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1 APRESENTAÇÃO 

 

Este documento apresenta a revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) do 

município de Catanduvas (Figura 1), para o eixo de Resíduos Sólidos e Drenagem Urbana em conformidade 

com a exigência estabelecida no §4º, Art. 19 da Lei Federal 11.445/2007.  

Os trabalhos foram editados pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Catanduvas (Decreto 

Municipal nº 26/2019), e elaborado com base em relatórios publicados em âmbito nacional com números 

atualizados que trazem um cenário nacional e regional consolidados, e por dados fornecidos pela empresa 

prestadora de coleta e transporte de resíduos sólidos na área urbana e rural do município, a Limpatur 

Limpeza Urbana Ltda., e pela empresa de disposição final no aterro sanitário, a T.O.S – Tucano Obras e 

Serviços Ambientais, conforme disposto §1º, Art. 19 da Lei Federal 11.445/2007. 

Este documento apresenta um diagnóstico da coleta de resíduos sólidos do município, 

caracterizando a população atual e as projeções da população, a situação geral dos resíduos na região da 

AMMOC e no município de Catanduvas, a geração e composição gravimétrica dos resíduos nos sistemas 

municipais brasileiros, e a infraestrutura instalada para realização dos serviços de coleta, transporte e 

disposição final do município. 

Além disso, foram identificadas as fragilidades e deficiências existentes, os custos envolvidos para 

realização dos serviços, e ao final é apresentado um novo plano de metas, objetivos e investimentos com 

foco na ampliação da cobertura dos serviços de coleta, transporte e disposição final dos resíduos no aterro 

sanitário e implantação do sistema de coleta seletiva no município de modo economicamente viável. Por 

fim, também foram estabelecidas novas metas e objetivos para o eixo de drenagem e manejo das águas 

pluviais urbanas.  

É fundamental que o conteúdo discutido seja sistematicamente acompanhado e atualizado, para 

que as metas estejam alinhadas com a dinâmica urbana e rural do município. 
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Figura 1 - Localização de Catanduvas. 

 

2 INTRODUÇÃO 

 

O Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB do município de Catanduvas foi elaborado no ano 

de 2011 e instituído através da Lei Municipal nº 2.495 de 16 de junho de 2015. 

A Lei Federal nº 11.445 de 05 de janeiro de 2007, que estabelece as diretrizes nacionais para o 

saneamento básico e para a política federal de saneamento básico, em seu capitulo I, Art. 2º traz que 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 manejo das águas pluviais, 

limpeza e fiscalização preventiva das respectivas redes, 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; 
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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. 

XIII - adoção de medidas de fomento à moderação do consumo de água. 

Assim, em cumprimento às diretrizes estabelecidas na legislação, o Munícipio de Catanduvas realiza 

a revisão das metas do PMSB, alinhando às metas inicialmente estabelecidas ao ordenamento da cidade, 

com foco na universalização dos serviços nos setores água e esgoto. 

Diante deste entendimento, o presente trabalho destaca inicialmente a atualização e projeção dos 

dados populacionais, de modo a servir para o estudo das demandas futuras dos serviços de coleta de 

resíduos sólidos para o município e implantação da coleta seletiva, que por sua vez delinearam a execução 

do novo plano de metas e os investimentos necessários para implantação desses serviços ao longo do 

horizonte do PMSB revisado. 

As projeções das demandas dos serviços foram estimadas para um horizonte de projeto de 20 anos, 

divididos em três etapas de investimento, considerando como ano 1 deste PMSB revisado o ano de 2020. 

 Curto prazo = 1º ao 5º ano (2020 a 2024); 

 Médio prazo = 6º ao 11º ano (2025 a 2030); 

 Longo prazo = 12º ao 20º ano (2031 a 2039). 
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3 OBJETIVOS  

 

3.1 OBJETIVOS GERAIS 

 

 Elaborar a revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico do município de Catanduvas, dentro 

da necessidade revisional da primeira edição do PMSB elaborado no ano de 2011, em 

conformidade com as disciplinas contidas no Art. 19 da Lei Federal 11.445/2007.  

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Avaliar a evolução populacional do atual PMSB; 

 Atualizar a projeção populacional para o novo período; 

 Validar a projeção populacional adotada no PMSB revisado; 

 Diagnosticar o sistema de coleta, transporte e destinação final dos resíduos sólidos do município de 

Catanduvas; 

 Diagnosticar o sistema de drenagem e manejo das águas pluviais urbanas do município de 

Catanduvas; 

 Identificar as deficiências e necessidades; 

 Identificar as iniciativas relevantes; 

 Apresentar as novas ações, objetivos e metas para universalização da coleta, transporte e 

destinação final dos Resíduos Sólidos Urbanos; 

 Apresentar as novas ações, objetivos e metas para o sistema de drenagem e manejo das águas 

pluviais urbanas; 

 Elaborar um prognóstico de investimentos para efetivação das ações propostas; 
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4 RESÍDUOS SÓLIDOS 

 

4.1 PROJEÇÃO POPULACIONAL NO PMSB VIGENTE 

 

A Tabela 1 abaixo, apresenta a projeção populacional extraída do PMSB vigente, na qual são 

apresentados a população total, a população urbana e população rural do município de Catanduvas. 

 

Tabela 1 – Projeção populacional elaborada pelo PMSB vigente. 

Ano  Pop. Total Pop. Urbana Pop. Rural  

2011 9.558 8.094 1.464 

2012 9.695 8.210 1.485 

2013 9.806 8.304 1.502 

2014 9.899 8.383 1.516 

2015 9.979 8.450 1.528 

2016 10.048 8.509 1.539 

2017 10.110 8.562 1.549 

2018 10.165 8.608 1.557 

2019 10.216 8.651 1.565 

2020 10.261 8.690 1.572 

2021 10.303 7.725 1.578 

2022 10.342 8.758 1.584 

2023 10.378 8.788 1.590 

2024 10.412 8.817 1.595 

2025 10.443 8.844 1.600 

2026 10.473 8.869 1.604 

2027 10.501 8.892 1.608 

2028 10.527 8.915 1.612 

2029 10.552 8.936 1.616 

2030 10.576 8.956 1.620 
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Para a respectiva projeção foram adotados os dados iniciais da Tabela 2 abaixo: 

Tabela 2 – Dados populacionais IBGE utilizados para a projeção do PMSB vigente. 

ANO 
População (hab) 

Total Urbana Rural 

1996 6.687 

 2000 8.291 

2007 8.733 

2010 9.558 8.094 1.464 

Fonte: IBGE Cidades, 2010. 
 

 
4.2 PROJEÇÃO POPULACIONAL ATUALIZADA 

 

Para a atualização e validação da nova projeção populacional do município de Catanduvas, utilizou-

se os dados populacionais dos anos da série temporal do período de 2000 a 2016, obtidos de censos e 

estimativas populacionais realizados pelo IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, conforme 

seguem os dados da Tabela 3. A Tabela 4 apresenta a população total projetada para o PMSB revisado. 

 

Tabela 3 – Dados populacionais IBGE. 

ANO POPULAÇÃO (hab) 

URBANA RURAL TOTAL 

2010 8.111 1.464 9.575 

2016 8.913 1.609 10.522 

2017 9.022 1.629 10.651 

2018 9.110 1.645 10.754 

2019 9.217 1.664 10.881 
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Tabela 4 - População total projetada para o PMSB revisado. 

Ano 
População Urbana 

(hab) 
População Rural 

(hab) 
População Total  

(hab) 

2019 9.217 1.664 10.881 

2020 9.298 1.679 10.997 

2021 9.376 1.693 11.069 

2022 9.447 1.706 11.153 

2023 9.511 1.717 11.228 

2024 9.567 1.728 11.295 

2025 9.616 1.736 11.353 

2026 9.658 1.744 11.402 

2027 9.692 1.750 11.443 

2028 9.719 1.755 11.475 

2029 9.739 1.759 11.498 

2030 9.751 1.761 11.512 

2031 9.756 1.762 11.518 

2032 9.754 1.762 11.516 

2033 9.744 1.760 11.504 

2034 9.727 1.757 11.484 

2035 9.703 1.753 11.456 

2036 9.671 1.747 11.418 

2037 9.632 1.740 11.372 

2038 9.586 1.732 11.318 

2039 9.532 1.722 11.254 

 

4.3 SITUAÇÃO GERAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO 

 

Para caracterização regional dos resíduos sólidos, o presente estudo considerou os Municípios 

integrantes da Associação dos Municípios do Meio Oeste Catarinense – AMMOC (Figura 2). Em 2013, foi 

demonstrado o interesse prévio para gestão regionalizada dos resíduos através da constituição de um 

consórcio intermunicipal para este fim, porém que não foi efetivado. 

 A opção de confeccionar os Planos Municipais de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de maneira 

individualizada é justificada pelo fato de garantir a independência de cada município na decisão de 

participar ou não da solução consorciada garantindo o cumprimento do preceito legal, ou seja, a 

elaboração do Plano. 
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Figura 2 - Mapa dos municípios integrantes da Associação dos Municípios de Meio Oeste Catarinense – AMMOC. 

Fonte: Sítio Eletrônico da Associação dos Municípios do Meio Oeste Catarinense – AMMOC. 

 

A Tabela 5 apresenta um quadro síntese das informações socioeconômicas dos municípios 

integrantes da Associação dos Municípios do Meio Oeste Catarinense – AMMOC. 

 

Tabela 5 - Dados socioeconômicos dos municípios integrantes da Associação dos Municípios do Meio Oeste 
Catarinense – AMMOC. 

Município Área (km²) População total População urbana População rural PIB per capita 2017 (R$) IDH 

Água doce 1.313,97 6961 3433 3528 41.691,56 0,698 

Capinzal 243,97 20769 17754 3015 37.208,20 0,752 

Catanduvas 198,24 9555 8094 1461 36.984,33 0,714 

Erval Velho 208,84 4352 2842 1510 31.366,93 0,723 

Herval d' Oeste 216,43 21239 18851 2388 19.172,13 0,758 

Ibicaré 155,88 3373 1557 1816 29.693,11 0,708 

Joaçaba  243,09 27020 24924 2096 53.259,48 0,827 

Lacerdópolis 68,86 2199 1160 1039 41.334,21 0,781 

Luzerna 117,10 5600 4259 1341 27.843,14 0,789 

Ouro 213,05 7372 4844 2528 21.722,50 0,774 

Tangará 390,00 8674 4984 3690 47.139,92 0,737 

Treze Tílias 186,64 6341 4715 1626 81.477,73 0,795 

Vargem Bonita 299,81 4793 2677 2116 83.563,22 0,718 

Fonte: Elaborado a partir dos dados extraídos do IBGE Cidades. 
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Em relação à gestão dos resíduos sólidos, verificou-se que cinco municípios da região da AMMOC já 

possuem sistema de coleta seletiva dos resíduos recicláveis implantado, sendo eles: Água doce, Capinzal, 

Joaçaba, Herval d’ Oeste e Vargem Bonita. Nos outros municípios, o acondicionamento dos Resíduos 

Sólidos Urbanos orgânicos e recicláveis ocorrem de maneira improvisada em tambores ou em lixeiras 

próprias localizadas nos bairros e centros. 

O município de Catanduvas, possui contrato com a Limpatur Limpeza Urbana Ltda. para os serviços 

de coleta e transporte dos Resíduos Sólidos Urbanos, e com o Grupo Tucano para disposição final dos 

resíduos sólidos no aterro sanitário da empresa localizado Erval Velho - SC. Além disso, Catanduvas possui 

uma Associação de Catadores de Materiais Recicláveis - RECICLAVI para a atividade de separação da fração 

seca, onde a coleta é realizada com veículos próprios dos catadores.  

Quanto aos Resíduos dos Serviços de Saúde, o município possui contrato para a coleta e destinação 

final de todo resíduo das unidades de saúde com o Grupo Tucano, que realiza o tratamento e disposição 

final do resíduo em Anchieta – SC.  

Os Resíduos da Construção Civil são recolhidos pela Secretaria de Infraestrutura do Município ou 

pelas empresas de construção, responsáveis por cada obra e depositados em locais não licenciados 

geralmente em conjunto com resíduos volumosos ou provenientes da varrição, capina e poda. 

É possível identificar algumas iniciativas de coleta específica relacionadas aos resíduos passíveis de 

processo de logística reversa obrigatória como pneus, resíduos tecnológicos, óleos lubrificantes e 

agrotóxicos. Essas iniciativas ocorrem por força da legislação como é o caso dos agrotóxicos ou em razão do 

licenciamento ambiental das atividades e empreendimentos, como ocorre com os óleos lubrificantes. 

As iniciativas relacionadas ao lixo tecnológico, pilhas e baterias, coleta de óleos comestíveis de 

cozinha, quando ocorrem, contam com a participação de empresas particulares e iniciativas isoladas, como 

é o caso da iniciativa promovida pela Câmera de Dirigentes Lojistas - CDL Catanduvas.  

 

4.4 ESTRUTURA OPERACIONAL, FISCALIZATÓRIA E GERENCIAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO 
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4.4.1 Estrutura Operacional  

Os serviços de coleta, transporte e destinação final dos Resíduos Sólidos Urbanos – RSU e Resíduos 

Sólidos dos Serviços de Saúde – RSS, no Município de Catanduvas são terceirizados. A Prefeitura dispõe de 

serviço de capina, poda, roçada, coleta de entulhos inclusive com disposição final destes, em local sem 

licenciamento ambiental. 

4.4.2 Fiscalização  

A Política Municipal de Saneamento básico, instituída pela Lei 60/2010, não menciona sobre as 

competências de fiscalização relacionadas ao Município do que diz respeito ao saneamento básico e aos 

resíduos sólidos.  

A municipalidade não dispõe de órgãos específicos para a fiscalização até por que não apresenta 

regulamentação referente a gestão dos resíduos sólidos.  

O município também não possui convênio com a agência responsável pela fiscalização dos serviços 

de saneamento básico no estado, a AGESAN. 

4.4.3 Estrutura Gerencial  

O município não conta com estrutura gerencial para a gestão dos Resíduos Sólidos Urbanos, pois 

todo processo de coleta, transporte e destinação final dos resíduos é terceirizado.  

O entulho é coletado através de caminhão do tipo caçamba, da própria Prefeitura, utilizando-se de 

funcionários lotados na Secretaria da Infraestrutura, qualificados como serviços gerais, não tendo 

responsabilidade exclusiva para este fim.  

4.4.4 Iniciativas e capacitação para Educação Ambiental  

A Política Nacional de Resíduos Sólidos define como um de seus instrumentos a Educação Ambiental, 

como conteúdo obrigatório do PGIRS, de acordo com a Lei nº 9.795, de 1999, e no Decreto no 4.281, de 25 

de junho de 2002, bem como às regras específicas estabelecidas na Lei no 12.305, de 2010. 

Como define Política Nacional dos Resíduos Sólidos: “A educação ambiental na gestão dos resíduos 

sólidos é parte integrante da Política Nacional de Resíduos Sólidos e tem como objetivo o aprimoramento 
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do conhecimento, dos valores, dos comportamentos e do estilo de vida relacionados com a gestão e o 

gerenciamento ambientalmente adequado dos resíduos sólidos”. 

Observamos a existência de ações isoladas verificadas através de projetos fins contando, quase que 

na maioria com ações planejadas e executadas pelas escolas tendo como pretextos datas comemorativas 

como “Dia Mundial do Meio Ambiente”, Dia da Água”, “Dia da Árvore”, entre outros. Estes trabalhos estão 

relacionados à realização de gincanas, campanhas, palestras, concursos, tendo principalmente, o ambiente 

escolar como alvo. 

É fundamental a manutenção destas ações que possuem um papel importante na construção da 

cidadania, porém, precisamos avançar na formalização de um processo de Educação Ambiental contínuo e 

preocupado em envolver toda a comunidade. É urgente o estabelecimento de uma política ambiental 

integrada no município que tenham como temática programas e ações de educação ambiental que 

promovam a não geração, a redução, a reutilização e a reciclagem de resíduos sólidos. 

É premente que entendamos educação ambiental como uma prática contínua através da 

sistematização de ações em consonância com a PNRS conforme rege o §2 do artigo 77: 

I - incentivar atividades de caráter educativo e pedagógico, em colaboração com entidades do setor 

empresarial e da sociedade civil organizada;  

II - promover a articulação da educação ambiental na gestão dos resíduos sólidos com a Política 

Nacional de Educação Ambiental;  

III - realizar ações educativas voltadas aos fabricantes, importadores, comerciantes e distribuidores, 

com enfoque diferenciado para os agentes envolvidos direta e indiretamente com os sistemas de coleta 

seletiva e logística reversa;  

IV - desenvolver ações educativas voltadas à conscientização dos consumidores com relação ao 

consumo sustentável e às suas responsabilidades no âmbito da responsabilidade compartilhada de que 

trata a Lei nº 12.305, de 2010;  

V - apoiar as pesquisas realizadas por órgãos oficiais, pelas universidades, por organizações não 

governamentais e por setores empresariais, bem como a elaboração de estudos, a coleta de dados e de 

informações sobre o comportamento do consumidor brasileiro;  
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VI - elaborar e implementar planos de produção e consumo sustentável; VII - promover a capacitação 

dos gestores públicos para que atuem como multiplicadores nos diversos aspectos da gestão integrada dos 

resíduos sólidos; e  

VIII - divulgar os conceitos relacionados com a coleta seletiva, com a logística reversa, com o 

consumo consciente e com a minimização da geração de resíduos sólidos. 

Essas ações precisam estar planejadas em um programa de educação ambiental permanente que 

pressupunha a melhoria contínua e envolva todos os atores sociais na sistematização e na prática do 

processo educativo. 

É urgente a manutenção de um programa de educação ambiental coerente com as práticas 

adotadas. Como exemplo, desenvolver projetos de orientação em relação triagem e acondicionamento 

corretos dos resíduos sólidos domiciliares acompanhados da efetiva implantação da coleta seletiva, aliando 

discurso e prática e assegurando a motivação do público envolvido. 

A implantação da logística reversa também deve ser precedida de acordos setoriais, disponibilização 

de infraestrutura e projetos de educação ambiental para incentivar devolução e acondicionamento 

corretos dos resíduos passíveis desse tipo de coleta. 

Assim podemos ter projetos específicos de coleta para pilhas e baterias, óleo de cozinha, lixo 

eletrônico e lâmpadas fluorescentes, com a participação do comércio local e da população em parceria. 

As Secretarias de educação, saúde e infraestrutura, assumem um papel fundamental na 

disponibilização de recursos para a manutenção dos projetos de educação ambiental. 

As Secretarias de Saúde e o Conselho de Saúde precisam promover a adequação entre as temáticas 

saúde e saneamento, aproveitando, para isso, os Agentes da Saúde da Família disponíveis e dos 

profissionais e programas desenvolvidos pelo CRAS. 

 

4.5 SITUAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO 

 

A geração é a primeira fase do processo de um sistema de gestão de resíduos sólidos e deve ser 

estudada com atenção, pois quando o resíduo gerado não é coletado, este na maioria das vezes terá um 

destino inadequado. 
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A não geração, a redução e a reutilização são objetivos da Política Nacional dos Resíduos Sólidos que 

devem ser contemplados a nível local. Reduzir o volume dos resíduos gerados deve se transformar em 

metas a serem atingidas. No entanto uma vez gerado o resíduo deve ser tratado adequadamente. 

Conhecer as características dos resíduos gerados, sua tipificação e quantificação, é atividade preliminar 

fundamental para a elaboração das políticas de gestão. 

Os resíduos sólidos segundo a ABNT NBR 2004, são definidos como “resíduos nos estados sólido e 

semissólido que resultam de atividades de origem industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de 

serviços e de varrição. Ficam incluídos nesta definição os lodos provenientes de sistemas de tratamento de 

água, aqueles gerados em equipamentos e instalações de controle de poluição, bem como determinados 

líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede pública de esgotos ou corpos de 

água, ou exijam para isso soluções técnica e economicamente inviáveis em face à melhor tecnologia 

disponível. 

A Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010 que institui a Política Nacional dos Resíduos Sólidos 

classificando-os da seguinte forma: 

I - quanto à origem: 

a) resíduos domiciliares: os originários de atividades domésticas em residências urbanas;  

b) resíduos de limpeza urbana: os originários da varrição, limpeza de logradouros e vias públicas e 

outros serviços de limpeza urbana;  

c) resíduos sólidos urbanos: os englobados nas alíneas “a” e “b”;  

d) resíduos de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços: os gerados nessas atividades, 

excetuados os referidos nas alíneas “b”, “e”, “g”, “h” e “j”;  

e) resíduos dos serviços públicos de saneamento básico: os gerados nessas atividades, excetuados os 

referidos na alínea “c”;  

f) resíduos industriais: os gerados nos processos produtivos e instalações industriais;  

g) resíduos de serviços de saúde: os gerados nos serviços de saúde, conforme definido em 

regulamento ou em normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama e do SNVS;  



 

Revisão e Acompanhamento  

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO 
 

Prefeitura Municipal de CATANDUVAS Revisão 01 

 

21 

 

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; 

II - quanto à periculosidade: 

a) resíduos perigosos: aqueles que, em razão de suas características de inflamabilidade, 

corrosividade, reatividade, toxicidade, patogenicidade, carcinogenicidade, teratogenicidade e 

mutagenicidade, apresentam significativo risco à saúde pública ou à qualidade ambiental, de acordo com 

lei, regulamento ou norma técnica;  

b) resíduos não perigosos: aqueles não enquadrados na alínea “a”. 

A Norma ABNT NBR 2004, classifica os resíduos sólidos da forma que segue: 

Resíduos classe I – Perigosos: definidos como aqueles que, em função de suas propriedades físicas, 

químicas ou infectocontagiosas, podem apresentar:  

a) risco à saúde pública, provocando mortalidade, incidência de doenças ou acentuando seus índices; 

b) riscos ao meio ambiente, quando o resíduo for gerenciado de forma inadequada.  

É importante destacar que a Norma não considera os resíduos gerados nas estações de tratamento 

de esgotos domésticos e os resíduos sólidos domiciliares, excetuando-se os originados na assistência à 

saúde da pessoa ou animal, como patogênicos.  

Os resíduos classe II – são classificados como não perigosos, subdivididos em:  

a) Resíduos classe II A - Não inertes, que podem apresentar propriedades como biodegradabilidade, 

combustibilidade ou solubilidade em água; 
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b) Resíduos classe II B - Inertes que, quando submetidos a um contato dinâmico e estático com água 

destilada ou deionizada, à temperatura ambiente, não tiverem nenhum de seus constituintes solubilizados 

a concentrações superiores aos padrões de potabilidade de água, excetuando-se aspecto, cor, turbidez, 

dureza e sabor. 

A periculosidade é um critério importante na gestão dos resíduos sólidos, pois a redução dos 

resíduos perigosos e a destinação ambientalmente correta destes é um objetivo a ser perseguido. Os 

resíduos perigosos apresentam gerenciamento específicos conforme cada licenciamento ambiental das 

atividades. Os resíduos não perigosos podem estar associados aos Resíduos Sólidos Urbanos - RSU. 

Os resíduos de 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. 

Quanto à responsabilidade, os Resíduos da Construção Civil e Demolição (RCD), Industriais (RSI), dos 

Serviços da Saúde (RSS), da mineração, de transporte e agrossilvopastoris, são do gerador, que inclusive 

pode ser o próprio município. Os Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) são de responsabilidade da 

municipalidade. 

Na caracterização dos resíduos sólidos no município, foram levados em consideração aspectos 

qualitativos, relacionados à metodologia adotada para a coleta, transporte, tratamento, destinação e 

disposição final dos resíduos, além dos aspectos quantitativos relacionados ao volume dos resíduos 

gerados, coletados, destinados e dispostos de maneira final. 

Esses números foram comparados com os dados existentes a nível nacional, estadual e regional. Em 

relação aos dados inexistentes ou insuficientes, quando não foi possível a coleta de dados primários ou 

secundários, foram adotados parâmetros regionais para suprir esta carência. 

A principal preocupação em relação à gestão dos resíduos sólidos no município está relacionada aos 

Resíduos Sólidos Urbanos – RSU. Estes resíduos são acondicionados em lixeiras improvisadas próximas das 

residências, disponibilizando o lixo para a coleta (Figura 3). O inconveniente desse modelo é o acúmulo de 

água das chuvas, a suscetibilidade dos resíduos serem remexidos pelos animais, a dificuldade de coleta e a 

não fixação adequada das lixeiras. Lixeiras vasadas, encaixadas em suportes fixos no solo, resolveriam esses 
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inconvenientes, permitindo a fácil remoção e recolocação por parte dos coletores e impedindo o acúmulo 

de água e chorume e evitando a atração de animais. 

É importante destacar que as lixeiras que não são improvisadas, têm um bom aspecto visual, trazem 

inscrições que contribuem com a educação ambiental, são de fácil manejo e apresentam tamanho 

compatível com a demanda de coleta. 

      

Figura 3 - Lixeiras disponíveis para o acondicionamento dos Resíduos Sólidos Urbanos. 
 

A população está habituada a colocar nas lixeiras os resíduos acondicionados em sacolas plásticas ou 

sacos de lixo, sem separá-los em orgânicos e inorgânicos, mesmo porque não há coleta seletiva. Estas 

embalagens são amarradas para aguardar a coleta. 

Os Resíduos Sólidos Urbanos são coletados por caminhões compactadores, três vezes por semana 

nos bairros, uma vez por dia no centro e uma vez por mês no interior. Os resíduos comerciais e dos 

prestadores de serviços são coletados juntamente com os Resíduos Domiciliares, não havendo 

regulamentação municipal para estes resíduos.  

Os Resíduos Sólidos da Construção Civil – RCC são coletados são coletados por cada empreendedor e 

dispostos em bota-foras ou locais para disposição temporária, na maioria das vezes, sem licenciamento 

para essa atividade. 
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Os resíduos dos serviços públicos como varrição, poda, capina e roçada, são recolhidos pela 

prefeitura e dispostos nos mesmo local dos RCC, sem licenciamento para esta atividade. Neste local 

também são colocados os entulhos e enterrados os animais mortos.  

As indústrias existentes no município informam a destinação dos resíduos quando do Licenciamento 

Ambiental de suas atividades. O município não apresenta licenciamento das atividades de impacto local e 

todos os processos são encaminhados para o Instituto do Meio Ambiente - IMA ou Instituto Brasileiro do 

Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA. 

Os Resíduos dos Serviços de Saúde são coletados por uma empresa especializada na coleta, 

tratamento e destinação final desses resíduos, sendo cada gerador responsável pela contratação desse 

serviço. 

Em relação aos resíduos da mineração, podemos identificar a existência de pedreiras e cascalheiras 

no município que estão devidamente licenciadas.  

O município tem na agropecuária sua principal fonte de arrecadação. A geração de resíduos 

agrossilvopastoris é considerável. As embalagens de agrotóxicos são recolhidas e devolvidas ao comércio 

varejista. Neste campo o problema diz respeito aos resíduos veterinários que não são controlados e não 

apresentam destinação correta. 

Quanto aos resíduos das atividades de transporte, conforme a Resolução CONAMA nº 5, de 5 de 

agosto de 1993, estes são produzidos no terminal rodoviário municipal e pela sua natureza são coletados 

juntamente com os RSU, em conformidade com a legislação. 

Quanto aos resíduos passíveis de logística reversa, percebem-se algumas iniciativas isoladas para a 

coleta diferenciada do lixo eletrônico. Pilhas e baterias, pneus, lâmpadas e óleos comestíveis, não 

apresentam coleta específica. 

Catanduvas apresenta um cemitério, localizado no centro da cidade, sem licenciamento e, portanto, 

sem nem um controle ambiental para tratamento dos resíduos ou necrochorume (Figura 4). 
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Figura 4 - Cemitério municipal. 

Fonte: Google Maps, 2020. 

4.5.1 Geração  

4.5.1.1 Resíduos Sólidos Urbanos – RSU 

Quanto à caracterização da geração dos resíduos sólidos no município, precisamos identificar suas 

características físicas através da análise da geração per capita e da composição gravimétrica.  

Os RSU são constituídos dos Resíduos Sólidos Domiciliares – RSD, dos Resíduos Sólidos Comerciais – 

RSC e dos resíduos sólidos dos serviços públicos e saneamento. Esses são os resíduos de responsabilidade 

do poder público e da coletividade.  

Os RSD são compostos de uma fração seca ou inorgânica, constituída de papéis, plásticos, vidros, 

metais, embalagens multicamadas do tipo “longa vida”, matérias primas utilizadas em embalagens diversas 

e que por esta natureza, são recicláveis. Outra fração dos RSD é úmida ou orgânica formada principalmente 

pelos restos de alimentos. Ainda temos uma fração composta de rejeitos, constituídos de materiais 

inservíveis e contaminados como as embalagens que não se preservaram secas, os resíduos úmidos que 

não podem ser processados em conjunto com os demais, resíduos das atividades de higiene e limpeza. É 

importante destacar que alguns desses rejeitos apresentam características comparáveis aos resíduos dos 

serviços de saúde ou serem considerados perigosos, como é o caso das lâminas de barbear, por sua 
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natureza perfuro cortante, dos remédios vencidos, dos curativos, materiais de beleza, absorventes íntimos, 

dentre outros.  

Em relação à composição gravimétrica dos resíduos sólidos, que avalia a contribuição de cada tipo de 

resíduo, orgânico, recicláveis e rejeitos, podemos verificar os números nacionais conforme a Tabela 6: 

Tabela 6 - Composição gravimétrica dos Resíduos Sólidos Urbanos no Brasil conforme a Literatura. 

Autores/Ano 
Composição Gravimétrica (%) 

Matéria Orgânica Vidro Metal Plástico Papel 

Roth, Isaia e Isaia (1999) 67,0 3,0 3,0 6,5 19,8 

IBAM (2001) 65,0 3,0 4,0 3,0 25,0 

ABRELPE (2008) 57,0 3,0 2,0 16,0 13,0 

 

Com relação a composição gravimétrica dos materiais recicláveis, segundo a Ciclosoft Cempre 

(2018), aparas de papel/papelão continuam sendo os tipos de materiais recicláveis mais coletados por 

sistemas municipais de coleta seletiva (em peso), seguidos dos plásticos em geral, vidros, metais e 

embalagens longa vida. A porcentagem de rejeito ainda é elevada (cerca de 24%) (Gráfico 1). 

Gráfico 1 - Composição gravimétrica da coleta seletiva nos sistemas municipais brasileiros e perfil dos 
plásticos encontrados. 

 

Fonte: Ciclosoft Cempre, 2018. 

O Brasil produziu em 2018, segundo a ABRELPE – Associação Brasileira de Limpeza Pública, cerca de 

79 milhões de toneladas de Resíduos Sólidos Urbanos, o que representa uma geração total de 216,629 
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toneladas/dia e uma geração per capita de 1,04 kg/hab/dia. Isso significa que, em média, cada brasileiro 

gerou pouco mais de 1 quilo de resíduo por dia (ABRELPE, 2020).  

No município de Catanduvas, quanto a geração de RSU, segundo dados das empresas responsáveis 

pela coleta de resíduos do município, em 2018 foram geradas 2.160,0 toneladas de resíduos e em 2019 

foram geradas 2.204,6 toneladas. Dessa forma, em Catanduvas os números relacionados a geração per 

capita são inferiores à média nacional e a média estadual (Tabela 7).  

Tabela 7 - Geração per capita de Resíduos Sólidos Urbanos no Município de Catanduvas. 

Fonte: IBGE Cidades, 2010; T.O.S. Obras e Serviços Ambientais, 2019. 

As atividades de limpeza pública são definidas na Lei Federal de Saneamento Básico como as 

relativas à varrição, capina podas e atividades correlatas; o passeio de escadarias, monumentos, sanitários, 

abrigos e outros; raspagem e remoção de terra e areia em logradouros públicos; desobstrução e limpeza de 

bueiros, bocas de lobo e correlatos; e limpeza dos resíduos de feiras públicas e eventos de acesso aberto ao 

público. Os resíduos da varrição são constituídos por materiais de pequenas dimensões, principalmente os 

carreados pelo vento ou oriundos da presença humana nos espaços urbanos.  

É comum a presença de areias e terra, folhas, pequenas embalagens e pedaços soltos, fezes de 

animais e outros. Os resíduos verdes, provenientes da manutenção de parques, áreas verdes e jardins, 

além da manutenção das redes de distribuição de energia elétrica, telefonia e outras. Formados de troncos, 

galharia fina, folhas e material de capina e desbaste também são geridos pela limpeza pública. 

É importante salientar que o município não utiliza balança para quantificar a geração dos resíduos 

provenientes dos serviços públicos e que, portanto, esses números são estimados. Um inventário de 

geração deve ser elaborado para fornecer dados mais confiáveis e pormenorizados. Porém se utilizarmos 

como referência os dados nacionais e estaduais disponíveis, aliados aos números referentes à população 

urbana e a geração per capita de resíduos, podemos estimar a geração dos resíduos dos serviços públicos.  

Essas atividades comumente representam em torno de 15% da geração total de resíduos 

domiciliares e de atividades de limpeza pública, excluída a quantidade de resíduos de construção em 

deposições irregulares. Portanto tem-se que:  

Município População Total (hab.) População Urbana (hab.) Geração (ton./dia) 
Geração per 

capita(kg/dia/hab) 

Catanduvas 9.558 8.094 6,04 0,63 



 

Revisão e Acompanhamento  

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO 
 

Prefeitura Municipal de CATANDUVAS Revisão 01 

 

28 

 

RLP =
PC X 15

100
X PU 

Onde:  

RLP= resíduos da limpeza pública  

PC= geração de resíduos per capita 

PU = População Urbana  

Portanto: 

RLP =
0,63 X 15

100
X 8.094 

RLP = 767,21 kg/dia 

Considerando-se apenas a população urbana, temos um índice de 0,10 kg/hab./dia de geração de 

resíduos de limpeza pública. Atividades de varrição, capina e poda são realizadas de maneira manual e 

mecanizada.  

A varrição e capina manuais são as mais comuns destinadas a limpeza dos logradouros públicos. O 

trabalho mecanizado está relacionado ao uso de roçadeiras costais, mais empregada em estradas do 

interior. A Figura 5 apresenta a pavimentação existente nas ruas na área urbana do município de 

Catanduvas - SC. 

Em relação ao serviço de varrição, o Manual de Saneamento da FUNASA registra taxas na ordem de 

0,85 a 1,26 m3 diários de resíduos por km varrido e uma média nacional de 0,27 km/hab./ano. Não existem 

registros locais relacionados a quantidade de resíduos gerados ou a extensão dos logradouros varridos. 
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 Figura 5 - Pavimentação das ruas na área urbana do município de Catanduvas - SC.  
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4.5.1.2 Resíduos da Construção Civil e Demolição – RCD  

Resolução Conama nº 307, de 5 de julho de 2002 em seu Artigo 2º define Resíduos da construção 

civil como aqueles “provenientes de construções, reformas, reparos e demolições de obras de construção 

civil, e os resultantes da preparação e da escavação de terrenos, tais como: tijolos, blocos cerâmicos, 

concreto em geral, solos, rochas, metais, resinas, colas, tintas, madeiras e compensados, forros, argamassa, 

gesso, telhas, pavimento asfáltico, vidros, plásticos, tubulações, fiação elétrica etc., comumente chamados 

de entulhos de obras, caliça ou metralha. 

Segundo a resolução, os RCD são classificados da seguinte forma: 

I - Classe A - são os resíduos reutilizáveis ou recicláveis como agregados, tais como:  

a) de construção, demolição, reformas e reparos de pavimentação e de outras obras de 

infraestrutura, inclusive solos provenientes de terraplanagem;  

b) de construção, demolição, reformas e reparos de edificações: componentes cerâmicos (tijolos, 

blocos, telhas, placas de revestimento etc.), argamassa e concreto;  

c) de processo de fabricação e/ou demolição de peças pré-moldadas em concreto blocos, tubos, 

meios-fios etc.) produzidas nos canteiros de obras; 

II - Classe B - são os resíduos recicláveis para outras destinações, tais como: plásticos, papel/papelão, 

metais, vidros, madeiras e outros; 

III - Classe C - são os resíduos para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações 

economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação, tais como os produtos oriundos do 

gesso;  

IV - Classe D: são resíduos perigosos oriundos do processo de construção, tais como tintas, solventes, 

óleos e outros ou aqueles contaminados ou prejudiciais à saúde oriundos de demolições, reformas e 

reparos de clínicas radiológicas, instalações industriais e outros, bem como telhas e demais objetos e 

materiais que contenham amianto ou outros produtos nocivos à saúde. 

Destes, os de Classe A correspondem a 80% da composição total e os da Classe B quase 20%, com 

predomínio de quase metade de madeiras, sendo ambos recicláveis. O restante dos RCC, uma pequena 

minoria, portanto, são materiais sem viabilidade de reciclagem. Os resíduos potencialmente perigosos 
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como alguns tipos de óleos, graxas, impermeabilizantes, solventes, tintas e baterias de ferramentas, que 

pertencem a essa minoria, tem sua gestão específica como resíduos perigosos ou logística reversa 

obrigatória.  

Os RCC não podem ser destinados aos aterros sanitários para os RSU deverão ser destinados da 

seguinte forma:  

I - Classe A: deverão ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a áreas 

de aterro de resíduos da construção civil, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilização ou 

reciclagem futura;  

II - Classe B: deverão ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a áreas de armazenamento 

temporário, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilização ou reciclagem futura;  

III - Classe C: deverão ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas 

técnicas específicas.  

IV - Classe D: deverão ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade 

com as normas técnicas específicas. 

Para a gestão dos RCD a Resolução CONAMA 307/2002, parcialmente alterada pela Resolução 

CONAMA 348/2004 institui o Plano Integrado de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, fixando 

prazo de 2 de janeiro de 2003 para sua conclusão. Este Plano não existe no município é deve ser 

incorporado ao PMGIRS. O Plano deve conter o Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da 

Construção Civil; e Projetos de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil.  

Os resíduos volumosos, constituídos por peças de grandes dimensões como móveis e utensílios 

domésticos inservíveis, grandes embalagens, podas e outros resíduos de origem não industrial e não 

coletados pelo sistema de recolhimento domiciliar convencional, também são enquadrados como RCC, 

constituídos principalmente de madeira, plásticos e metais e, portanto, em grande parte recicláveis. 

Segundo o Manual de Manejo e Gestão de Resíduos da Construção Civil, editado pela CAIXA em 

2005, a atividades de construção geram resíduos na seguinte proporção (Gráfico 2) e com a seguinte 

composição gravimétrica média (Gráfico 3).  
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Gráfico 2 - Origem dos RCC em algumas cidades brasileiras. 

 

 

 

Fonte: Manejo e Gestão de Resíduos da Construção Civil. CAIXA 2005 – I&E Informações e Técnicas. 

 
 

Gráfico 3 - Composição média de RCD no Brasil. 

 

Fonte: Manejo e Gestão de Resíduos da Construção Civil. CAIXA 2005 – I&E Informações e Técnicas. 

 

No Brasil, foram coletados em 2018 aproximadamente 122.012 toneladas de resíduos da construção 

civil pelos serviços de limpeza dos municípios (ABRELPE, 2020). Como nessa área o responsável por recolher 

os resíduos é o gestor da obra, os números aqui apresentados refletem, em sua maioria, apenas aquilo que 

foi abandonado em vias e logradouros públicos (Tabela 8).  
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Tabela 8 - Quantidade total de RCD coletados pelos municípios no Brasil. 

2017 2018 

Total (toneladas/dia) Per capita (kg/hab./dia) Total (toneladas/dia) Per capita (kg/hab./dia) 

123.421 0,594 122.012 0,585 

Fonte: ABRELPE, 2020. 

Em Catanduvas a remoção dos RCD, incluindo os entulhos e bota-foras, são de responsabilidade de 

cada empreendedor ou atividade, portanto, não existem levantamentos confiáveis sobre a quantidade de 

resíduos gerados, pois este processo não é registrado.  

Os inventários existentes, a nível nacional, demonstram a relação destes resíduos para os 

domiciliares de dois para um, com estimativa de geração per capita de 520 quilos anuais para os RCC e 30 

quilos anuais para resíduos volumosos. Para Catanduvas, portanto, podemos estimar uma produção de 

4.208,88 toneladas/ano de RCC e 242,82 toneladas/ano para resíduos volumosos.  

4.5.1.3 Resíduos dos Serviços de Saúde - RSS  

Resolução Conama nº 358/2005 dispõe sobre o tratamento e a disposição final dos resíduos dos 

serviços de saúde, que são classificados conforme segue:  

I - GRUPO A: Resíduos com a possível presença de agentes biológicos que, por suas características de 

maior virulência ou concentração, podem apresentar risco de infecção.  

II - GRUPO B: Resíduos contendo substâncias químicas que podem apresentar risco à saúde pública 

ou ao meio ambiente, dependendo de suas características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade e 

toxicidade. 

III - GRUPO C: Quaisquer materiais resultantes de atividades humanas que contenham radionuclídeos 

em quantidades superiores aos limites de eliminação especificados nas normas da Comissão Nacional de 

Energia Nuclear-CNEN e para os quais a reutilização é imprópria ou não prevista. 

IV - GRUPO D: Resíduos que não apresentem risco biológico, químico ou radiológico à saúde ou ao 

meio ambiente, podendo ser equiparados aos resíduos domiciliares. 

V - GRUPO E: Materiais perfurocortantes ou escarificantes, tais como: lâminas de barbear, agulhas, 

escalpes, ampolas de vidro, brocas, limas endodônticas, pontas diamantadas, lâminas de bisturi, lancetas; 

tubos capilares; micropipetas; lâminas e lamínulas; espátulas; e todos os utensílios de vidro quebrados no 

laboratório (pipetas, tubos de coleta sanguínea e placas de Petri) e outros similares. 
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Os RSS no município são provenientes do Hospital Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, nas unidades 

de saúde, nas farmácias e nas clínicas existentes. Mais de 80% dos resíduos gerados são do grupo D e uma 

menor fração pertencem ao Grupo A, infecto contagiantes, B (químicos), e E (perfuro cortantes). Os 

serviços de coleta, tratamento e disposição final dos resíduos são terceirizados atendendo plenamente a 

legislação vigente.  

Verificamos, pelos dados disponibilizados pela empresa responsável pela coleta dos resíduos de 

saúde do município (Grupo Tucano), uma geração média de 1.800 kg/ano desse tipo de resíduo no 

município. 

4.5.1.4 Resíduos com Logística Reversa Obrigatória  

A Lei 12305/2010 caracteriza a logística reversa como: “instrumento de desenvolvimento econômico 

e social caracterizado por um conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e a 

restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros 

ciclos produtivos, ou outra destinação final ambientalmente adequada”. Os resíduos passíveis de logística 

reversa devem ser identificados pelo PMGIRS. Os resíduos com logística reversa prevista pela Política 

Nacional de Resíduos Sólidos são:  

I - agrotóxicos, seus resíduos e embalagens, assim como outros produtos cuja embalagem, após o 

uso, constitua resíduo perigoso, observadas as regras de gerenciamento de resíduos perigosos previstas em 

lei ou regulamento, em normas estabelecidas pelos órgãos do SISNAMA, do SNVS e do SUASA, ou em 

normas técnicas;  

II - pilhas e baterias;  

III - pneus; IV - óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens;  

V - lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista;  

VI - produtos eletroeletrônicos e seus componentes. 

São obrigados a estruturar e implementar sistemas de logística reversa, na forma do disposto em 

regulamento ou em acordos setoriais e termos de compromisso firmados entre o poder público e o setor 

empresarial, mediante retorno dos produtos após o uso pelo consumidor, de forma independente do 

serviço público de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos, os fabricantes, importadores, 
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distribuidores e comerciantes dos produtos acima relacionados. Os consumidores são responsáveis em 

devolver tais produtos aos comerciantes, que encaminharam os resíduos aos fabricantes, adotando um 

modelo de responsabilidade compartilhada. 

A Resolução Conama n° 401, de 4 de novembro de 2008, estabelece os limites máximos de chumbo, 

cádmio e mercúrio para pilhas e baterias comercializadas no território nacional e os critérios e padrões 

para o seu gerenciamento. Tal resolução define os padrões construtivos e gerenciamento para baterias, 

pilhas recarregáveis e não recarregáveis, seladas pilha-botão e pilha miniatura.  

A produção nacional de pilhas e baterias, referenciada pela ABINEE para o ano de 2006 aponta para 

uma taxa de consumo de 4,34 pilhas anuais e 0,09 baterias anuais por habitante. Para o Município de 

Catanduvas esses números estimam um consumo anual de 35.127 pilhas e 728 baterias. 

A partir de 2020, a Câmera de Dirigentes Lojistas – CDL Catanduvas passou a receber produtos 

eletroeletrônicos e seus componentes, bem como pilhas e baterias. Assim, os catanduvenses levam o 

material lá para posterior destinação final por empresa contratada pela CDL Catanduvas (Figura 7).  

 
Figura 6 - Armazenamento do lixo eletrônico, pilhas e baterias pela CDL Catanduvas para encaminhamento aos 

fabricantes. 
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Em relação aos pneus, dados da Associação Nacional da Indústria de Pneumáticos - ANIP, foram 

comercializados, para o mercado nacional, 54,7 milhões de pneus. Destes, 24 milhões são destinados à 

reposição anual em nosso pais. 

Em 2019, segundo estimativas do IBGE, o Brasil possuía uma população de 210 milhões de 

habitantes e 100 milhões de veículos, ou seja, um veículo para cada 2,1 habitantes. O índice de reposição é 

dado pelo mercado de reposição no ano base (2012) dividido pela quantidade de veículos. Portanto 

podemos estimar o índice de reposição por veículo de 2,3 pneus/ano. 

Em Santa Catarina a frota de veículos era de 5,2 milhões de veículos em 2019 com população 

estimada, para o mesmo ano, em 7,2 milhões de habitantes. Portanto um veículo para cada 1,4 habitantes. 

O consumo de pneus em Santa Catarina, em função de sua contribuição percentual na frota de veículos 

nacional (5,1%) é estimado 1,3 milhões de unidades, com índice de reposição de 3 pneus/ano/veículo.  

Em Catanduvas a frota de veículos em 2019 era de 7.634 veículos com população estimada em 9.555 

habitantes, representa a quantidade de um veículo para cada 1,25 habitante. Pela média de reposição 

estadual, Catanduvas tem um consumo estimado de pneus em 22.902/ano.  

Já segundo o Cadastro Técnico Federal do IBAMA, a quantidade de pneus recolhida aponta para uma 

taxa de geração de resíduos de 2,9 kg anuais por habitante o que, para Catanduvas, seria traduzido em 

cerca de 27,72 toneladas anuais no município. Um valor bem inferior à estimativa anterior, demonstrando 

que o tratamento é bem inferior ao consumo. Para cada pneu novo comercializado as empresas devem dar 

destino adequado para um pneu inservível.  

A ABNT editou a Norma NBR 16.156/2013 que determina os requisitos para atividade de manufatura 

reversa de equipamentos eletroeletrônicos aplicável a organizações que realizam atividades de manufatura 

reversa de resíduos eletroeletrônicos como atividade fim. Os resíduos são entregues voluntariamente pela 

população para a empresa em campanhas específicas. A quantidade de resíduos não pôde ser quantificada 

de maneira local, porém se utilizarmos as referências nacionais de 2,6 kg/ano de resíduo por habitante 

podemos estimar uma geração de 24,85 toneladas/ano para o município.  

Em relação às lâmpadas, as referências disponíveis são publicações da Secretaria de Meio Ambiente 

do Estado de São Paulo que estima média de 4 unidades incandescentes e 4 unidades fluorescentes por 

domicílio, o que nos permite deduzir, levando-se em consideração o número de domicílios e empresas 
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segundo dados do IBGE em 2010, que existem cerca de 10.192 lâmpadas incandescentes e 10.192 

fluorescentes permanentemente ativas nas residências e empresas do município de Catanduvas.  

Como fonte de informação alternativa, registra-se que de acordo com o Sistema de Controle de 

Movimentação de Resíduos e de Rejeitos (Sistema MTR) operacionalizado pelo Instituto de Meio Ambiente 

de Santa Catarina (IMA), a quantidade total de lâmpadas gerada em Santa Catarina, entre junho de 2016 e 

maio de 2017, foi de 3.370.090 unidades (SDS, 2018). 

A Resolução 362, de 23 de junho de 2005 dispõe sobre o recolhimento, coleta e destinação final de 

óleo lubrificante usado ou contaminado definindo que este deve coletado e destinado à reciclagem por 

meio do processo de rerrefino. Não existem estimativas do consumo de óleos lubrificantes no município. 

Os Postos de combustíveis, responsáveis pelas trocas de óleo estão devidamente licenciados e cumprem as 

normas relacionadas à gestão desses resíduos. 

4.5.1.5 Resíduos dos Serviços Públicos de Saneamento Básico 

Refere-se ao conjunto de resíduos gerados nas outras modalidades de saneamento básico: 

tratamento da água, em processos de manutenção das estações de tratamento de água – ETA, e do esgoto 

- ETE, ambas implantada no município; manutenção dos sistemas de drenagem e manejo das águas 

pluviais.  

Estes resíduos, no município, são equiparados aos RSU e disponibilizados para a coleta convencional 

ou tratados como resíduos dos serviços públicos e destinados à disposição temporária em aterro sanitário. 

Esses resíduos não são quantificados no município.  

Quanto aos resíduos de laboratório, observamos dois tipos:  

a) Resíduos aquosos não perigosos. Passam pelo processo de correção do pH e têm o descarte na 

pia. São gerados 600 kg/ano.  

b) Resíduos aquosos perigosos, que apresentam substâncias tóxicas. Classificados como Classe II A, 

são coletados pela empresa Tucano para o destino adequado. São gerados 60 kg desse tipo de resíduo por 

ano.              

 Os resíduos do processo de tratamento de água (lodo da ETA) são classificados como resíduos 

Classe II A e é lançado no Rio do Peixe. São produzidos 17.000 kg/ano.  
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Os resíduos do processo de tratamento de esgoto (pré-tratamento da ETE), também classificado 

como Classe II A, é coletado pela empresa Cetric. São gerados, anualmente, 10 m3 desses resíduos. 

4.5.1.6 Resíduos Sólidos Cemiteriais  

Catanduvas possui um cemitério municipal localizado no centro urbano, sem licenciamento e 

qualquer tipo de monitoramento. Os resíduos gerados, na maioria das vezes, são compatíveis com os RSU, 

de natureza inorgânica, como embalagens de plásticos e papéis, velas, arranjos artificiais e orgânicos como 

flores deixadas nos jazigos e o necrochorume, resíduo bastante nocivo ao meio ambiente, sobretudo por se 

tratar de um cemitério sem qualquer tipo de controle ambiental. Também se observa a presença de RCC 

destinados à construção e manutenção de jazigos. 

4.5.1.7 Resíduos de Óleos Comestíveis 

São os resíduos de óleos gerados no processo de preparo de alimentos, provenientes das residências 

e comércio especializado se comparados com outros resíduos em matéria de volume são pouco 

expressivos, porém apresentam um grande poder de contaminação da água e do solo, além de entupirem 

as redes de saneamento.  

O Brasil produz cerca de 3 bilhões de litros de óleo comestível por ano, com consumo de cerca de 1,5 

litros por habitante/mês segundo a Associação Brasileira para Sensibilização, Coleta e Reciclagem de 

Resíduos de Óleo Comestível (Ecóleo). Cada tonelada de óleo apresenta uma carga poluidora semelhante 

àquela produzida por uma população de 40.000 habitantes, sendo que cada litro de óleo consome o 

oxigênio de 20.000 litros de água, ainda segundo a Ecóleo, cerca de 60% do óleo consumido vira resíduo e 

apenas 2,5% é coletado para o aproveitamento energético.  

Se coletássemos a totalidade dos óleos comestíveis no país, levando em consideração que cada litro 

de óleo produz um litro de biocombustível, eles seriam responsáveis pela produção 2 bilhões de litros do 

combustível, considerando as perdas no consumo, o que representa 80% da demanda anual de 

biocombustível no pais. Transformado em biodiesel, seria suficiente para diminuir em 50% a importação do 

combustível fóssil no Brasil.  

Se utilizarmos a média de consumo nacional para o município de Catanduvas, o consumo de óleo é 

de aproximadamente 12.141 litros mensais, com geração 7.284,5 litros de resíduos. 
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4.5.1.8 Resíduos Sólidos Industriais - RSI  

A Resolução CONAMA no 313/2002 define que resíduo industrial “é todo o resíduo que resulte de 

atividades industriais e que se encontre nos estados sólido, semissólido, gasoso - quando contido, e líquido 

- cujas particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede pública de esgoto ou em corpos d`água, 

ou exijam para isso soluções técnica ou economicamente inviáveis em face da melhor tecnologia 

disponível. Ficam incluídos nesta definição os lodos provenientes de sistemas de tratamento de água e 

aqueles gerados em equipamentos e instalações de controle de poluição.  

A partir da sua edição os seguintes setores industriais deveriam enviar registros para composição do 

Inventário Nacional dos Resíduos Industriais: indústrias de preparação de couros e fabricação de artefatos 

de couro; fabricação de coque, refino de petróleo, elaboração de combustíveis nucleares e produção de 

álcool; fabricação de produtos químicos; metalurgia básica; fabricação de produtos de metal; fabricação de 

máquinas e equipamentos, máquinas para escritório e equipamentos de informática; fabricação e 

montagem de veículos automotores, reboques e carrocerias; e fabricação de outros equipamentos de 

transporte.  

A resolução não foi respeitada e menos de um terço dos estados desenvolveram seus Inventários de 

Resíduos Sólidos Industriais. A gestão dos resíduos industriais se dá por meio do licenciamento ambiental e 

é de responsabilidade do gerador, portanto não serão diagnosticados neste estudo. 

4.5.1.9 Resíduos dos Serviços de Transportes  

A Lei 12.305 em seu artigo 13, item I, subitem j, define resíduos de transporte como: os originários 

de portos, aeroportos, terminais alfandegários, rodoviários e ferroviários e passagens de fronteira, 

incluídas as instalações de trânsito de usuários como as rodoviárias, os portos, aeroportos e passagens de 

fronteira. São tidos como resíduos capazes de veicular doenças entre cidades, estados e países. São citados 

entre estes resíduos: resíduos orgânicos provenientes de cozinhas, refeitórios e serviços de bordo, sucatas 

e embalagens em geral, material de escritório, resíduos infectantes, resíduos químicos, cargas em 

perdimento, apreendidas ou mal acondicionadas, lâmpadas, pilhas e baterias, resíduos contaminados de 

óleo, resíduos de atividades de manutenção dos meios de transporte.  

Os dados referentes a estes resíduos não são diagnosticados à nível nacional e estadual. No 

município a geração se restringe ao terminal rodoviário municipal e são equiparados e diagnosticados 
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conforme os RSU. No entanto é importante destacar que Catanduvas recebe um considerável fluxo de 

turistas, advindos de várias regiões do Brasil e de outros países e, portanto, os riscos relacionados a esses 

resíduos devem ser considerados, apesar de ser tecnicamente impossível de se proceder a triagem desses 

resíduos. 

4.5.1.10 Resíduos Agrossilvopastoris  

Na pecuária, a predominância é da criação de aves, bovinos de corte e leiteiro e suínos. A agricultura 

se destaca pela produção de culturas temporárias para suprir a demanda de alimentos dos rebanhos do 

próprio município. Os resíduos inorgânicos nas atividades agrossilvopastoris no município relacionam-se 

aos agrotóxicos, os fertilizantes e os produtos farmacêuticos de uso veterinário e suas embalagens que não 

puderam ser quantificados. Os resíduos de agrotóxicos são devolvidos ao comércio local, após a tríplice 

lavagem, por meio da logística reversa específica para estes produtos. Os resíduos orgânicos são utilizados 

na propriedade como compostos para as culturas seguintes.  

4.5.1.11 Resíduos Sólidos da Mineração  

O Decreto nº 3.358 de 2 de fevereiro de 2000 determina que a extração de substâncias minerais de 

emprego imediato na construção civil, para uso exclusivo em obras públicas executadas diretamente pelos 

órgãos do poder público, vedada a comercialização, depende de registro no Departamento Nacional de 

Produção Mineral - DNPM e licenciamento ambiental, adstrita à área máxima de cinco hectares. Os estudos 

ambientais devem especificar os controles ambientais inclusive em relação à geração de resíduos da 

mineração. 

Quanto ás águas subterrâneas, captadas em poços tubulares profundos, o Decreto-Lei nº 7841 - de 8 

de agosto 1945, que institui o Código de Águas Minerais, determina que em relação às águas minerais ou 

com propriedades medicamentosas, o registro de pesquisa e lavra deve ser requerido junto ao 

Departamento Nacional de Produção Mineral, com o respectivo Licenciamento Ambiental junto aos órgãos 

ambientais estaduais.  

No caso da exploração de águas subterrâneas sem propriedades minerais, as águas de mesa, o 

competente licenciamento ambiental deve ser realizado bem como a outorga de direitos de uso de 

recursos hídricos conforme a Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997 que trata da Política Nacional de 

Recursos Hídricos. 
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Na região de estudo as principais lavras existentes são as de extração de basalto e águas 

subterrâneas minerais e de mesa. Grande parte dos empreendimentos não são licenciados ou não 

respeitam os Planos de Recuperação da Área Degradada, conforme preconiza a legislação. Os estéreis, os 

rejeitos e os resíduos das atividades de suporte, geralmente se mantêm depositados no local de extração 

após o encerramento dos trabalhos.  

A Lei dos Crimes Ambientais, em seu Artigo 55 determina que quem “executar pesquisa, lavra ou 

extração de recursos minerais sem a competente autorização, permissão, concessão ou licença, ou em 

desacordo com a obtida:  

Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa. 

Parágrafo único. Nas mesmas penas incorre quem deixa de recuperar a área pesquisada ou 

explorada, nos termos da autorização, permissão, licença, concessão ou determinação do órgão 

competente. 

4.5.2 Coleta e Transporte 

A ABNT NBR 13463 classifica a coleta de Resíduos Sólidos Urbanos e os equipamentos destinados a 

ela, o sistema de trabalho, o acondicionamento e as estações de transbordo. Para a Norma a coleta está 

classificada em:  

a) Coleta regular:  

- Coleta domiciliar;  

- Coleta de resíduos de feiras, praias e calçadas; 

- Coleta de varredura; 

- Coleta de resíduos dos serviços de saúde: hospitalar externa e ambulatorial.  

A coleta desses resíduos, realizada por empresas terceirizadas no município de Catanduvas, é feita 

de maneira conjunta em relação aos resíduos domiciliares e comerciais e de maneira exclusiva para os 

resíduos da saúde. Os resíduos de saúde (RSS) são gerados no Hospital Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, 

nas unidades de saúde, nas farmácias e na clínica para dependentes químicos no município. 
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A coleta também pode ser classificada como especial, seletiva e particular, relacionadas aos resíduos 

industriais, comerciais e condomínios. Nestes itens, observamos que a coleta e destinação dos resíduos 

industriais é de responsabilidade dos empreendedores, conforme condicionantes de cada licença ambiental 

e quando são equiparados aos RSU, destinados a coleta convencional. Não há coleta seletiva implantada no 

município de Catanduvas e não há distinção ou regulamentação da coleta de resíduos em condomínios. 

Atenção especial deve ser dada a implantação da coleta seletiva, associada à logística reversa obrigatória. 

No Brasil, entre os anos de 2017 e 2018, houve um aumento da coleta total de resíduos, na ordem 

de 1,66%, chegando a 199.311 toneladas/dia, e a coleta per capita de RSU sofreu um aumento de 1,27%, 

chegando a 0,956 kg/hab./dia, conforme pode ser visto no Gráfico 4 abaixo: 

Gráfico 4 - Coleta total (toneladas/dia) e per capita (kg/hab./dia) de RSU no Brasil. 

 
 Fonte: ABRELPE, 2020. 

 

Em Santa Catarina, segundo o Plano Estadual de Resíduos Sólidos – 2018, considerando os serviços 

de coleta convencional realizados diretamente pelas prefeituras municipais ou por empresas terceirizadas, 

o Estado apresenta uma cobertura de 93,58% sobre a população total, alcançando cobertura integral em 

municípios de pequeno, médio e grande porte (SDS, 2018). 

No que concerne à prestação do serviço, registra-se que a coleta convencional é executada 

diretamente pelas prefeituras em 17,62% dos municípios catarinenses e em 66,79% por empresas 

terceirizadas ou sob responsabilidade dos consórcios intermunicipais. O restante (15,59%) não se tem 
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informação quanto ao prestador do serviço (SDS, 2018). No caso de Catanduvas, a coleta e gerenciada pela 

administração de forma direta e os serviços são terceirizados por meio de contratação. 

Os veículos utilizados na coleta são do tipo coletor compactador, com compactação de carga 

contínua, carregamento traseiro e descarga por basculamento (Figura 7). 

 
Figura 7 – Caminhão utilizado para  coleta dos RSU no município. 

 

Os Veículos coletores de resíduos dos serviços de saúde são adaptados tanto para coleta hospitalar 

externa, quanto para a coleta ambulatorial, do tipo baú, em conformidade com a NBR 12810 e NBR 10004 

(Figura 8). 

 

Figura 8 - Veículo utilizado para coleta do resíduo de saúde pela T.O.S Serviços Ambientais. 

Fonte: T.O.S Serviços Ambientais, 2018. 
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Quanto ao acondicionamento dos resíduos urbanos domiciliares até o momento da coleta, este é 

feito em sacos plásticos descartáveis, sacolas do tipo supermercado colocados em recipientes rígidos, 

geralmente não fixados. Esses recipientes, geralmente, são improvisados junto aos passeios públicos, 

próximo às residências. 

Quanto aos parâmetros da coleta, esta é feita no período matutino, com frequência de três vezes por 

semana, com capacidade de coleta total em relação à produção. A concentração do lixo é pequena a 

velocidade de coleta é alta em relação a pouca demanda. A distância de transporte é de aproximadamente 

90 km, incluindo a viagem e a coleta propriamente dita. Levando-se em consideração que a coleta é 

realizada três vezes por semana, a distância total mensal é de 1080 km. 

O tempo de coleta é de aproximadamente 3 horas e não há tempo ocioso, já que ela é feita 

continuamente. O tempo de transporte é de aproximadamente 1 hora, cada carga.  

Para calcularmos a coleta de resíduos diários precisamos lançar mão da geração diária de resíduos no 

município e a frequência de coleta. Levando-se em consideração que são gerados, em média 6,04 

toneladas de resíduos diariamente, pela população urbana, atendida pelo serviço de coleta, podemos 

estimar uma geração semanal de 42.280 kg.  

A topografia do perímetro urbano apresenta ondulações de suaves, sem áreas de difícil acesso dos 

caminhões de coleta. As vias de acesso são em parte pavimentadas, com sistema viário de fácil circulação e 

tráfego de baixa intensidade nas ruas secundárias e maior intensidade na BR 282, que corta o perímetro 

urbano.  

O município apresenta um setor de coleta único, devido ao tamanho reduzido do perímetro urbano e 

o itinerário é realizado apenas com o uso de um veículo rodoviário.  

Não há no município uma estação de transbordo ou armazenamento temporário dos resíduos da 

coleta convencional, estes são encaminhados diretamente ao aterro sanitário por simples transferência, 

sem qualquer tratamento prévio, a compactação é realizada no próprio veículo de transporte.  

Neste contexto é importante estabelecer que a gestão dos resíduos orgânicos, por um lado, é 

preponderante para a eficiência do processo de tratamento dos demais resíduos por alguns fatores. Em 

primeiro lugar destaca-se o potencial de contaminação dos resíduos orgânicos em relação ao restante. 
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Quando estão misturados aos inorgânicos, os resíduos orgânicos prejudicam a qualidade destes 

inviabilizando ou diminuindo significativamente o volume de resíduos recicláveis, sobretudo os papéis. 

Podem ainda aumentar a necessidade do uso da água para a limpeza dos demais recicláveis como o vidro, 

os plásticos e os metais.  Podem ainda aumentar a necessidade do uso da água para a limpeza dos demais 

recicláveis como o vidro, os plásticos e os metais.  

No município não há coleta seletiva implantada, entretanto, o município já possui uma Associação de 

Catadores de Materiais Recicláveis - RECICLAVI, e seus integrantes realizam com carro próprio ou com 

carinhos conduzidos de forma manual, a coleta do material reciclável nas residências (Figura 9). Após essa 

coleta, todo material é levado para o barracão da associação, onde é feita a separação, para posterior 

venda do material, fonte de renda para esses trabalhadores (Figura 10).   

 

 
Figura 9 - Coleta dos materiais recicláveis com o carinho pelos integrantes da RECICLAVI.  
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Figura 10 - Barracão da RECICLAVI utilizado para separação dos resíduos recicláveis. 

 

Em relação ao acondicionamento, os resíduos orgânicos são responsáveis pelo mau cheiro, pois, na 

maioria das vezes, entram rapidamente em processo de decomposição, atraindo animais, inclusive vetores 

de doenças. Em relação ao transporte, os orgânicos precisam de um manejo cuidadoso em virtude da 

produção de chorume que pode ser disperso nas vias públicas causando, além do mau cheiro, 

contaminação. 

Outro aspecto bastante relevante diz respeito à relação volume/massa desses resíduos. A massa é 

bem mais significativa que o volume quando comparamos com alguns recicláveis como os papéis e 

plásticos que costumam ter um volume mais expressivo.  

Outro ponto de vista que deve ser levado em consideração é que os resíduos orgânicos apresentam 

um enorme potencial de aproveitamento como nos processos de compostagem com geração de biogás e 

energia ou na produção de fertilizantes. O tratamento e o aproveitamento dos resíduos orgânicos são um 

ponto crucial na diminuição do volume para a destinação final, a valorização e a diminuição dos custos 

operacionais com a gestão dos resíduos sólidos.  

É impreterível o tratamento e aproveitamento dos resíduos sólidos orgânicos, na maioria do seu 

volume evitando ao máximo a destinação final destes, por serem um dos grandes responsáveis pela 

degradação ambiental e redução da vida útil dos aterros sanitários. 
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4.5.3 Destinação final dos resíduos  

Para a Lei 12.305/2010, a destinação final ambientalmente adequada é definida como a destinação 

de resíduos que inclui a reutilização, a reciclagem, a compostagem, a recuperação e o aproveitamento 

energético ou outras destinações admitidas pelos órgãos competentes do SISNAMA, do SNVS e do SUASA, 

entre elas a disposição final, observando normas operacionais específicas de modo a evitar danos ou riscos 

à saúde pública e à segurança e a minimizar os impactos ambientais adversos. 

No Brasil a destinação dos RSU é distribuída, na maioria, entre os aterros sanitários, aterros 

controlados e lixões. Segundo os números da ABRELPE (2020) referentes a disposição final, observa-se que 

no Brasil em 2018, das 72,7 milhões de toneladas coletadas, 59,5%, que representa 43,3 milhões de 

toneladas por ano, tiveram disposição final adequada e foram encaminhadas para aterros sanitários – uma 

expansão de 2,4% em relação a 2017. O restante (40,5%), ou seja 29,5 milhões de toneladas por ano, foi 

despejado em lixões (23%) ou aterros controlados (17,5%) por 3.001 municípios. Esses valores podem ser 

observados no Gráfico 5 abaixo. 

Gráfico 5 - Disposição final de Resíduos Sólidos Urbanos no Brasil em 2018 (toneladas/dia). 

 
Fonte: ABRELPE, 2020. 

 

Para fazer frente a todos os serviços de limpeza urbana no Brasil, os municípios aplicaram 

mensalmente, em média, R$ 10,15 por habitante (ABRELPE, 2020). 

A Região Sul gerou, em 2018, 22.586 toneladas diárias de RSU. Destas, os 1.191 municípios do Sul do 

país coletaram 95,5%. Mais de 6 mil toneladas (29% do total recolhido) foram encaminhadas para locais 

inadequados: aterros controlados e lixões. Os municípios do Sul aplicaram, em 2018, uma média mensal de 

R$ 8,02 por habitante em coleta de RSU e outros serviços de limpeza urbana (ABRELPE, 2020).  
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 Gráfico 6 - Disposição final de Resíduos Sólidos Urbanos na Região Sul em 2018 (toneladas/dia). 

 
Fonte: ABRELPE, 2020. 

 

Quanto aos RSU, no município de Catanduvas, segundo dados das empresas responsáveis pela coleta 

de resíduos do município, em 2018 foram geradas 2.160,0 toneladas de resíduos e em 2019 foram geradas 

2.204,6 toneladas. Dessa forma, em 2019, foram destinados diariamente, 5.545 kg de resíduos para o 

aterro sanitário, localizado no município de Erval Velho (Figura 11).  

 

 

Figura 11 - Aterro sanitário que recebe o resíduo sólido urbano do município de Catanduvas - SC localizado em Erval 
Velho – SC. (Fonte: T.O.S. Serviços Ambiental, 2018). 

 

De acordo com a empresa responsável (Grupo Tucano), um rigoroso controle e monitoramento 

ambiental é realizado no aterro sanitário, através da impermeabilização do solo para impedir contaminação 

do lençol freático, redes de drenagem de águas pluviais, captação e queima de gases, drenagem e 

tratamento de líquidos percolados (chorume), compactação e cobertura diária dos resíduos. 
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Todo material encaminhado ao Aterro Sanitário, antes de ser enviado para a frente de trabalho, 

passa pelo Centro de Valorização de Resíduos - CVR para triagem. O processo consiste na recepção, 

separação e seleção dos materiais recicláveis, de acordo com a sua composição, onde os materiais que 

podem retornar para a cadeia produtiva, através da reciclagem, são encaminhados para empresas de 

transformação, para a sua reutilização. 

Os rejeitos são encaminhados para a frente de trabalho do aterro sanitário, onde são depositados e 

compactados, para depois serem aterrados sobre o solo devidamente impermeabilizado e com controle e 

monitoramento de líquidos e emissão de gases.   

 

4.6 CUSTOS  

 

A Lei no 11.445, no seu art. 29, estabelece que os serviços públicos de saneamento básico tenham a 

sustentabilidade econômico-financeira assegurada, sempre que possível, mediante remuneração pela 

cobrança dos serviços, no caso da limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos: através da instituição de 

taxas ou tarifas e outros preços públicos, em conformidade com o regime de prestação do serviço ou de 

suas atividades. 

O diagnóstico nacional na quase totalidade aponta que a cobrança pelos serviços se tornaria 

bastante onerosa e inviável para o cidadão, usuário do serviço. Por outro lado, a não cobrança pelos 

serviços pode caracterizar renúncia de divisas por parte do poder público, o que configura irregularidade 

administrativa.  

A determinação dos custos do serviço não é uma tarefa fácil visto que observamos custos diretos, 

facilmente apuráveis e custos indiretos, de diagnóstico nem sempre possível. É o caso dos custos com a 

varrição e limpeza pública, com o manejo dos RCC, fiscalização, licenciamentos específicos, que não 

deslocam funcionários e equipamentos exclusivos ou não serviços regulares.  

Grande parte dos municípios brasileiros embute a cobrança dos serviços no Imposto Predial e 

Territorial Urbano – IPTU, caso de Catanduvas também, no entanto os valores arrecadados ficam muito 

abaixo dos custos do serviço. A própria Lei admite essa possibilidade permitindo a criação de subsídios, 

definidos por Lei no Município. 
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No ano de 2019, conforme informações disponibilizadas pelo município, foram gastos R$ 

703.719,41 com a gestão dos RSU, referentes ao pagamento para as empresas de coleta e limpeza urbana e 

para a empresa de destinação final no aterro sanitário (Gráfico 7). Para a cobrança dos serviços a 

municipalidade instituiu taxa no IPTU que, teve um valor arrecadado de R$ 73.000,00, no ano de 2019. 

 

Gráfico 7 - Relação percentual de gastos com coleta e destinação final no município em relação às despesas correntes 
totais do município no exercício de 2019. 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Catanduvas, 2020. 

 

De acordo com a publicação do SNIS 2018, a despesa total das Prefeituras com o manejo dos 

resíduos sólidos em 2018, quando rateada pela população urbana, resultou no valor de R$ 130,47 por 

habitante, ou seja, um gasto aproximado de R$ 22 bilhões para o manejo de Resíduos Sólidos Urbanos em 

todo o país. Em Catanduvas, em 2018, verificamos um gasto per capita de R$ 59,92, e em 2019, um gasto 

per capital de R$ 73,65. 

 

4.7 CARÊNCIAS E DEFICIÊNCIAS  

 

A observação da situação da gestão dos resíduos no município nos permitiu identificar algumas 

carências e deficiências:  

a) Ocorrência de pontos de disposição irregular de resíduos, como entulhos, resíduos verdes, 

resíduos volumosos e resíduos da construção civil; 

98,21%

1,79%

Despesas correntes totais do município em 2019

Despesa total com coleta e destinação final
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b) Apesar da coleta abranger 100% do perímetro urbano do município, não existe coleta seletiva 

implantada;  

c) Poucas iniciativas de implantação da logística reversa obrigatória; 

d) Não existe um programa eficiente e eficaz de educação ambiental, visando a não geração, a 

redução e a reutilização dos resíduos sólidos, através do incentivo ao consumo sustentável, 

reaproveitamento e à reciclagem; 

e) Faltam projetos específicos para captação de recursos nesta área;  

f) A coleta dos resíduos urbanos não abrange toda a área rural do município;  

g) Não existem alternativas para o tratamento dos resíduos gerados nas atividades pecuárias, 

sobretudo na criação de suínos e aves; 

h) Falta investimentos para a valorização dos Resíduos Sólidos Urbanos, como a compostagem, 

reciclagem e geração de energia a partir de resíduos; 

 

4.8 INICIATIVAS RELEVANTES  

 

Podemos enumerar algumas iniciativas relacionadas à gestão dos resíduos sólidos no município, 

que contribuem para a minimização dos problemas relacionados a estes, mesmo que não de maneira 

suficiente e ampla. 

a) Existência do plano Diretor que contempla algumas práticas de gestão dos Resíduos Sólidos 

Urbanos;  

b) A própria Elaboração do Plano de gestão integrada de Resíduos Sólidos é um passo importante 

na definição de uma política municipal e a elaboração de leis e regulamentos para a questão.  

c) Iniciativas de empresas particulares da região que se responsabilizam pela coleta e destinação 

adequada do lixo eletrônico, pilhas e baterias; 

d) Campanhas para reciclagem de papel e papelão promovidas pelas escolas;  

e) Iniciativas de Educação Ambiental sob responsabilidade das escolas, envolvendo todos os alunos 

e indiretamente, a família, ajudando a sensibilizá-los em relação ao problema e apontando algumas 

soluções práticas para o daí a dia.  

f) Existência de catadores de latinhas de alumínio que promovem a limpeza dos locais de eventos e 

contribuem para a reciclagem deste metal.  
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g) A gestão adequada dos agrotóxicos, recolhidos sob orientação da EPAGRI e dos comerciantes 

especializados para, após a tríplice lavagem, submetê-los aos fabricantes conforme a legislação vigente.  

h) Coleta dos óleos lubrificantes, graxas e embalagens para devolução aos distribuidores para 

reciclagem e rerrefino; 

i) Inserção de pontos para descarte dos diferentes tipos de resíduos gerados na cidade (plásticos, 

papeis, pilhas, baterias, medicamentos, eletrônicos, entre outros) no Aplicativo de celular EcoMind; 

J) Divulgação através de folders da campanha no combate ao mosquito da dengue e para 

destinação correta dos resíduos sólidos (Figura 12); 

k) Incentivos para realização de atividades na área de educação ambiental, como concurso 

ecológico de calendário com o tema “Coleta Seletiva – Eu SE-PA-RO” nas escolas do município (Figura 13).  

l) Implantação de lixeiras para acondicionamento dos materiais recicláveis visando facilitar a coleta 

pelos catadores da associação de materiais (Figura 14). 

 

 
Figura 12 - Divulgação através de folders da campanha no combate ao mosquito da dengue e para destinação correta 

dos Resíduos Sólidos Urbanos. 
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Figura 13 - Concurso de calendário ecológico com a temática de Resíduos Sólidos  Urbanos– Coleta Seletiva visando a 

educação ambiental nas escolas. 

 

 

 
Figura 14 - Implantação de lixeiras para acondicionamento dos resíduos recicláveis visando facilitar a coleta pelos 

catadores da associação de materiais. 
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4.9 OBJETIVOS E METAS – LIMPEZA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS  

 

As propostas apresentadas a seguir, foram direcionadas particularmente aos serviços públicos e ao 

gerenciamento dos resíduos sólidos sob responsabilidade da Administração Municipal, embora também 

incluam algumas abordagens sobre resíduos cuja responsabilidade é atribuída ao gerador. Além disso, 

foram norteadas segundo princípios fundamentais, objetivos estratégicos voltados à preservação do meio 

ambiente e ao desenvolvimento sustentável que passaram a se constituir exigência legal (PNRS – Lei nº 

12.305/10), quais sejam: 

 Não geração de resíduos, sempre que possível;  

 Minimização da geração de resíduos na fonte;  

 Máximo reaproveitamento dos resíduos, através de reciclagens, compostagens e geração de 

energia; 

 Disposição final dos resíduos sólidos domiciliares em condições sanitárias adequadas; 

 Coleta e destinação final adequada dos resíduos de serviços de saúde gerados no município; 

 Coleta e destinação final adequada dos resíduos da construção civil, podas e volumosos gerados no 

município; 

 Garantir a coleta e destinação final adequada dos resíduos tóxicos e perigosos; 

 Cooperação entre o poder público, o setor produtivo e a sociedade civil, visando a gestão 

compartilhada dos resíduos: 

 Parceria com os catadores na implantação e gestão da coleta seletiva no município de Catanduvas; 

 Integração das ações nas áreas de saneamento, meio ambiente, saúde pública, ação social e 

administração;  

 Participação sob forma de consórcios e/ou parcerias, para soluções regionais integradas;  

 Responsabilização dos geradores no gerenciamento dos seus resíduos sólidos;  

 Regularidade e continuidade dos serviços de limpeza pública;  

 Responsabilização pós consumo dos fabricantes/distribuidores pelos produtos usados e/ou 

embalagens;  

 Preferência por produtos decorrentes da reciclagem e/ou compostagem de resíduos. 
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 Priorizar a Educação Ambiental formal e não formal como forma de sensibilização e envolvimento 

da comunidade na execução das metas do Plano Municipal de Saneamento Básico. 

 Adesão aos compromissos da A3P (Agenda Ambiental na Administração Pública), incluído o 

processo de compras sustentáveis, para todos os órgãos da administração pública local; 

As proposições voltadas para o planejamento dos serviços de limpeza pública visam atingir os 

padrões mínimos recomendáveis de qualidade da limpeza de vias, logradouros e dispositivos públicos, além 

de assegurar a adequada destinação dos resíduos por eles gerados. 

Todos os serviços de limpeza pública e de manejo de resíduos sólidos preveem a universalização do 

atendimento às comunidades locais, independentemente das dificuldades impostas pelas condições em 

que se encontram. As ações e investimentos propostos para curto, médio e longo prazo estão apresentadas 

na Tabela 9 no Tópico Ações e Investimentos. 

 

5 DRENAGEM E MANEJO DAS ÁGUAS PLUVIAIS URBANAS 

O perímetro urbano de Catanduvas concentra-se em relevo com ondulações suaves e médias com 

possibilidades de enchentes nos locais mais próximos ao Rio do Peixe e ao Rio Limeira, que atravessa o 

perímetro urbano do município.  

As obras de drenagem restringem à pluvial, a qual apresenta boa estrutura pois o perímetro urbano 

é plenamente urbanizado. A manutenção e limpeza do sistema de drenagem são efetuadas pela Secretaria 

Municipal de Obras, que realiza os serviços de limpeza e desobstrução das galerias além da varrição, capina 

e poda. 

 

5.1 OBJETIVOS E METAS - DRENAGEM E MANEJO DAS ÁGUAS PLUVIAIS URBANAS 

 

 As propostas apresentadas a seguir, foram direcionadas particularmente aos serviços drenagem e 

manejo das águas pluviais urbanas sob responsabilidade da Administração Municipal, através da Secretaria 

de Infraestrutura, embora também incluam algumas abordagens ambientais e de fiscalização, das quais 

envolvem outras Secretarias Municipais. 
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 A seguir estão elencados os objetivos e metas a serem desenvolvidos durante a vigência do PMSB 

do Município de Catanduvas – SC para o eixo de drenagem e manejo de águas pluviais: 

 Controlar e mitigar os impactos oriundos de eventos naturais, como chuvas intensas, visando 

preservar o bem-estar da população e o desenvolvimento das atividades socioeconômicas; 

 Elaboração do Plano Municipal de Recursos Hídricos, tendo o foco no monitoramento hidrológico e 

preservação dos recursos hídricos; 

 Elaboração do Plano Diretor de Drenagem Urbana para o município, bem como o estabelecimento 

de mecanismos e instrumentos de controle da drenagem urbana e poluição difusa; 

 Criação de um cadastro técnico com informações sobre as redes de drenagem já existentes no 

município e a inclusão das redes que estão sendo implantadas, constituindo-se um sistema com 

base de dados para ser alimentado continuamente; 

 Conservação do solo e o controle de erosão são essenciais, tanto para os usos da área urbana, 

como para a preservação da área rural; 

 Estabelecimento de um cronograma de limpeza da micro e macro drenagem, de acordo com a 

ocorrência de chuvas, visando reduzir os impactos econômicos e ambientais por ocorrência de 

enchentes; 

 Ampliação do quadro técnico de servidores públicos, destinados à área de drenagem; 

 Implantação do sistema de drenagem pluvial na localidade denominada Chácara Fritz, visando 

direcionamento das águas de escoamento e controle das cheias;  

 Levantamento e cadastramento de sistemas de aproveitamento da água da chuva, como as 

cisternas, existentes na área urbana e rural do município;  

 Incentivos para o custeio da implantação, manejo e manutenção de cisternas nas propriedades 

rurais do município, visando o armazenamento para criação animal, limpeza de estabelecimentos 

agrícolas, e segurança em épocas de estiagem.   
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6 AÇÕES E INVESTIMENTOS 

 

AÇÃO 1 UNIVERSALIZAÇÃO DA COLETA, MANEJO E DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS MUNICIPAIS 

OBJETIVO 

Universalizar a coleta convencional dos resíduos sólidos no município, contemplando 100% da área rural e melhorando 
a eficiência da coleta na área urbana. 

METAS 

Curto Prazo Médio Prazo Longo Prazo 

Anos: 2020 - 2024 Anos: 2025 - 2029 Anos: 2030 - 2039 

Reduzir 50% dos resíduos orgânicos e 
70% dos resíduos recicláveis secos 

dispostos no aterro sanitário. 

Reduzir 60% dos resíduos orgânicos 
e 80% dos resíduos recicláveis secos 

dispostos no aterro sanitário. 

Reduzir 80% dos resíduos orgânicos e 
90% dos resíduos recicláveis secos 

dispostos no aterro sanitário. 

Contemplar em 100% a coleta  de 
resíduos na área urbana e 70% na área 

rural. 

Contemplar em 100% a coleta de 
resíduos na área urbana e 90% na 

área rural. 

Contemplar em 100% a coleta de 
resíduos na área urbana e rural. 

Colocar 60% de lixeiras 
compartimentadas 

(reciclável/orgânico) nas residências 
do município. 

Colocar 80% de lixeiras 
compartimentadas 

(reciclável/orgânico) nas residências 
do município. 

Colocar 100% de lixeiras 
compartimentadas (reciclável/orgânico) 

nas residências do município. 

Incentivo fiscal (como abatimento no 
IPTU) para envolver 60% dos 

consumidores, empresários a e 
comerciantes na discussão sobre 

alternativas de consumo sustentável 
visando à diminuição da geração de 

resíduos. 

Incentivo fiscal (como abatimento 
no IPTU) para envolver 80% dos 
consumidores, empresários a e 

comerciantes na discussão sobre 
alternativas de consumo sustentável 
visando à diminuição da geração de 

resíduos. 

Incentivo fiscal (como abatimento no 
IPTU) para envolver 100% dos 

consumidores, empresários a e 
comerciantes na discussão sobre 

alternativas de consumo sustentável 
visando à diminuição da geração de 

resíduos. 

Mecanização de 50% da coleta dos 
resíduos de limpeza pública. 

Mecanização de 70% da coleta dos 
resíduos de limpeza pública. 

Mecanização de 100% da coleta dos 
resíduos de limpeza pública. 

Compostar 50% de todos os resíduos 
orgânicos provenientes das atividades 

de limpeza pública. 

Compostar 60% todos os resíduos 
orgânicos provenientes das 

atividades de limpeza pública. 

Compostar 80% todos os resíduos 
orgânicos provenientes das atividades 

de limpeza pública. 
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AÇÃO 2 EDUCAÇÃO AMBIENTAL E CAPACITAÇÃO TÉCNICA 

OBJETIVO 

Promover atividades de educação ambiental, divulgação e capacitação dos envolvidos para implementação do 
PMGIRS. 

METAS 

Curto Prazo Médio Prazo Longo Prazo 

Anos: 2020 - 2024 Anos: 2025 - 2029 Anos: 2030 - 2039 

Elaborar projetos 
de educação ambiental, 

divulgação e capacitação nas escolas. 

Executar e aprimorar as atividades 
planejadas visando a informação e 

adesão da população. 

Executar e aprimorar as atividades 
planejadas visando a informação e 

adesão da população. 

Executar os programas ambientais da 
coleta seletiva e compostagem 

doméstica. 

Executar os programas ambientais da 
coleta seletiva e compostagem 

doméstica. 

Executar os programas ambientais 
da coleta seletiva e compostagem 

doméstica. 

Implantar a Agenda Ambiental na 
Administração Pública – A3P. 

Acompanhamento das metas da 
Agenda Ambiental da Administração 

Pública – A3P. 

Acompanhamento das metas da 
Agenda Ambiental da Administração 

Pública – A3P. 

   

 

 

 

 

  

AÇÃO 3 INVENTÁRIO DE QUANTIFICAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS MUNICIPAIS 

OBJETIVO 

Quantificar e qualificar os resíduos sólidos produzidos no município. 

METAS 

Curto Prazo Médio Prazo Longo Prazo 

Anos: 2020 - 2024 Anos: 2025 - 2029 Anos: 2030 - 2039 

Identificar as áreas de disposição 
irregular de Resíduos Sólidos Urbanos. 

Fiscalizar as áreas de disposição 
irregular de Resíduos Sólidos Urbanos. 

Fiscalizar as áreas de disposição 
irregular de Resíduos Sólidos 

Urbanos. 

Elaborar o inventário dos diferentes 
tipos de resíduos gerados 

no município. 

Atualizar o inventário dos diferentes 
tipos de resíduos gerados 

no município. 

Atualizar o inventário dos diferentes 
tipos de resíduos gerados 

no município. 

Recuperar 50% das áreas degradadas 
pela disposição irregular. 

Recuperar 80% das áreas degradadas 
pela disposição irregular. 

Recuperar 100% das áreas 
degradadas pela disposição 

irregular. 
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AÇÃO 4 RESÍDUOS DA SAÚDE 

OBJETIVO 

Fortalecer a gestão dos resíduos sólidos nos estabelecimentos municipais e particulares de saúde. 

METAS 

Curto Prazo Médio Prazo Longo Prazo 

Anos: 2020 - 2024 Anos: 2025 - 2029 Anos: 2030 - 2039 

Envolver 100% dos estabelecimentos 
públicos e privados na elaboração 
dos planos de gerenciamento de 
resíduos dos serviços da saúde 

(PPGRSS). 

Melhorar e atualizar o plano de 
gerenciamento de resíduos dos 

serviços da saúde. 

Melhorar e atualizar o plano de 
gerenciamento de resíduos dos 

serviços da saúde. 

Coletar 100% dos RSS 
(Classes: A, B, C e D). 

Coletar 100% dos RSS 
(Classes: A, B, C e D). 

Coletar 100% dos RSS 
(Classes: A, B, C e D). 

Capacitar 100% dos profissionais da 
saúde no município. 

Capacitar 100% dos profissionais da 
saúde no município. 

Capacitar 100% dos profissionais da 
saúde no município. 

Fixar adesivos nos estabelecimentos 
que estiverem com o PGRSS em dia 

como forma de certificação. 

Fixar adesivos nos estabelecimentos 
que estiverem com o PGRSS em dia 

como forma de certificação. 

Fixar adesivos nos estabelecimentos 
que estiverem com o PGRSS em dia 

como forma de certificação. 

   

 

 

      

AÇÃO 5 RESÍDUOS CEMITERIAIS 

OBJETIVO 

Promover a regularização dos cemitérios municipais. 

METAS 

Curto Prazo Médio Prazo Longo Prazo 

Anos: 2020 - 2024 Anos: 2025 - 2029 Anos: 2030 - 2039 

Monitorar o necrochorume e demais 
resíduos gerados no cemitério 

central. 

Monitorar o necrochorume e demais 
resíduos gerados no cemitério central. 

Monitorar o necrochorume e demais 
resíduos gerados no cemitério central. 

Aquisição de um novo espaço para 
construção do cemitério municipal. 

Construção o novo cemitério 
municipal. 

Autorização para utilização do novo 
cemitério municipal. 

Licenciar todos os cemitérios do 
município. 

Licenciar todos os cemitérios do 
município. 

Licenciar todos os cemitérios do 
município. 
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AÇÃO 6 VALORIZAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS 

OBJETIVO 

Tratamento adequado da fração orgânica (compostagem), da fração reciclável (associação) e da fração não reciclável 
(aterro de rejeitos ou reaproveitamento energético). 

METAS 

Curto Prazo Médio Prazo Longo Prazo 

Anos: 2020 - 2024 Anos: 2025 - 2029 Anos: 2030 - 2039 

Desenvolver e licitar programa de 
valorização dos resíduos sólidos 

orgânicos (100%). 

Implantar o programa de valorização 
dos resíduos sólidos na área urbana e 

rural. 

Melhorar e atualizar o programa de 
valorização dos resíduos urbanos. 

Implantar 1 projeto piloto de 
compostagem usando os resíduos 

orgânicos domiciliares. 

Replicar, em caso de viabilidade, a 
proposta em escala real na área 

urbana. 

Incentivos para compostagem 
utilizando os resíduos orgânicos 

domiciliares. 

 

 

AÇÃO 7 RESÍDUOS DA MINERAÇÃO 

OBJETIVO 

Regularização e fiscalização das atividades de mineração no município. 

METAS 

Curto Prazo Médio Prazo Longo Prazo 

Anos: 2020 - 2024 Anos: 2025 - 2029 Anos: 2030 - 2039 

Cadastrar 60% os poços tubulares 
profundos existentes no município. 

Cadastrar 80% os poços tubulares 
profundos existentes no município. 

Cadastrar 100% os poços tubulares 
profundos existentes no município. 

Cadastrar 100% das cascalheiras 
existentes no município. 

Cadastrar 100% das cascalheiras 
existentes no município. 

Cadastrar 100% das cascalheiras 
existentes no município. 

Recuperar 70% as áreas degradadas 
relacionadas às cascalheiras. 

Recuperar 80% das áreas degradadas 
relacionadas às cascalheiras. 

Recuperar 100% das áreas degradadas 
relacionadas às cascalheiras. 
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AÇÃO 8 RESÍDUOS AGROSSIVILPASTORIS 

OBJETIVO 

Destinação adequada de todos os resíduos da criação animal e das embalagens de agrotóxicos e produtos 
veterinários. 

METAS 

Curto Prazo Médio Prazo Longo Prazo 

Anos: 2020 - 2024 Anos: 2025 - 2029 Anos: 2030 - 2039 

Aproveitar 80% dos dejetos por meio 
de biodigestão e produção de 

energia. 

Aproveitar 90% dos dejetos por meio 
de biodigestão e produção deenergia. 

Aproveitar 100% dos dejetos por meio 
de biodigestão e produção deenergia. 

Destinar corretamente 100% das 
embalagens de produtos veterinários 

e de agrotóxicos no meio rural por 
meio da logística reversa. 

Destinar corretamente 100% das 
embalagens de produtos veterinários 

e de agrotóxicos no meio rural por 
meio da logística reversa. 

Destinar corretamente 100% das 
embalagens de produtos veterinários 

e de agrotóxicos no meio rural por 
meio da logística reversa. 

Implantar Pontos de Entrega 
Voluntária para os resíduos recicláveis 

nas propriedades do interior. 

Implantar Pontos de Entrega 
Voluntária para os resíduos recicláveis 

nas propriedades do interior. 

Implantar Pontos de Entrega 
Voluntária para os resíduos recicláveis 

nas propriedades do interior. 

 

 

AÇÃO 09 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE COLETA SELETIVA PORTA-A-PORTA 

OBJETIVO 

Coleta seletiva dos resíduos secos com caminhão em todos os bairros do município com destino do material para a 
Associação dos Catadores do Município de Catanduvas – SC. 

METAS 

Curto Prazo Médio Prazo Longo Prazo 

Anos: 2020 - 2024 Anos: 2025 - 2029 Anos: 2030 - 2039 

Executar o projeto de coleta seletiva 
porta-a-porta e destinação dos 

materiais para a associação 
RECICLAVI. 

Melhoria contínua do sistema de 
coleta seletiva porta-a-porta e 

destinação dos materiais recicláveis. 

Melhoria contínua do sistema de 
coleta seletiva porta-a-porta e 

destinação dos materiais recicláveis. 

Implantar o sistema de coleta seletiva 
porta-a-porta na área urbana do 

município de Catanduvas. 

Implantar o sistema de coleta seletiva 
na zona rural do município de 

Catanduvas. 

Cobertura de 100% da coleta seletiva 
na área urbana e rural. 

Coletar 50% do potencial de material 
reciclável. 

Coletar 70% do potencial de material 
reciclável. 

Coletar 100% do potencial de material 
reciclável. 
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AÇÃO 10 ENVOLVIMENTO DOS CATADORES NO PROGRAMA DE COLETA SELETIVA 

OBJETIVO 

Inclusão dos catadores na implantação de sistema de coleta seletiva pra os resíduos sólidos recicláveis em Catanduvas 
– SC. 

METAS 

Curto Prazo Médio Prazo Longo Prazo 

Anos: 2020 - 2024 Anos: 2025 - 2029 Anos: 2030 - 2039 

Incluir 100% dos catadores 
cadastrados no município nos 

processos de reciclagem. 

Incluir 100% dos catadores 
cadastrados no município nos 

processos de reciclagem. 

Incluir 100% dos catadores 
cadastrados no município nos 

processos de reciclagem. 

Fornecer uniforme e equipamentos 
de proteção individual para os 

catadores que estiverem cadastrados 
na associação. 

Fornecer uniforme e equipamentos 
de proteção individual para os 

catadores que estiverem cadastrados 
na associação. 

Fornecer uniforme e equipamentos 
de proteção individual para os 

catadores que estiverem cadastrados 
na associação. 

Melhorar os equipamentos e 
materiais de serviço na associação de 

catadores. 

Melhorar os equipamentos e 
materiais de serviço na associação de 

catadores. 

Melhorar os equipamentos e 
materiais de serviço na associação de 

catadores. 

   

 

RESÍDUOS DA LOGÍSTICA REVERSA OBRIGATÓRIA 

OBJETIVO 

Implantação do sistema de Logística Reversa Obrigatória no município pelas empresas do setor. 

METAS 

Curto Prazo Médio Prazo Longo Prazo 

Anos: 2020 - 2024 Anos: 2025 - 2029 Anos: 2030 - 2039 

Cadastrar 80% dos empreendimentos 
e atividades sujeitos à implantação da 

Logística Reversa Obrigatória. 

Cadastrar 90% dos empreendimentos 
e atividades sujeitos à implantação da 

Logística Reversa Obrigatória. 

Cadastrar 100% dos 
empreendimentos e atividades 

sujeitos à implantação da Logística 
Reversa Obrigatória. 

Incentivar os acordos setoriais entre 
as empresas do setor. 

Incentivar os acordos setoriais entre 
as empresas do setor. 

Incentivar os acordos setoriais entre 
as empresas do setor. 

Elaborar o Plano de Gerenciamento 
dos Resíduos de Logística Reversa 

pelas empresas do setor.  

Melhoria e atualização do Plano de 
Gerenciamento dos Resíduos de 

Logística Reversa. 

Melhoria e atualização do Plano de 
Gerenciamento dos Resíduos de 

Logística Reversa. 

Destinar 80% dos resíduos passíveis 
de logística reversa no município. 

Destinar 90% dos resíduos passíveis 
de logística reversa no município. 

Destinar 100% dos resíduos passíveis 
de logística reversa no município. 
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RESÍDUOS INDUSTRIAIS  

OBJETIVO 

Destinação correta dos resíduos industriais e eliminação das áreas de disposição irregular. 

METAS 

Curto Prazo Médio Prazo Longo Prazo 

Anos: 2020 - 2024 Anos: 2025 - 2029 Anos: 2030 - 2039 

Elaborar o Plano de Gerenciamento 
de Resíduos Industriais por parte dos 

empreendedores. 

Melhoria e atualização do Plano de 
Gerenciamento dos Resíduos 

Industriais. 

Melhoria e atualização do Plano de 
Gerenciamento dos Resíduos 

Industriais. 

Ampliar a fiscalização da disposição 
dos resíduos industriais com auxílio 

dos órgãos ambientais. 

Ampliar a fiscalização da disposição 
dos resíduos industriais com auxílio 

dos órgãos ambientais. 

100% de fiscalização dos resíduos 
industriais com auxílio dos órgãos 

ambientais. 

Exigir a extinção de todas as áreas de 
disposição final de resíduos 

irregulares existentes no município. 

Extinção de todas as áreas de 
disposição final de resíduos 

irregulares existentes no município. 

Extinção de todas as áreas de 
disposição final de resíduos 

irregulares existentes no município. 

   

 

 

 
  

RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL 

OBJETIVO 

Destinação correta dos resíduos da construção civil e eliminação das áreas de disposição irregular. 

METAS 

Curto Prazo Médio Prazo Longo Prazo 

Anos: 2020 - 2024 Anos: 2025 - 2029 Anos: 2030 - 2039 

Elaborar do Plano de Gerenciamento 
de Resíduos da 
Construção Civil 

Melhoria e atualização do Plano de 
Gerenciamento dos Resíduos da 

Construção Civil. 

Melhoria e atualização do Plano de 
Gerenciamento dos Resíduos da 

Construção Civil. 

Identificar e eliminar todas 
as áreas de disposição 

final inadequadas de RCC. 

Identificar e eliminar todas 
as áreas de disposição 

final inadequadas de RCC.  

  Identificar e eliminar todas 
as áreas de disposição 

final inadequadas de RCC. 

Incentivar atividades 
de reutilização e 

reciclagem dos RCC. 

Incentivar atividades 
de reutilização e 

reciclagem dos RCC.  

  Incentivar atividades 
de reutilização e 

reciclagem dos RCC. 

Implantar pontos de entrega para 
geradores de RCC e resíduos 

volumosos. 

Implantar pontos de entrega para 
Geradores de RCC e resíduos 

Volumosos. 

  Implantar pontos de entrega para 
Geradores de RCC e resíduos 

Volumosos. 
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RESÍDUOS DE TRANSPORTE 

OBJETIVO 

Destinação correta dos resíduos dos serviços de transporte. 

METAS 

Curto Prazo Médio Prazo Longo Prazo 

Anos: 2020 - 2024 Anos: 2025 - 2029 Anos: 2030 - 2039 

Cadastrar 50% das 
empresas de transporte 

no município. 

Cadastrar 80% das 
empresas de transporte 

no município. 

Cadastrar 100% das 
empresas de transporte 

no município. 

Elaborar o Plano 
de Gerenciamento dos 

Resíduos de Transporte. 

Melhoria e atualização do Plano de 
Gerenciamento dos Resíduos de 

Transporte. 

Melhoria e atualização do Plano de 
Gerenciamento dos Resíduos de 

Transporte. 

Incentivar a educação 
ambiental para conservação e limpeza 

nas estradas do município. 

Incentivar a educação 
ambiental para conservação e limpeza 

nas estradas do município. 

Incentivar a educação 
ambiental para conservação e limpeza 

nas estradas do município. 

Acondicionar 
adequadamente os resíduos 

gerados nos terminais 
rodoviários do município. 

Acondicionar 
adequadamente os resíduos 

gerados nos terminais 
rodoviários do município.  

Acondicionar 
adequadamente os resíduos 

gerados nos terminais 
rodoviários do município.  
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Tabela 9 - Investimentos propostos para realização das ações voltadas ao eixo de Resíduos Sólidos Urbanos. 

 
AÇÃO Descrição das Ações 

 Curto Prazo   Médio Prazo   Longo Prazo  

 TOTAL   Anos: 2020 a 
2024  

 Anos: 2025 a 
2029  

 Anos: 2030 a 
2039  

MANEJO E DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS MUNICIPAIS 

AÇÃO 01 Universalização na coleta, manejo e disposição final dos resíduos sólidos municipais R$ 2.800.000,00 R$ 2.500.000,00 R$ 2.200.000,00 R$ 7.500.000,00 

AÇÃO 02 Educação ambiental e capacitação técnica R$ 20.000,00 R$ 20.000,00 R$ 20.000,00 R$ 60.000,00 

AÇÃO 03 Inventário de quantificação dos resíduos sólidos municipais R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 R$ 30.000,00 

AÇÃO 04 Resíduos da saúde R$ 140.000,00 R$ 140.000,00 R$ 140.000,00 R$ 420.000,00 

AÇÃO 05 Resíduos cemiteriais R$ 150.000,00 R$ 100.000,00 R$ 100.000,00 R$ 350.000,00 

AÇÃO 06 Valorização dos resíduos sólidos urbanos R$ 30.000,00 R$ 30.000,00 R$ 30.000,00 R$ 90.000,00 

AÇÃO 07 Resíduos da mineração R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 R$ 30.000,00 

AÇÃO 08 Resíduos agrossivilpastoris R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 R$ 30.000,00 

TOTAL R$ 3.170.000,00 R$ 2.820.000,00 R$ 2.520.000,00 R$ 8.510.000,00 

IMPLANTAÇÃO DA COLETA SELETIVA 

AÇÃO 09 Implantação do programa de coleta seletiva porta-a-porta R$ 1.440.000,00 R$ 1.440.000,00 R$ 1.440.000,00 R$ 4.320.000,00 

AÇÃO 10 Envolvimento dos catadores no programa de coleta seletiva R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 R$ 30.000,00 

TOTAL R$ 1.450.000,00 R$ 1.445.000,00 R$ 1.445.000,00 R$ 4.350.000,00 
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