua 406G3 (Bairro Morretes) 

 

F. Rua 426, no Bairro Morretes: ponto crítico em função de possuir vala lateral 

sem saída. Recebe muitos efluentes clandestinos de residências próximas. 

Em enxurradas toda a área próxima fica alagada. Ver Figura 208. 
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Figura 208 – Rua 426 (Bairro Morretes) 

 

G. Rua 466 / Rua 462C / Rua 462 / Rua 462A, no Bairro Leopoldo Zarling: esta 

área fica próxima à confluência do Rio da Fita com o Rio Perequê. Estas ruas 

e outras adjacentes ficam em área baixa e que até mesmo com marés altas 

(que provocam refluxo de águas pelo Rio Perequê até o Rio da Fita), ficam 

alagadas. As ruas não são pavimentadas e não possuem drenagem. Em 

enxurradas, mesmo com marés baixas, em função do greide baixo e plano 

das ruas também ocorrem enchentes. Ver figuras a seguir. 
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Figura 209 – Ruas 466/462C/462A (Bairro Leopoldo Zarling)  

 

 
Figura 210 – Rio da Fita (Rua 462C) 

Fonte: Defesa Civil 
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Figura 211 – Rio da Fita com Rio Perequê – Rua 466 

Fonte: Defesa Civil 

 

5.10 RECEITAS OPERACIONAIS E DESPESAS DE CUSTEIO E 

INVESTIMENTO 

Atualmente, a Prefeitura Municipal não faz nenhuma cobrança específica para 

investimentos ou manutenção do sistema de drenagem urbana na cidade. 

Com relação às despesas mensais para realização da manutenção da drenagem 

urbana, a Prefeitura informou que a despesa média anual com este serviço totaliza 

R$2.405.042,03 (entre outubro de 2012 e setembro de 2013 – ver Quadro 92) e a 

despesa anual com as empresas terceirizadas para a realização das manutenções 

da drenagem natural no valor de R$ 680.000,00, resultando num montante para o 

período de R$3.085.042,03. 
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Quadro 92 – Despesas com a manutenção do sistema de drenagem - Prefeitura 

PERÍODO VALOR MENSAL (R$) 

Outubro/2012 R$ 203.057,14 

Novembro/2012 R$ 176.390,46 

Dezembro/2012 R$ 176.728,19 

Janeiro/2013 190.806,99 

Fevereiro/2013 211.638,93 

Março/2013 206.798,64 

Abril/2013 223.826,80 

Maio/2013 212.622,63 

Junho/2013 216.606,95 

Julho/2013 199.625,09 

Agosto/2013 208.187,79 

Setembro/2013 178.752,42 

TOTAL 2.405.042,03 

                       Fonte: Secretaria de Obras e Transportes (2013) 

 

5.11 INDICADORES 

O desenvolvimento de indicadores está ligado ao planejamento e à gestão pública e 

ganhou corpo científico a partir dos anos 60 do século XX. Um indicador permite a 

obtenção de informações sobre uma dada realidade (MITCHELL, 1997), podendo 

sintetizar um conjunto complexo de informações e servir como um instrumento de 

previsão. 

Na busca por informações que possam retratar a realidade local dos serviços de 

Drenagem Urbana em Itapema, o campo de indicadores torna-se de fundamental 

importância na identificação das peculiaridades no setor e na busca de soluções 

para os problemas diagnosticados. 

Para o presente Plano de Saneamento, definiram-se alguns indicadores de 

drenagem, tendo como base os aspectos técnicos e institucionais. 
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Quadro 93 – Indicadores relacionados ao sistema de drenagem urbana 

INDICADOR VALOR EXPRESSO EM 

Extensão da Rede por Habitante NPC km rede/hab 

Índice de Atendimento por Rede Mista 0,00 % 

Índice de Atendimento por Rede Separadora NPC % 

Índice de Pavimentação Urbana NPC % 

Índice de Pavimentação com Drenagem 
Subterrânea no Perímetro Urbano 

NPC % 

Índice de Atendimento por Sistema de 
Drenagem 

NPC % 

          NPC = não possível de calcular
20

 

 

Futuramente, de acordo com a situação e caracterização deste setor, indicadores 

referentes à manutenção do sistema, limpeza e desobstrução de galerias, podem 

ser incorporados. Da mesma forma, com a implantação e ampliação do sistema de 

drenagem, indicadores podem ser previstos para o monitoramento da qualidade da 

água resultante do sistema de galerias de águas pluviais, através de análises de 

alguns parâmetros nas saídas dos emissários, como por exemplo, de nitrogênio, 

fósforo, DBO, sólidos totais, dentre outros. Assim, os indicadores contribuirão para a 

avaliação da poluição difusa e de problemas com a existência de ligações 

clandestinas de esgoto no sistema de drenagem urbana. 

5.12 IDENTIFICAÇÃO DE PLANOS, PROGRAMAS E PROJETOS EM 

DESENVOLVIMENTO, JÁ DESENVOLVIDO OU EM ELABORAÇÃO 

Em relação às obras ainda previstas para acontecerem no município, relativas à 

macrodrenagem do convênio com a CAIXA, elencam-se:  

                                                           

20
 A maioria dos indicadores não foi possível calcular em virtude da falta de informações quanto a dados básicos, 

como : extensão da rede de microdrenagem, extensão de vias pavimentadas, etc. 
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 Sub-bacia 22: macrodrenagem em parte do Bairro Morretes em direção a 

Rua 205, compreendendo galeria com extensão total de 993 metros, sendo o 

custo estimado para essa obra de R$4.045.247,59; 

 Sub-bacia 24: execução de alargamento, proteção de taludes e três 

travessias com bueiros no Rio da Fita, desde a confluência com o Rio 

Perequê até a Estrada do Sertão do Trombudo, sendo o custo estimado para 

essa obra de R$1.077.186,07; 

 Sub-bacia 25: macrodrenagem com implantação de dois tubos de diâmetro 

de 1,50m e urbanização da Rua 462-A, no Bairro Leopoldo Zarling, sendo o 

custo estimado para essa obra de R$1.207.572,40; 

 Área 15: obra do túnel liner do Bairro Meia Praia, com custo previsto de 

R$1.148.842,42. 

Em paralelo, a Prefeitura Municipal solicitou ao Ministério das Cidades, através de 

proposta técnica, um valor de R$ 13.140.202,16 para pavimentação de ruas 

diversas (Rua 406-B, Rua 420, Rua 700, Rua 706, Rua 708, Rua 816 e Estrada 

Novo Horizonte), porém somente foi aprovado R$ 5.000.000,00, que segundo 

informações (não oficiais ainda), serão para pavimentação da Estrada Novo 

Horizonte (com adequação de custos provavelmente) e o restante para as ruas 700, 

706 e 708 (também com adequação de custos). O quadro a seguir apresenta o 

orçamento para as referidas obras. 
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Quadro 94 – Orçamento para implantação de drenagem e pavimentação  

RUA TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM URBANIZAÇÃO 
OBRAS  

COMPLEM. 
SINALIZAÇÃO PASSARELA TOTAL 

RUA 816 65.709,45 534.152,55 941.172,08 92.484,00 9.802,50 63.425,45 0 1.706.746,03 

RUA 708 97.520,00 777.573,92 1.152.693,64 99.772,80 35.160,52 72.705,58 0 2.235.426,46 

RUA 700 48.796,00 620.438,09 881.821,34 101.182,00 7.903,57 62.294,22 0 1.722.435,22 

RUA 706 95.295,00 695.084,67 648.630,70 128.251,00 95.390,06 68.148,47 107.394,24 1.838.194,14 

RUA 420 67.913,80 426.985,30 672.869,73 73.304,00 997,02 18.125,56 0 1.260.195,41 

RUA 406-B 423.239,00 626.462,25 991.646,97 112.483,00 997,02 24.009,71 0 2.178.837,95 

RUA NOVO 
HORIZONTE 

177.482,00 754.708,17 1.046.814,25 164.259,00 26.158,52 28.945,01 0 2.198.366,95 

TOTAL 975.955,25 4.435.404,95 6.335.648,71 771.735,80 176.409,21 337.654,00 107.394,24 13.140.202,16 
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