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APRESENTAÇÃO 

 

A Lei Federal Nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, instituiu a Política Nacional de Resíduos 

Sólidos (PNRS), tendo como decreto regulamentador Nº 7.404, de 23 de dezembro de 2010. 

Esta legislação federal determinou a necessidade de elaboração dos Planos Municipais de 

Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS) bem como definiu as diretrizes relativas à 

gestão integrada e ao gerenciamento de resíduos sólidos, incluídos os perigosos, as 

responsabilidades dos geradores e do poder público e os instrumentos econômicos aplicáveis, 

em consonância com a Constituição Federal. 

Esta legislação articulou, institucionalmente, os três entes federados – União, Estados e 

Municípios – o setor produtivo e a sociedade civil na busca de soluções para os graves 

problemas causados pelos resíduos, que vem comprometendo a qualidade de vida dos 

brasileiros, no sentido de buscar alternativas de gestão e gerenciamento para os diversos tipos 

de resíduos gerados, bem como metas para diferentes cenários, programas, projetos e ações 

correspondentes. 

Ainda, tendo como base a PNRS foi instituído o Programa Pró-catador, através do Decreto nº 

7.405, de 23 de dezembro de 2010, com a finalidade de integrar e articular as ações do 

Governo Federal voltadas ao apoio e ao fomento à organização produtiva dos catadores de 

materiais reutilizáveis e recicláveis, à melhoria das condições de trabalho, à ampliação das 

oportunidades de inclusão social e econômica e à expansão da coleta seletiva de resíduos 

sólidos, da reutilização e da reciclagem por meio da atuação desse segmento. 

As exigências constantes nestas normativas acarretam a necessidade de cada Município 

elaborar, de forma participativa, o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 

(PMGIRS) para que, dentre outras questões, possa ser contemplado com recursos do governo 

federal destinados a projetos de limpeza pública e manejo destes resíduos (Art. 18, Lei nº 

12.305/2010). 

O Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS) é um instrumento de 

planejamento estratégico municipal que contempla as diretrizes e ações para o manejo 

ambientalmente adequado e sustentável dos resíduos, assim como as diretrizes e ações de 

educação ambiental e mobilização social, em um horizonte de 20 anos. 
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O PMGIRS tem a função de facilitar as ações técnicas a serem implementadas no setor de 

limpeza pública, como também no desenvolvimento e consolidação da política municipal de 

resíduos sólidos nos horizontes de curto, médio e longo prazo, considerando aspectos 

importantes, fundamentados nas seguintes premissas: 

a) Ser elaborado a partir de uma metodologia de enfoque participativo, em que os 

diferentes segmentos da sociedade participam ativamente através do Grupo de 

Sustentação e a comunidade em geral nas audiências públicas; 

b) O Plano deverá conter informações técnicas suficientes para a sua formulação, 

abrangendo: diagnóstico da situação atual do sistema e dos eventuais impactos nas 

condições de qualidade de vida; avaliação do sistema apontando as causas das 

deficiências; propostas de soluções fundamentadas em cenários; programas e ações 

administrativas para atingir as metas e objetivos do Plano, compatível com os planos 

plurianuais e leis orçamentárias; 

c) O Plano deverá ser revisado a cada 04 (quatro) anos, de forma participativa; 
 

d) O controle social da implementação do PMGIRS poderá ser realizado através do 

Conselho Municipal de Saneamento ou outro conselho similar, das Conferências de 

Meio Ambiente e de Saneamento, de seminários e debates abertos ao público. 

O Plano de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos (PMGIRS) constitui-se em um 

documento que visa a administração dos resíduos por meio de um conjunto integrado de 

ações normativas, de planejamento, operacionais e financeiras, levando em consideração os 

aspectos referentes à sua geração, segregação, acondicionamento, coleta, armazenamento, 

transporte, tratamento e disposição final, de forma a atender os requisitos ambientais e de 

saúde pública. 

O PMGIRS tem como objetivo minimizar a geração dos resíduos sólidos no município, o que 

significa: 

a) Manter o município limpo por um sistema de coleta seletiva e transporte adequado, 

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

b) Um conjunto interligado de todas as ações e operação do gerenciamento, influenciando 

umas as outras e diminuindo o impacto ambiental; 

c) Garantir o destino ambiental correto e seguro para o resíduo sólido; 
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d) Manter a conscientização da população para separar materiais recicláveis; 
 

e) Fomentar a criação de cooperativas/associações de catadores de materiais recicláveis; 

f) Conceber um modelo de gerenciamento levando-se em conta que a quantidade e a 

qualidade de resíduos gerada em dada localidade decorrem do tamanho da população 

e de suas características socioeconômicas e culturais, do grau de urbanização e dos 

hábitos de consumo vigentes. 

Portanto, seguindo as definições apresentadas anteriormente, e com base na legislação em 

vigor, o Município de Criciúma apresenta o diagnóstico do seu Plano Municipal de Gestão 

Integrada de Resíduos Sólidos que deverá passar por processos de atualização periódica 

acompanhando as modificações da legislação ambiental. 

Criciúma, abril de 2016. 
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1. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

 
1.1 RESÍDUO SÓLIDO 

 

 
De acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Art. 3º da Lei 12/305/2010) resíduo 

sólido é todo aquele 

[...] material, substância, objeto ou bem descartado resultante de atividades 
humanas em sociedade, a cuja destinação final se procede, se propõe proceder 
ou se está obrigado a proceder, nos estados sólido ou semissólido, bem como 
gases contidos em recipientes e líquidos cujas particularidades tornem inviável 
o seu lançamento na rede pública de esgotos ou em corpos d’água, ou exijam 
para isso soluções técnica ou economicamente inviáveis em face da melhor 
tecnologia disponível. 

 

A NBR 10.004/2004 define resíduos sólidos nos estados sólidos e semissólidos como aqueles 

resultantes de 

[...] atividades de origem industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, 
de serviço e de varrição. Ficam incluídos nesta definição os lodos provenientes 
do sistema de tratamento de água, aqueles gerados em equipamentos e 
instalações de controle de poluição, bem como determinados líquidos [...]. 

 
Monteiro et al (2001) resgata a definição do Dicionário de Aurélio Buarque de Holanda, onde 

"lixo é tudo aquilo que não se quer mais e se joga fora; coisas inúteis, velhas e sem valor." 

Ainda, é importante ressaltar que aquilo que já não apresenta nenhuma serventia para quem 

o descarta, para outro pode se tornar matéria-prima para um novo produto ou processo 

(Monteiro et al, 2001). 

Ainda, de acordo com o disposto na Lei 12.305/2010, rejeitos são resíduos sólidos que, depois 

de esgotadas todas as possibilidades de tratamento e recuperação por processos 

tecnológicos disponíveis e economicamente viáveis, não apresentem outra possibilidade que 

não a disposição final ambientalmente adequada. 
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1.2 CLASSIFICAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 

 

 
Para a PNRS os resíduos sólidos possuem classificação de acordo com sua origem e 

periculosidade. 

 

1.2.1 Quanto à Origem 

 

1.2.1.1 Resíduos domiciliares 

São os resíduos originários de atividades domésticas em residências urbanas. 

 
 

1.2.1.2 Resíduos de limpeza urbana 

São os resíduos originários da varrição, limpeza de logradouros e vias públicas, além de 

outros serviços de limpeza urbana. 

 

 
1.2.1.3 Resíduos sólidos urbanos 

Trata-se da junção entre os resíduos domiciliares e resíduos de limpeza urbana. 

 
 

1.2.1.4 Resíduos de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços 

São os resíduos gerados nessas atividades, com exceção dos resíduos de limpeza urbana, 

de serviços de saneamento, resíduos de serviços de saúde, da construção civil e 

agrossilvopastoris. 

Segundo Monteiro et al (2001) cabe ao Município definir os limites de resíduos equiparados 

pela coleta pública municipal, uma vez que os grandes geradores podem remunerar a 

prestação de serviços para coleta de seus resíduos, sendo que esta prática pode reduzir em 

10% a 20% os custos da coleta pública municipal. 

 

 
1.2.1.5 Resíduos dos serviços públicos de saneamento básico 

São os resíduos gerados nas atividades de abastecimento de água, coleta e tratamento de 

esgotos sanitários, bem como relacionados à manutenção das estruturas de drenagem urbana 

no município, exceto os resíduos sólidos urbanos. 
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1.2.1.6 Resíduos industriais 

São os resíduos gerados nos processos produtivos e instalações industriais, muito variados e 

apresentam características diversificadas, pois estas dependem do tipo de produto 

manufaturado (MONTEIRO et al, 2001). Em geral, adota-se a NBR 10.004 da ABNT para 

classificar este tipo de resíduo. 

 

 
1.2.1.7 Resíduos de serviços de saúde 

São os resíduos gerados nos serviços de saúde, conforme definido em regulamento ou em 

normas estabelecidas pelos órgãos do SISNAMA e do SNVS. 

Segundo a Resolução RDC nº 306/04 da ANVISA, são geradores de Resíduos de Serviços 

de Saúde (RSS) 

[...] todos os serviços relacionados com o atendimento à saúde humana ou 
animal, inclusive os serviços de assistência domiciliar e de trabalhos de campo; 
laboratórios analíticos de produtos para saúde; necrotérios, funerárias e 
serviços onde se realizem atividades de embalsamamento (tanatopraxia e 
somatoconservação); serviços de medicina legal; drogarias e farmácias 
inclusive as de manipulação; estabelecimentos de ensino e pesquisa na área 
de saúde; centros de controle de zoonoses; distribuidores de produtos 
farmacêuticos, importadores, distribuidores e produtores de materiais e 
controles para diagnóstico in vitro; unidades móveis de atendimento à saúde; 
serviços de acupuntura; serviços de tatuagem, dentre outros similares. 

 
 

1.2.1.8 Resíduos da construção civil 

São os resíduos gerados nas construções, reformas, reparos e demolições de obras de 

construção civil, incluídos também os resultantes da preparação e escavação de terrenos para 

obras civis. 

A indústria da construção civil é a que mais explora recursos naturais. Além disso, a 

construção civil também é a indústria que mais gera resíduo. Em termos de composição, os 

resíduos da construção civil são uma mistura de materiais inertes, tais como concreto, 

argamassa, madeira, plásticos, papelão, vidros, metais, cerâmica e terra (MONTEIRO et al, 

2001). Este tipo de resíduo é frequentemente chamado de entulhos de obras. 

 
 

1.2.1.9 Resíduos agrossilvopastoris 

São os resíduos gerados nas atividades agropecuárias e silviculturais, incluídos os 

relacionados a insumos utilizados nessas atividades. 
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1.2.1.10 Resíduos de serviços de transportes 

São os resíduos originários de portos, aeroportos, terminais alfandegários, rodoviários e 

ferroviários e passagens de fronteira. 

 

 
1.2.1.11 Resíduos de mineração 

São os resíduos gerados na atividade de pesquisa, extração ou beneficiamento de minérios. 

 

 
1.2.2 Quanto à Periculosidade 

 

A PNRS, em seu artigo 13, inciso II, classifica os resíduos de acordo com a periculosidade e 

define os resíduos perigosos como os 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. 

Usualmente se utiliza a NBR 10.004/2004 da Associação Brasileira de Normas Técnicas 

(ABNT), que classifica os resíduos sólidos baseando-se no conceito de classes em: 

a) Classe I – Perigosos – Aqueles que apresentam periculosidade ou uma das seguintes 

características: inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade e 

patogenicidade. 

b) Classe II A – Não perigosos – Não Inertes: Aqueles que não se enquadram nas 

classificações de resíduos Classe I - Perigosos ou de resíduos classe II B - Inertes, nos 

termos da NBR 10. 004. Podem ter propriedades tais como: biodegradabilidade, 

combustibilidade ou solubilidade em água. 

c) Resíduos Classe II B – Inertes: são quaisquer resíduos que, quando amostrados de 

uma forma representativa, e 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. 
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1.2.3 Resíduos com Logística Reversa Obrigatória 

 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos institui, em seu artigo 30, a responsabilidade 

compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, envolvendo os fabricantes, importadores, 

distribuidores e comerciantes, os consumidores e os titulares dos serviços públicos de limpeza 

urbana e de manejo de resíduos sólidos. 

Entre os diversos objetivos estão: promover o aproveitamento dos resíduos sólidos; reduzir a 

geração de resíduos sólidos, o desperdício de materiais, a poluição e os danos ambientais; 

estimular o consumo de produtos derivados de materiais reciclados e recicláveis. 

Ainda, a PNRS define em seu artigo 33 que 

São obrigados a estruturar e implementar sistemas de logística reversa, 
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, distribuidores e comerciantes de: 
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. 

 
Estes resíduos são descritos, de forma sucinta, a seguir: 

a) Produtos eletroeletrônicos e seus componentes: são de pequeno e grande porte e 

incluem todos os dispositivos de informática, som, vídeo, telefonia, brinquedos e outros, 

os equipamentos da linha branca, como geladeiras, lavadoras e fogões, pequenos 

dispositivos como ferros de passar, secadores, ventiladores, exaustores e outros 

equipamentos dotados, em geral, de controle eletrônico ou acionamento elétrico 

(BRASIL, 2012). Na fabricação de produtos eletroeletrônicos são utilizadas substâncias 

que lhes conferem qualidade, durabilidade, proteção e outras características 

necessárias ao bom desempenho de suas funções. A partir do momento que um 

equipamento eletroeletrônico se torna obsoleto, ou passa a não ter mais utilidade, 

acabam virando o que normalmente chamamos de lixo eletroeletrônico ou, mais 

corretamente, resíduo eletroeletrônico. 
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b) Pilhas e baterias: contêm metais pesados, possuindo características de corrosividade, 

reatividade e toxicidade, sendo classificadas como Resíduos Perigosos - Classe I. Os 

principais metais contidos em pilhas e baterias são: chumbo (Pb), cádmio (Cd), 

mercúrio (Hg), níquel (Ni), prata (Ag), lítio (Li), zinco (Zn), manganês (Mn) e seus 

compostos. Esses metais causam impactos negativos sobre o meio ambiente, 

principalmente ao homem (MONTEIRO et al, 2001). 

c) Pneus: Segundo Monteiro et al (2001) são muitos os problemas ambientais gerados 

pela destinação inadequada dos pneus. Se deixados em ambiente aberto, sujeito a 

chuvas, os pneus acumulam água, servindo como local para a proliferação de 

mosquitos. Se encaminhados para aterros de lixo convencionais, provocam "ocos" na 

massa de resíduos, causando a instabilidade do aterro. Se destinados em unidades de 

incineração, a queima da borracha gera enormes quantidades de material particulado 

e gases tóxicos, necessitando de um sistema de tratamento dos gases extremamente 

eficiente e caro. 

d) Lâmpadas Fluorescentes: O pó que se torna luminoso encontrado no interior das 

lâmpadas fluorescentes contém mercúrio. Presente tanto nas lâmpadas fluorescentes 

comuns de forma tubular, quanto nas lâmpadas fluorescentes compactas. Quando são 

quebradas, queimadas ou enterradas em aterros sanitários as mesmas liberam 

mercúrio, o que as transforma em resíduos perigosos - Classe I, uma vez que o 

mercúrio é tóxico para o sistema nervoso humano e, quando inalado ou ingerido, pode 

causar uma enorme variedade de problemas fisiológicos (MONTEIRO et al, 2001). 

e) Óleos Lubrificantes, seus resíduos e embalagens: Os óleos são poluentes devido aos 

seus aditivos incorporados e causam impactos ambientais caso dispostos de maneira 

incorreta no ambiente. A Resolução CONAMA Nº 362/2005 trata do recolhimento, 

coleta e destinação final de óleo lubrificante usado ou contaminado, quando fala, em 

seu artigo 1º que todo óleo lubrificante usado ou contaminado deverá ser recolhido, 

coletado e ter destinação final, de modo que não afete negativamente o meio ambiente 

e propicie a máxima recuperação dos constituintes nele contidos, na forma prevista 

nesta Resolução. O produtor e o importador de óleo lubrificante acabado devem coletar, 

ou garantir a coleta, e dar destinação final ao óleo lubrificante usado ou contaminado, 

respeitando a proporção do óleo lubrificante acabado que colocarem no mercado. 
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f) Agrotóxicos, seus resíduos e embalagens: São produtos e agentes de processos 

físicos, químicos ou biológicos, utilizados nos setores de produção, armazenamento e 

beneficiamento de produtos agrícolas, pastagens, proteção de florestas, nativas ou 

plantadas, e de outros ecossistemas e de ambientes urbanos, hídricos e industriais. O 

agrotóxico visa alterar a composição da flora ou da fauna, a fim de preservá-las da ação 

danosa de seres vivos considerados nocivos. Também são considerados agrotóxicos 

as substâncias e produtos empregados como desfolhantes, dessecantes, 

estimuladores e inibidores de crescimento. O comportamento do agrotóxico no 

ambiente é bastante complexo. Quando utilizado um agrotóxico, independente do modo 

de aplicação possui grande potencial de atingir o solo e as águas, principalmente devido 

aos ventos e à água das chuvas, que promovem a deriva, a lavagem das folhas 

tratadas, a lixiviação e a erosão. Além disso, qualquer que seja o caminho do agrotóxico 

no meio ambiente, invariavelmente o homem é seu potencial receptor1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
Disponível em: http://www.mma.gov.br/seguranca-quimica/agrotoxicos 

http://www.mma.gov.br/seguranca-quimica/agrotoxicos
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2 ASPECTOS LEGAIS 

 
 

Nesta etapa serão levantadas as legislações federal e estadual que dispõem e regulamentam 

as questões envolvendo os resíduos sólidos urbanos. Serão levantadas e também outras 

Normas e Resoluções que possuem interface com a Política Nacional de Resíduos Sólidos e 

serão importantes para a legislação municipal. 

 
 

2.1 LEGISLAÇÃO FEDERAL 

 

 
2.1.1 Constituição Federal 

 

A Constituição Federal em seu Artigo 23, inciso IX determina aos Municípios a 

responsabilidade de realizar a gestão sobre as questões do saneamento básico, o que inclui 

a questão relativa a resíduos sólidos (Quadro 1). 

 

2.1.2 Lei Nº 6.938, de 31 de agosto de 1981 

 

Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente e dá outras providências. Estabelece com 

fundamento nos incisos VI e VII, do Art. 23 e no Art. 225, da Constituição Federal de 1988, a 

Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, 

constitui o Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA), cria o Conselho do Meio Ambiente 

e institui o Cadastro de Defesa Ambiental. 

A Lei trata de um conjunto de instrumentos que formam a política de gestão ambiental no país, 

apontando na direção da articulação entre União, estados e municípios, agentes privados e 

sociais, por meio do SISNAMA. 

 

2.1.3 Lei Nº 7.802, de 11 de julho de 1889 

 

Dispõe sobre a pesquisa, a experimentação, a produção, a embalagem e rotulagem, o 

transporte, o armazenamento, a comercialização, a propaganda comercial, a utilização, a 

importação, a exportação, o destino final dos resíduos e embalagens, o registro, a 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%206.938-1981?OpenDocument


MUNICÍPIO DE CRICIUMA 

PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 
40 

 

 

 

classificação, o controle, a inspeção e a fiscalização de agrotóxicos, seus componentes e 

afins e dá outras providências. 

 

2.1.4 Lei Nº 8.171, de 17 de janeiro de 1991 

 

Fixa os fundamentos, define os objetivos e as competências institucionais, prevê os recursos 

e estabelece as ações e instrumentos da política agrícola, relativamente às atividades 

agropecuárias, agroindustriais e de planejamento das atividades pesqueira e florestal. 

 

2.1.5 Lei Nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998 

 

Dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades 

lesivas ao meio ambiente e dá outras providências. 

 

2.1.6 Lei Nº 9.795, de 27 de abril de 1999 

 

Dispõe sobre a Educação Ambiental, institui a Política Nacional de Educação Ambiental e dá 

outras providências. 

 

2.1.7 Lei Nº 9.996, de 28 de abril de 2000 

 

Dispõe sobre a prevenção, o controle e a fiscalização da poluição causada por lançamento de 

óleo e outras substâncias nocivas ou perigosas em águas sob jurisdição nacional e dá outras 

providências. 

 

2.1.8 Decreto Nº 4.074, de 04 de janeiro de 2002 

 

Regulamenta a Lei Nº 7.802/89, que dispõe sobre a pesquisa, a experimentação, a produção, 

a embalagem e rotulagem, o transporte, o armazenamento, a comercialização, a propaganda 

comercial, a utilização, a importação, a exportação, o destino final dos resíduos e embalagens, 

o registro, a classificação, o controle, a inspeção e a fiscalização de agrotóxicos, seus 

componentes e afins e dá outras providências. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.795-1999?OpenDocument
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2.1.9 Decreto Nº 4.136, de 20 de fevereiro de 2002 

 

Dispõe a especificação das sanções aplicáveis às infrações ás regras de prevenção, o controle 

e a fiscalização da poluição causada por lançamento de óleo e outras substâncias nocivas ou 

perigosas em águas sob jurisdição nacional prevista na Lei Nº 9.966, de 28 de abril de 2000. 

 

2.1.10 Decreto Nº 4.281, de 25 de junho de 2002 

 

Regulamenta a Lei Nº 9.795, de 27 de abril de 1999, que institui a Política Nacional de 

Educação Ambiental e dá outras providências. 

 

2.1.11 Lei Nº 11. 107, de 06 de junho de 2005 

 

Dispõe sobre normas gerais para a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 

contratarem consórcios públicos para a realização de objetivos de interesse comum e dá 

outras providências. 

 

2.1.12 Decreto Nº 5.741, de 30 de março de 2006 - Regulamentador 

 

Regulamenta os Artigos. 27-A, 28-A e 29-A da Lei Nº 8.171/1991, organiza o Sistema 

Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária e dá outras providências. 

 

2.1.13 Decreto Nº 5.940, de 25 de outubro de 2006 

 

Institui a separação dos resíduos recicláveis descartados pelos órgãos e entidades da 

administração pública federal direta e indireta, na fonte geradora e a sua destinação às 

associações e cooperativas dos catadores de materiais recicláveis e dá outras providências. 

 

2.1.14 Lei Nº 11.445, de 05 de janeiro de 2007 

 

Estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico; altera as Leis Nºs. 6.766/79, 

8.036/90, 8.666/93 e 8.987/95; revoga a Lei Nº 6.528/78 e dá outras providências. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11107.htm
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%205.940-2006?OpenDocument
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Destaca-se que a Constituição de 1988 atribui competências para atuação em saneamento, 

dos três níveis de governo. O seu inciso XX, do Art. 21, estabelece como competência 

exclusiva da União: Instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação, 

saneamento básico e transportes urbanos. Enquanto, o inciso IX, do Art. 23, estabelece 

competência comum da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios à melhoria 

das condições de saneamento básico. 

Considerado marco regulatório do setor de saneamento estabelece as diretrizes nacionais 

para o saneamento básico e para a sua política federal. 

O mencionado diploma legal traz como princípios fundamentais para a prestação dos serviços 

públicos de saneamento básico, a universalização do acesso, a integralidade, a articulação 

com outras políticas, a transparência nas ações com sistema de informações e processos 

decisórios institucionalizados, a segurança, a qualidade, a regularidade e o controle social. 

 

2.1.15 Decreto Nº 6.514, de 22 de julho de 2008 

 

Dispõe sobre as infrações e sanções administrativas ao meio ambiente, estabelece o processo 

administrativo federal para a apuração destas infrações e dá outras providências. 

 
 
 

2.1.16 Lei Nº 12.305, de 02 de agosto de 2010 

 

Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, altera a Lei Nº 9.605, de 12 de fevereiro de 

1998, e dá outras providências. Esta política estabelece os princípios, objetivos e 

instrumentos, bem como as diretrizes relativas à gestão integrada e ao gerenciamento de 

resíduos sólidos, incluídos os perigosos, às responsabilidades dos geradores e do poder 

público e aos instrumentos econômicos aplicáveis aos mesmos. 

De acordo com Art. 1º, estão submetidos a esta Lei as pessoas físicas ou jurídicas, de direito 

público ou privado, responsáveis direta ou indiretamente, pela geração de resíduos sólidos e 

as que desenvolvam ações relacionadas à gestão integrada ou ao gerenciamento de resíduos. 

A PNRS integra a Política Nacional de Meio Ambiente regulada pela Lei Nº 6.938/81 e articula-

se com as Políticas Nacionais de Educação Ambiental, de acordo com a Lei Nº 
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9.795/99 e com a de Saneamento Básico, regulada pela Lei Nº 11.445/07, confirmando o 

entendimento de integração e articulação entre as mesmas. 

Em seu Art. 3°, define o saneamento básico como o conjunto de serviços, infraestruturas e 

instalações operacionais e considera a limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos como o 

conjunto de atividades, infraestruturas e instalações operacionais de coleta, transporte, 

transbordo, tratamento e destino final do lixo doméstico e do lixo originário da varrição e 

limpeza de logradouros e vias públicas. 

Um dos seus objetivos fundamentais é a ordem de prioridade para a gestão de resíduos,  que 

deixa de ser voluntária e passa a ser obrigatória: não geração, redução, reutilização, 

reciclagem, tratamento dos resíduos sólidos e sua disposição final ambientalmente adequada. 

Entre os instrumentos definidos estão a coleta seletiva, os sistemas de logística reversa, o 

incentivo à criação de cooperativas para catadores de material reciclável e o Sistema Nacional 

de Informações sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos (SINIR). 

Nos termos dos Art. 8º, institui o Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão dos 

Resíduos Sólidos (SINIR), como um dos Instrumentos da Política Nacional de Resíduos 

Sólidos (PNRS). 

Determina em seu Art. 19 que os Municípios devem aprovar seu Plano Municipal de Gestão 

Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS) para o recebimento de recursos do Governo Federal 

destinados a projetos de limpeza pública e manejo de resíduos sólidos. 

Nos termos do § 3º, do Art. 17, afirma que, respeitada a responsabilidade dos geradores, o 

plano microrregional de resíduos sólidos deve, ainda, atender ao previsto para o plano 

estadual estabelecendo soluções integradas para a coleta seletiva, a recuperação e a 

reciclagem, o tratamento e a destinação final dos resíduos sólidos urbanos e, consideradas 

as peculiaridades microrregionais, outros tipos de resíduos. 

A responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, a ser implementada de 

forma individualizada e encadeada, abrangendo os fabricantes, importadores, distribuidores e 

comerciantes, os consumidores e os titulares dos serviços públicos de limpeza urbana e  de 

manejo de resíduos sólidos, consoante as atribuições e procedimentos previstos no Parágrafo 

Único e incisos do Art. 33. 

Os sistemas de logística reversa são de implementação obrigatória, conforme prevê o caput 

do Art. 32. Já, o Art. 33 determina a obrigação de estruturar e implementar esses sistemas, 

mediante retorno dos produtos após o uso pelo consumidor. Tal retorno deve ser feito de 
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forma independente do serviço público de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos. 

Prevê a participação dos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes de 

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

o uso, constíitua resíduos perigosos, observadas as regras previstas em lei ou regulamento, 

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

técnicas. 

Entre os produtos inseridos estão: pilhas e baterias, pneus, óleos lubrificantes, seus resíduos 

e embalagens, lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista, produtos 

eletroeletrônicos e seus componentes. 

O Art. 41 proíbe o lançamento de resíduos sólidos em praias, mares, rios e lagos, a queima 

de lixo a céu aberto ou em instalações e equipamentos não licenciados para essa finalidade. 

Os consórcios públicos constituídos, nos termos da Lei Nº 11.107/05 em seu Art. 45, tem o 

objetivo de viabilizar a descentralização e a prestação de serviços públicos que envolvam 

resíduos sólidos, para se capacitar para obtenção dos incentivos instituídos pelo Governo 

Federal. 

Ainda a respeito da Lei Nº 12.305/10, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, o 

Ministério do Meio Ambiente faz as seguintes considerações: 

Prevê a prevenção e a redução na geração de resíduos, tendo como proposta 
a prática de hábitos de consumo sustentável e um conjunto de instrumentos 
para propiciar o aumento da reciclagem e da reutilização dos resíduos sólidos 
(aquilo que tem valor econômico e pode ser reciclado ou reaproveitado) e a 
destinação ambientalmente adequada dos rejeitos (aquilo que não pode ser 
reciclado ou reutilizado). 
Institui a responsabilidade compartilhada dos geradores de resíduos: dos 
fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes, o cidadão e titulares de 
serviços de manejo dos resíduos sólidos urbanos na Logística Reversa dos 
resíduos e embalagens pós-consumo e pós-consumo. 
Cria metas importantes que irão contribuir para a eliminação dos lixões e institui 
instrumentos de planejamento nos níveis nacional, estadual, microrregional, 
intermunicipal e metropolitano e municipal, além de impor que os particulares 
elaborem seus Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos. 
Esse marco legal inova com a inclusão de catadoras e catadores de materiais 
recicláveis e reutilizáveis, tanto na Logística Reversa, quanto na Coleta 
Seletiva. 2 

 
 
 
 
 

 
2 
Disponível em http: //www.mma.gov.br/responsabilidade-socioambiental/a3p/eixos-tematicos/gest%C3%A3o- 

adequada-dos-res%C3%ADduos. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11107.htm
http://www.mma.gov.br/responsabilidade-socioambiental/a3p/eixos-tematicos/gest%C3%A3o-
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2.1.17 Decreto Nº 7.404, de 23 de dezembro de 2010 

 

Regulamenta a Lei Nº 12. 305/10 que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos cria o 

Comitê Interministerial da Política Nacional de Resíduos Sólidos e o Comitê Orientador para 

a Implantação dos Sistemas de Logística Reversa e dá outras providências. 

Em grande parte, seu texto transcreve trechos dessa Lei, visando garantir a organização e a 

racionalização de suas ordenações. Dessa forma, garante também, um melhor  entendimento 

dos conceitos e procedimentos previstos no corpo da referida Lei, à medida que se colocam 

as regras regulamentadoras. 

 

2.1.18 Lei Nº 7.405, de 23 de dezembro de 2010 

 

Institui o Programa Pró-Catador, denomina Comitê Interministerial para Inclusão Social e 

Econômica dos Catadores de Materiais Reutilizáveis e Recicláveis, o Comitê Interministerial 

da Inclusão Social de Catadores de Lixo (criado pelo Decreto de 11 de setembro de 2003) 

dispõe sobre sua organização e funcionamento e dá outras providências. 

 
 

2.2 OUTROS INSTRUMENTOS NORMATIVOS - FEDERAL 

 

 
2.2.1 Resoluções, Normas, Instruções Normativas e Tratados Internacionais 

 

2.2.1.1 Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos (SINIR) 

É um dos Instrumentos da PNRS instituído pela Lei Nº 12.305/10 e regulamentado pelo 

Decreto Nº 7.404/10. A PNRS está basicamente ancorada neste Sistema de Informações e a 

evolução de sua concepção envolverá o Sistema Nacional de Informações sobre Meio 

Ambiente (SINIMA) e o Sistema Nacional de Informações Sobre Saneamento Básico 

(SINISA), atual SNIS, coordenado pelo Ministério das Cidades. 

 
2.2.1.2 Instrução Normativa Nº 23, de 31 de agosto de 2005 - Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento 

Aprova as Definições e Normas Sobre as especificações e as Garantias, as Tolerâncias, o 

Registro, a Embalagem e a Rotulagem dos Fertilizantes Orgânicos Simples, Mistos, 

Compostos, Organominerais e Biofertilizantes destinados à Agricultura. 
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2.2.2 Resoluções e Portaria do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) 

 

 Resolução CONAMA Nº 02, de 22 de agosto de 1991 - Dispõe sobre adoção de ações 

corretivas, de tratamento e de disposição final de cargas deterioradas, contaminadas, 

ou fora das especificações ou abandonadas. 

  Resolução CONAMA Nº 05, de 05 de agosto de 1993 - Dispõe sobre os resíduos sólidos 

gerados em Portos, Aeroportos, Terminais Ferroviários e Rodoviários e 

estabelecimentos prestadores de Serviços de Saúde. 

 Resolução CONAMA Nº 228, de 20 de agosto de 1997 - Dispõe sobre a importação de 

desperdícios e resíduos de acumuladores elétricos de chumbo. 

 Resolução CONAMA Nº 237, de 19 de dezembro de 1997 - Regulamenta os aspectos 

de licenciamento ambiental estabelecidos na Política Nacional do Meio Ambiente. 

 Resolução CONAMA Nº 264, de 26 de agosto de 1999 - Define procedimentos, critérios 

e aspectos técnicos específicos de licenciamento ambiental para o co- processamento 

de resíduos em fornos rotativos de clínquer, para a fabricação de cimento. 

 Resolução CONAMA Nº 275, de 25 de abril de 2001 - Estabelece o código de cores 

para diferentes tipos de resíduos. 

 Resolução CONAMA Nº 307, de 05 de julho de 2002 - Estabelece diretrizes, critérios e 

procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil. 

 Resolução CONAMA Nº 313, de 29 de outubro de 2002 - Dispõe sobre o Inventário 

Nacional de Resíduos Sólidos Industriais. 

 Resolução CONAMA Nº 316, de 29 de outubro de 2002 - Dispõe sobre procedimentos 

e critérios para o funcionamento de sistemas de tratamento térmico de resíduos. 

 Resolução CONAMA Nº 330, de 25 de Abril de 2003 - Institui a Câmara Técnica de 

Saúde, Saneamento Ambiental e Gestão de Resíduos. 

 Resolução CONAMA Nº 334, de 03 de abril de 2003 - Dispõe sobre os procedimentos 

de licenciamento ambiental de estabelecimentos destinados ao recebimento de 

embalagens vazias de agrotóxicos. 

 Resolução CONAMA Nº 348, de 16 de agosto de 2004 - Altera a Resolução CONAMA 

Nº 307, de 5 de julho de 2002, incluindo o amianto na classe de resíduos perigosos. 

http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=449
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 Resolução CONAMA Nº 358, de 29 de Abril de 2005 - Dispõe sobre o tratamento e a 

destinação final dos resíduos dos serviços de saúde. 

 Resolução CONAMA Nº 386, de 27 de dezembro de 2006 - Altera o art. 18 da 

Resolução CONAMA Nº 316, de 29 de outubro de 2002. 

 Resolução CONAMA Nº 401, de 11 de novembro de 2008 - Estabelece os limites 

máximos de chumbo, cádmio e mercúrio para pilhas e baterias comercializadas no 

território nacional e os critérios e padrões para o seu gerenciamento ambientalmente 

adequado e dá outras providências. 

 Resolução CONAMA Nº 404, de 11 de novembro de 2008 - Estabelece critérios e 

diretrizes para o licenciamento ambiental de aterro sanitário de pequeno porte de 

resíduos sólidos urbanos. 

 Resolução CONAMA Nº 416, de 30 de setembro de 2009 - Dispõe sobre a prevenção 

à degradação ambiental causada por pneus inservíveis e sua destinação 

ambientalmente adequada e dá outras providências. 

 Resolução CONAMA Nº 431, de 24 de maio de 2011 - Altera o art. 3o da Resolução no 

307, de 5 de julho de 2002, do Conselho Nacional do Meio Ambiente-CONAMA, 

estabelecendo nova classificação para o gesso. 

 Resolução CONAMA Nº 448, de 18 de janeiro de 2012 - Altera os arts. 2º, 4º, 5º, 6º, 8º, 

9º, 10 e 11 da Resolução Nº 307, de 5 de julho de 200. 

 Resolução CONAMA Nº 450, de 06 de março de 2012 - Altera os Arts. 9º, 16, 19, 20, 

21 e 22 e acrescenta o Art. 24-A à Resolução CONAMA Nº 362/05 e dispõe sobre 

recolhimento, coleta e destinação final de óleo lubrificante usado ou contaminado. 

 Resolução CONAMA Nº 452, de 02 de julho de 2012 - Dispõe sobre os procedimentos 

de controle da importação de resíduos, conforme as normas adotadas pela Convenção 

da Basiléia sobre o Controle de Movimentos Transfronteiriços de Resíduos Perigosos 

e seu Depósito. Revoga as Resoluções CONAMA Nº 08/91, Nº 23/96, Nº 235/98 e Nº 

244/98. 

 Resolução CONAMA Nº 463, de 29 de julho de 2014 - Dispõe sobre o registro de 

produtos destinados à remediação. 

 Portaria CONAMA Nº 31, de 23 de fevereiro de 2007 - Institui Grupo de Monitoramento 

Permanente para o acompanhamento da Resolução CONAMA n° 

http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=524
http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=616
http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=649
http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=672
http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=676
http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=530
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362/05, que dispõe sobre o recolhimento, a coleta e a destinação final de óleo 

lubrificante usado ou contaminado. 

 

2.2.3 Resoluções da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) 

 

 Resolução ANVISA RDC Nº 306, de 07 de dezembro de 2004 - Dispõe sobre o 

Regulamento Técnico para o gerenciamento de resíduos de serviços de saúde. 

 Resolução ANVISA Nº 56, de 06 de agosto de 2008 - Dispõe sobre o Regulamento 

Técnico de Boas Práticas Sanitárias no Gerenciamento de Resíduos Sólidos nas áreas 

de Portos, Aeroportos, Passagens de Fronteiras e Recintos Alfandegados. 

 

2.2.4 Normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) - NBR 

 

 Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) - NBR 1.183 - Armazenamento de 

resíduos sólidos perigosos. 

 Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). NBR 7.229: Projeto, construção e 

operação de sistemas de tanques sépticos. 

 Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) - NBR 8.418/NB 842 - Apresentação 

de projetos de aterros de resíduos industriais perigosos – Procedimento. 

 Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) - NBR 8.419/NB 843 - Apresentação 

de projetos de aterros sanitários de resíduos sólidos urbanos – Procedimento. 

 Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) - NBR 8.843 - Tratamento do 

resíduo em aeroportos – Procedimento. 

 Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) - NBR 8.849 - Apresentação de 

projetos de aterros controlados de resíduos sólidos urbanos – Procedimento. 

 Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) - NBR 9.190 - Classificação de 

sacos plásticos para acondicionamento do lixo. 

 Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) - NBR 9.191 - Especificação de 

sacos plásticos para acondicionamento de lixo. 
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 Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) - NBR 10.004 – Resíduos Sólidos- 

Classificação. 

 Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) - NBR 10.005 - Lixiviação de 

Resíduos – Procedimento. 

 Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) - NBR 10.006 – Solubilização de 

Resíduos – Procedimento. 

 Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) - NBR 10.007 – Amostragem de 

Resíduos – Procedimento. 

 Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) - NBR 10.157 - Aterros de resíduos 

perigosos – Critérios para projeto, construção e operação – Procedimento. 

 Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) - NBR 11.174/NB 1.264 - 

Armazenamento de Resíduos Classe II – não inertes e III inertes. 

 Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) - NBR 11.175/NB 1.265 - 

Incineração de resíduos sólidos perigosos. Padrões de desempenho – Procedimento. 

 Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) - NBR 12.235 - Procedimentos para 

o armazenamento de Resíduos Sólidos Perigosos. 

 Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) - NBR 12.807 - Resíduos de 

Serviços de Saúde – Terminologia. 

 Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) - NBR 12.808 - Resíduos de 

Serviços de Saúde – Classificação. 

 Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) - NBR 12.809 - Manuseio de 

resíduos de serviços de saúde – Procedimento. 

 Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) - NBR 12.810 - Coleta de resíduos 

de serviços de saúde – Procedimento. 

 Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) - NBR 13.221 - Transporte de 

resíduos. 

 Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) - NBR 13.896 - Aterros de resíduos 

não perigosos – Critérios para projeto, implantação e operação – Procedimento. 

 Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) - NBR 13.968 - Embalagem rígida 

vazia de agrotóxico. Procedimento de lavagem. 
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 Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) - NBR 14.283 - Resíduos em  solos 

- Determinação da biodegradação pelo método respirométrico – Procedimento. 

 Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) - NBR 14.719 - Embalagem rígida 

vazia de agrotóxico – Destinação final da embalagem lavada – Procedimento. 

 Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) - NBR-15.112: Resíduos da 

construção civil e resíduos volumosos - Áreas de transbordo e triagem - Diretrizes para 

projeto, implantação e operação. 

 Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) - NBR-15.114: Resíduos da 

construção civil - Áreas de reciclagem - Diretrizes para projeto, implantação e operação. 

 Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) - NBR-16.156: Resíduos de 

equipamentos eletroeletrônicos - Requisitos para atividade de manufatura reversa. 

 

2.2.5 Tratados Internacionais 

 

 Convenção de Basiléia, de 22 de março de 1989 – Controla os movimentos 

internacionais e transfronteiriços de resíduos perigosos e seu depósito; 

 Protocolo de Kyoto, de 10 de dezembro de 1997 – Objetiva a redução das emissões 

dos principais gases de efeito estufa. 

 Agenda 21 Global, de 1992 - Estabelece diretrizes para a obtenção do 

desenvolvimento sustentável e para a proteção do meio ambiente. Os capítulos 19, 20, 

21 e 22 tratam especificamente de resíduos sólidos. 

 Agenda 21 Brasileira, de 2002 - Tem por objetivo definir uma estratégia de 

desenvolvimento sustentável para o País a partir de um processo de articulação e 

parceria entre o governo e a sociedade. 

 Carta da Terra, de 2002 – É uma declaração de princípios éticos fundamentais para a 

construção, no século 21, de uma sociedade global justa, sustentável e pacífica. 

 Convenção de Estocolmo de 17 de maio de 2004 - Destaca-se por incluir no seu 

escopo a obrigação dos países-parte adotarem medidas de controle relacionadas a 

todas as etapas do ciclo de vida - produção, importação, exportação, disposição e uso 

das substâncias classificadas como Poluentes Orgânicos Persistentes (POPs). 

https://www.target.com.br/pesquisa/resultado.aspx?pp=16&amp;c=42994
https://www.target.com.br/pesquisa/resultado.aspx?pp=16&amp;c=42994
https://www.target.com.br/pesquisa/resultado.aspx?pp=16&amp;c=42994
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Legislação Federal 

Brasil 
Data da 
sanção 

Ementa 
Situação da 

regulamentação 

Constituição 
Federal 

05/10/1988 _ _ 

Lei Nº 6.938 31/08/1981 Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente. _ 

Lei Nº 7.802 11/07/1989 Dispõe sobre a pesquisa, a experimentação, a produção, a 
embalagem e rotulagem, o transporte, o armazenamento, a 
comercialização, a propaganda comercial, a utilização, a 
importação, a exportação, o destino final dos resíduos e 
embalagens, o registro, a classificação, o controle, a 
inspeção e a fiscalização de agrotóxicos, seus componentes 
e afins. 

Decreto Nº 4.074, 
de 01/01/2002 

Lei Nº 8.171 17/01/1991 Fixa os fundamentos, define os objetivos e as competências 
institucionais, prevê os recursos e estabelece as ações e 
instrumentos da política agrícola, relativamente às 
atividades agropecuárias, agroindustriais e de planejamento 
das atividades pesqueira e florestal. 

Decreto Nº 5.741, 
de 30/03/2006 

Lei Nº 9.605 12/02/1998 Dispõe sobre 
derivadas de 
ambiente. 

as sanções penais 
condutas e atividades 

e administrativas 
lesivas ao meio 

Decreto Nº 6.514, 
de 22/07/2008 

Lei Nº 9.795 27/04/1999 Dispõe sobre a Educação Ambiental, institui a Política 
Nacional de Educação Ambiental 

Decreto Nº 4.281, 
de 25/06/2002 

Lei Nº 9.996 28/04/2000 Dispõe sobre a prevenção, o controle e a fiscalização da 
poluição causada por lançamento de óleo e outras 
substâncias nocivas ou perigosas em águas sob jurisdição 
nacional . 

Decreto Nº 4.136, 
de 20/02/2002 

Lei Nº 11.107 06/04/2005 Dispõe sobre as normas de contratação de consórcios 
públicos e dá outras providências. 

- 

Decreto 
5.940 

Nº 25/10/2006 Institui a separação dos resíduos recicláveis descartados 
pelos órgãos e entidades da administração pública federal 
direta e indireta, na fonte geradora e a sua destinação às 
associações e cooperativas dos catadores de materiais 
recicláveis. 

_ 

Lei Nº 11.445 05/01/2007 Estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico; 
altera as Leis Nºs. 6.766/79, 8.036/90, 8.666/93 e 8.987/95; 
revoga a Lei Nº 6.528/78. 

- 

Lei Nº 12.305 02/08/2010 Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos e altera a 
Lei Nº 9.605, de 12/02/1998. 

Decreto Nº 7.404, 
de 23/12/2010 

Decreto 
7.405 

Nº 23/12/2010 Institui o Programa Pró-Catador, denomina Comitê 
Interministerial para Inclusão Social e Econômica dos 
Catadores de Materiais Reutilizáveis e Recicláveis, o Comitê 
Interministerial da Inclusão Social de Catadores de 
Lixo (criado pelo Decreto de 11 de setembro de 2003) dispõe 
sobre sua organização e funcionamento. 

_ 

Quadro 1: Demonstrativo da legislação Federal 

Fonte: www.planalto.gov.br 

http://www.planalto.gov.br/
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2.3 LEGISLAÇÃO ESTADUAL 

 

 
2.3.1 Constituição do Estado de Santa Catarina de 1989 e sua alterações 

 

A Constituição do Estado de Santa Catarina, a primeira na linha de hierarquia das Leis, no 

âmbito estadual, é o ordenamento básico do Estado em consonância com os fundamentos, 

objetivos e princípios expressos na Constituição Federal (Quadro 2). 

 

2.3.2 Lei Nº 11.347, de 17 de janeiro de 2000 

 

Dispõe sobre a coleta, o recolhimento e o destino final de resíduos sólidos potencialmente 

perigosos que menciona, e adota outras providências. 

 

2.3.3 Lei Nº 12.375, de 16 de julho de 2002 

 

Dispõe sobre a coleta, o recolhimento e o destino final de pneus descartáveis e adota outras 

providências. 

 
Segundo o Art. 1º, os pneus, após a utilização, considerados descartáveis, objetivando, 

especialmente, o controle da expansão do mosquito aedes aegypti são considerados 

potencialmente perigosos à saúde e ao meio ambiente, devendo os responsáveis por sua 

coleta, seu recolhimento e seu destino observar o estabelecido nesta Lei. Enquanto seu 

Parágrafo único reza que serão considerados pneus descartáveis para os efeitos desta Lei, 

aqueles considerados sem condições de aproveitamento nos termos das suas finalidades. 

Os demais artigos estabelecem normas a serem observadas pelos usuários, estabelecimentos 

que comercializam os pneus considerados inservíveis, após o esgotamento das suas 

finalidades, aos fabricantes e importadores desses esses produtos. 

 

2.3.4 Lei Complementar Nº 381, de 07 de maio de 2007 

 

Dispõe no parágrafo único do Art. 72, sobre o modelo de gestão e a estrutura organizacional 

da Administração Pública Estadual e cria o Conselho Estadual do Meio Ambiente, órgão 

superior, de caráter colegiado, consultivo, regulamentador, deliberativo e com participação 
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social paritária, integrante da estrutura organizacional da Secretaria de Estado do 

Desenvolvimento Econômico Sustentável (SDS) ou daquela que venha a sucedê-la. 

 

2.3.5 Lei Nº 14.675, de 13 de abril de 2009 

 

Institui o Código Estadual do Meio Ambiente e estabelece outras providências. A Política 

Estadual de Resíduos Sólidos foi instituída desde novembro de 2005, pela Lei Estadual Nº 

13.557/05, e recepcionada, mais tarde pelo Código de Meio Ambiente, criado pela Lei Nº 

14.675/09, que estabelece como instrumento, a elaboração dos planos de gerenciamento de 

resíduos sólidos urbanos municipais. Esta política tem como princípio a cooperação 

interinstitucional estimulando a busca de soluções consorciadas e/ou compartilhadas. 

Um dos seus objetivos fundamentais é a ordem de prioridade para a gestão de resíduos,  que 

deixa de ser voluntária e passa a ser obrigatória. Trata também da Política Estadual de 

Resíduos Sólidos nos Arts. 256 a 273 do Capítulo I. Os princípios e diretrizes da Política 

Estadual de Resíduos Sólidos estão definidos no Art. 256, como a não geração, a redução, a 

reutilização, a reciclagem, a minimização da geração, a reutilização, a coleta, o transporte, o 

armazenamento, o tratamento e a disposição final ambientalmente adequada dos resíduos 

sólidos. 

Estabelece a coleta seletiva, os sistemas de logística reversa, o incentivo à criação de 

cooperativas para catadores de materiais recicláveis e o Sistema Nacional de Informações 

sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos. 

Prevê, também, a autossustentabilidade dos serviços de limpeza pública; a remediação de 

áreas degradadas em decorrência da disposição inadequada desses resíduos; bem como a 

melhoria das condições sociais das comunidades que trabalham com o seu aproveitamento; 

a consolidação e ampliação dos mercados de produtos reciclados; o estímulo à coleta seletiva 

em parceria com os municípios e a iniciativa privada; a divulgação pelas indústrias, por meio 

de suas embalagens e campanhas publicitárias do risco ao meio ambiente proveniente da 

disposição inadequada de seus produtos e embalagens; o acesso da população às 

informações relativas à manipulação, acondicionamento, armazenamento, coleta, transporte, 

reutilização, reciclagem, tratamento e a sua disposição final; assim como a responsabilização 

dos geradores pelo gerenciamento dos seus resíduos sólidos. 

Visa a integração da Política de Resíduos Sólidos às políticas de erradicação do trabalho 

infantil nos lixões; o direito à educação ambiental dirigida ao gerador de resíduos e ao 
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consumidor dos produtos; o modelo de Gestão de Resíduos Sólidos baseado em agenda 

mínima para alcançar os objetivos gerais propostos, enquanto incentiva o desenvolvimento de 

programas de gerenciamento integrado de resíduos sólidos; à criação e ao desenvolvimento 

de associações e/ou cooperativas de catadores e classificadores de resíduos sólidos 

recicláveis; aos mercados de produtos reciclados; à criação e articulação de fóruns, conselhos 

municipais e regionais para garantir a participação da comunidade no processo de gestão 

integrada dos resíduos sólidos. 

Garante o apoio técnico e financeiro aos municípios na formulação e implantação de planos 

estratégicos de ação para o gerenciamento de seus resíduos sólidos, de acordo com critérios 

a serem definidos em instância colegiada; o incentivo e promoção da articulação e integração 

entre os municípios na busca de soluções regionais compartilhadas, efetuadas por meio de 

consórcios, principalmente para o tratamento e a destinação final de resíduos sólidos 

buscando a sua valorização econômica; o estímulo à devolução de embalagens plásticas, 

mediante incentivo financeiro, o incentivo à utilização de embalagens biodegradáveis, a 

queima de resíduos para geração de energia e o incentivo a projetos de pesquisa visando à 

reutilização de resíduos sólidos como matéria-prima em outros processos produtivos. 

Seus objetivos estão enumerados no Art. 257 quais sejam: disciplinar o gerenciamento dos 

resíduos sólidos, estimulando a implantação, em todos os municípios catarinenses, dos 

serviços de gerenciamento, criando linhas de crédito para auxiliar os municípios na elaboração 

de projetos e implantação de sistemas de tratamento e disposição final desses resíduos 

licenciáveis pelo Órgão Estadual de Meio Ambiente e incentivar a cooperação entre as 

empresas, Estado e municípios na adoção de soluções conjuntas para a gestão dos resíduos 

sólidos. 

Considera, de acordo com o Art. 258, como instrumentos da Política de Gestão de Resíduos 

Sólidos os planos e programas regionais integrados de gerenciamento dos resíduos sólidos, 

o apoio técnico e financeiro aos municípios, o inventário estadual de resíduos sólidos 

industriais, bem como o índice de qualidade das unidades de tratamento e disposição final 

desses resíduos. 

Nos termos do Art. 259, o gerenciamento dos resíduos sólidos urbanos deve ser efetuado 

pelos municípios, preferencialmente, de forma integrada, através de consórcios, determinando 

que a execução dos serviços a cargo da esfera municipal, em todas as etapas ou 

parcialmente, pode ser feita direta ou indiretamente através de consórcios intermunicipais 
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ou da iniciativa privada e a concessão de serviços de responsabilidade do Poder Público à 

iniciativa privada não exonerando a sua responsabilidade pela gestão. 

São considerados serviços públicos de caráter essencial à organização municipal, o 

gerenciamento, o acondicionamento, o armazenamento, a coleta, o transporte, o tratamento 

e a disposição final dos resíduos sólidos dos domicílios, visando a sua minimização e 

disposição final no solo, conforme o Art. 260. 

Reza o Art. 261, que as atividades previstas no gerenciamento de resíduos sólidos urbanos 

devem ser projetadas, implantadas, operadas e monitoradas de acordo com a legislação 

vigente, enquanto o Art. 262 dispõe que as entidades e os órgãos da administração pública 

estadual devem optar, preferencialmente, nas suas compras e contratações, pela aquisição 

de produtos de reduzido impacto ambiental, observadas sua durabilidade e caraterísticas. 

A importação de resíduos perigosos e o transporte interestadual de cargas perigosas exigirão 

a prévia autorização do órgão ambiental estadual e a recuperação ambiental e/ou remediação 

de áreas degradadas ou contaminadas pela disposição de resíduos sólidos deverá ser feita 

pelo responsável, em conformidade com as exigências estabelecidas pelo órgão ambiental 

estadual, conforme reza o Art. 263. 

Determina o Art. 265, que os responsáveis pela geração de resíduos sólidos ficam obrigados 

a elaborar o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS). Prevê que o PGRS deve 

ser aprovado pelo órgão ambiental estadual, exceto quando o plano for referente aos resíduos 

sólidos urbanos municipais, caso em que a aprovação é da Secretaria de Estado responsável 

pelo meio ambiente, devendo utilizar tais informações na gestão dos resíduos sólidos. 

Estabelece que os Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos têm horizonte de 

planejamento compatível com o período de implantação e operação, sendo que os mesmos 

devem ser periodicamente revisados e atualizados. Sua aprovação pelo órgão ambiental  não 

exclui as autorizações da Vigilância Sanitária e da Comissão Nacional de Energia Nuclear 

(CNEN) no que for de suas competências e determina que ficam sujeitos à elaboração e 

apresentação do PGRS todos os municípios do Estado e os responsáveis pelas as atividades 

geradoras de resíduos licenciáveis definidas pelo Conselho Estadual do Meio Ambiente 

(CONSEMA). 

Explicita em seu Art. 226 que o órgão competente pela aprovação desses planos, deve fixar 

os critérios básicos para sua elaboração, com base nos princípios e fundamentos 

estabelecidos nessa Lei, sendo que o Art. 267 prevê que a aprovação do PGRS, deve 
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obedecer aos critérios estabelecidos por Lei, sendo condição imprescindível para o 

recebimento de financiamentos e incentivos fiscais. 

Com efeito, o Art. 268, faculta aos municípios cobrar tarifas e taxas por serviços de coleta, 

transporte, tratamento e disposição final dos resíduos sólidos domiciliares ou outros que 

estejam sob sua responsabilidade, inclusive sobre os empreendimentos de geradores, 

receptores ou transportadores de resíduos perigosos. 

Os empreendimentos de geradores, receptores ou transportadores de resíduos perigosos 

devem comprovar sua capacidade financeira ou caucionamento, por meio de instrumentos 

hábeis, ao órgão ambiental, para arcar com os custos decorrentes da obrigação de 

recuperação ambiental, conforme estabelece o Art. 269. 

Estabelece o Art. 270 que os órgãos ambientais somente poderão conceder licenciamento às 

atividades potencialmente poluidoras quando em seus projetos contemplarem os princípios 

básicos estabelecidos nessa Política. 

Confirma o Art. 271, a reponsabilidade do Órgão Estadual de Meio Ambiente em promover o 

controle ambiental da coleta, transporte, tratamento e disposição final dos resíduos sólidos. 

Sobre o reaproveitamento ou remineração dos resíduos da mineração de carvão mineral, o 

Art. 272 considera essa atividade econômica potencialmente causadora de degradação 

ambiental e afirma que a mesma deve ser submetida a licenciamento ambiental. 

De acordo com Art. 273, o resíduo sólido deverá ser reaproveitado, sempre que sua 

característica lhe conceda o valor útil equivalente ao da matéria-prima, podendo ser utilizado, 

desde que não resulte danos à saúde pública e ao meio ambiente, precedido de licenciamento 

ambiental, cabendo à Fundação do Meio Ambiente (FATMA) elaborar a instrução para as 

atividades com reaproveitamento desses resíduos. 

 

2.3.6 Decreto Nº 2.838, de 11 de dezembro de 2009 - Homologa o Regimento Interno 

do Conselho Estadual do Meio Ambiente (CONSEMA). 

 
O Regimento Interno do CONSEMA prevê em seu Art. 20 que poderá constituir tantas câmaras 

técnicas, comissões e grupos de estudos quantos forem necessários, compostos, 

integralmente ou não, por conselheiros especialistas ou por especialistas de reconhecida 

competência. Através dessa determinação foi criada a Câmara Técnica de Resíduos Sólidos 

que tem por objetivo dar suporte à Política Estadual de Resíduos Sólidos. 
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2.3.7 Decreto Nº 3.272, de 19 de maio de 2010 

 

Fixa os critérios básicos sobre os quais devem ser elaborados os Planos de Gerenciamento 

de Resíduos Sólidos – PGRS referentes a resíduos sólidos urbanos municipais, previstos nos 

Arts. 265 e 266, da Lei Nº 14.675, de 13 de abril de 2009, que institui o Código Estadual do 

Meio Ambiente. 

O Art. 2º do referido Decreto, dispõe que cabe à Secretaria de Estado do Desenvolvimento 

Econômico Sustentável (SDS), ou a quem vier a sucedê-la, a responsabilidade pela análise e 

aprovação dos Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos Urbanos Municipais, enquanto 

o Art. 3º determina que este Plano deve ser elaborado e apresentado de acordo com o Termo 

de Referência. 

Reza o Art. 4º que o PGRS deve ter horizonte de planejamento compatível com o período de 

implantação e operação e deve ser periodicamente revisado e atualizado, cabendo ao 

município estabelecer o período em que será revisado o seu Plano e definir critério temporal 

para as revisões, não podendo ultrapassar o prazo máximo de 4 (quatro) anos. 

De acordo com Art. 5º deste Decreto, o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos Urbano 

Municipal deve ser documento hábil para orientação do Estado na concessão de incentivos 

fiscais e na liberação de recursos financeiros solicitados pelos municípios, com a finalidade de 

atender às soluções na área de resíduos sólidos urbanos municipais. Já em seu Art 6º reza 

que, em havendo necessidade de atualizar este Plano o mesmo deverá ser apresentado à 

SDS ou a quem vier a sucedê-la, para efeitos de avaliação e registro. 

Nos termos do seu Art. 7º, o PGRS deverá prever a utilização de bolsas de resíduos, para 

disponibilização ou declaração de sua demanda, como matéria-prima às atividades 

econômicas e de incentivos para a iniciativa privada. 

Determina o Art. 8º que, juntamente com este Plano, deverá ser obrigatoriamente entregue o 

questionário de informações sobre resíduos sólidos devidamente preenchidos, sendo que o 

mesmo estará disponível na página eletrônica da Secretaria de Estado do Desenvolvimento 

Econômico Sustentável (SDS), ou a que vier a sucedê-la, determinando que seja 

encaminhado a cada atualização. 

Finalmente, os Arts. 9º e 10, respectivamente, definem que a apresentação do primeiro Plano 

de Gerenciamento de Resíduos Sólidos Urbano Municipal deve observar os prazos previstos 

em Lei e que a forma de apresentação desses Planos para aprovação na 
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Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável - SDS, ou a que sucedê- 

la, deverá obedecer aos critérios estabelecidos em portaria interna. 

O Anexo Único, parte integrante deste Decreto, apresenta o Termo de Referência com os 

critérios básicos que devem ser observados na elaboração do Plano de Gerenciamento de 

Resíduos Sólidos Urbano Municipal (PGRS). 

 

2.3.8 Lei Nº 15.251, de 03 de agosto de 2010 

 

Veda o ingresso, no Estado de Santa Catarina, de resíduos sólidos com características 

radioativas e de resíduos orgânicos oriundos de frigoríficos e abatedouros, que apresentem 

riscos sanitários, tais como a disseminação de febre aftosa ou outras zoonoses e dá outras 

providências. 

 

2.3.9 Lei Nº 15.112, de 19 de janeiro de 2010 

 

Dispõe sobre a proibição de despejo de resíduos sólidos reaproveitáveis e recicláveis em 

lixões a céu aberto e aterros sanitários no Estado de Santa Catarina e dá outras providências. 

 
 

2.4 OUTROS INSTRUMENTOS NORMATIVOS ESTADUAIS 

 

 
2.4.1 Súmula CONSEMA Nº 002, de 25 de fevereiro de 2010 

 

Define e estabelece critérios e funcionamento das atividades de coleta, armazenamento e 

destinação das embalagens plásticas de óleo lubrificantes usadas no Estado de Santa 

Catarina. 

 

2.4.2 Resolução CONSEMA Nº 15, de 28 de outubro de 2008 

 

Estabelece critérios para utilização do rejeito sólido industrial denominado “Torta de 

Polimento” como matéria-prima para uso industrial. 
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2.4.3 Resolução CONSEMA Nº 26, de 06 de setembro de 2013 

 

Estabelece as diretrizes sobre a utilização das Areias Descartadas de Fundição – ADF e 

adota outras providências. 

 

2.4.4 Resolução conjunta CONSEMA e DIVS N° 01, de 06 de dezembro de 2013 

 

Estabelece a obrigatoriedade de elaboração e apresentação do Plano de Gerenciamento de 

Resíduos de Serviço de Saúde - PGRSS e seus documentos complementares, como 

documento oficial nos estabelecimentos geradores destes tipos de  resíduos,  atendendo às 

exigências da resolução da RDC ANVISA Nº 306/2004. 

 

2.4.5 Resolução CONSEMA Nº 008 de 06 de dezembro de 2011 

 

Dispõe sobre a aprovação do procedimento de gerenciamento de resíduos de aparas de 

couro e pó de rebaixadeira oriundos do curtume. 

Legislação Estadual 

Santa Catarina 
Data da 
sanção 

Ementa 
Situação da 

regulamentação 

Constituição 
Estadual 

05/10/1989 _ _ 

 

Lei Nº 11.347 
 

17/01/2000 
Dispõe sobre a coleta, o recolhimento e o destino 
final de resíduos sólidos potencialmente 
perigosos que menciona. 

 

Decreto 

 

Lei Nº 12.375, 
 

16/07/2002 
Dispõe sobre a coleta, o recolhimento e o destino 
final de pneus descartáveis e adota outras 
providências. 

 

Decreto 

 

Lei Compl. Nº 381 
 

07/05/2007 
Dispõe sobre o modelo de gestão e a estrutura 
organizacional da Administração Pública 
Estadual. 

 

_ 

Lei Nº 14.675 13/04/2009 Institui o Código Estadual do Meio Ambiente. 
Decreto Nº 3.272, de 
19/05/2010 

Decreto Nº 2.838 11/12/2009 
Homologa o Regimento Interno do Conselho 
Estadual do Meio Ambiente. 

_ 

 

 
Lei Nº 15.251 

 

 
03/08/2010 

Veda o ingresso, no Estado de Santa Catarina, de 
resíduos sólidos com características radioativas e 
de resíduos orgânicos oriundos de frigoríficos e 
abatedouros, que apresentem riscos sanitários, 
tais como a disseminação de febre aftosa ou 
outras zoonoses 

 

 
_ 

 
Lei Nº 15.112 

 
19/01/2010 

Dispõe sobre a proibição de despejo de resíduos 
sólidos reaproveitáveis e recicláveis em lixões a 
céu aberto e aterros sanitários no Estado de 
Santa Catarina. 

 
Decreto 

Quadro 2: Demonstrativo da Legislação Estadual 
Fonte: www.pge.sc.gov.br 

http://www.pge.sc.gov.br/


MUNICÍPIO DE CRICIUMA 

PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 
60 

 

 

 
 

 

3 CONTEXTUALIZAÇÃO REGIONAL 

 
 

A microrregião de Criciúma pertence à Mesorregião Sul Catarinense, conforme classificação 

do IBGE e, segundo a regionalização estadual, a 21ª Secretaria de Desenvolvimento Regional 

do Estado de Santa Catarina, conforme Lei Complementar Estadual nº 381, de 07 de maio de 

2007. 

Os municípios de Balneário Rincão, Cocal do Sul, Criciúma, Forquilhinha, Içara, Lauro Muller, 

Morro da Fumaça, Nova Veneza, Orleans, Siderópolis, Treviso e Urussanga (AMREC, 2015) 

compõem também esta Associação, conforme Figura 1. 

Segundo o IBGE, a Região Carbonífera possuía uma população de 401.684 habitantes em 

2010 correspondendo a 6,22% da população do Estado de Santa Catarina e, segundo 

estimativa deste Instituto em 2014 alcançava 416.299 habitantes. É importante assinalar que 

a população total da Região Carbonífera cresceu 13,75% em relação ao período 2000/2010 e 

sua população urbana 23,75%, enquanto que houve um crescimento negativo da ordem  de 

33,63% em sua população rural (IBGE, 2014). 

 

Figura 1: Localização dos municípios da AMREC 
Fonte: AMREC, 2015. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Mesorregi%C3%A3o_do_Sul_Catarinense
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3.1 INDICE DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL 

 

 
O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH-M) publicado pelo PNUD (2010) apresenta 

indicadores alto e médio de desenvolvimento, conforme Tabela 1. 

Tabela 1: Índice de Desenvolvimento Humano dos Municípios da AMREC, 2010. 
 

Municípios IDHM IDHM_Renda IDHM Longevidade IDHM - Educação 

Balneário Rincão --- --- ---- -- 

Cocal do Sul 0.780 0,747 0,859 0,740 

Criciúma 0,788 0,678 0,741 0,786 

Forquilhinha 0.753 0,754 0,861 0,657 

Içara 0.741 0,732 0,861 0,645 

Lauro Muller 0.735 0,714 0,822 0,677 

Morro da Fumaça 0.738 0,732 0,825 0,665 

Nova Veneza 0.768 0,741 0,869 0,703 

Orleans 0.755 0.749 0,873 0,657 

Siderópolis 0,774 0,751 0,880 0,701 

Treviso 0.774 0,737 0,882 0,714 

Urussanga 0.772 0,756 0,876 0,695 

Fonte: PNUD, 2010 elaborado por SC Engenharia e Geotecnologia Ltda, 2014. 

 

Ao observar os indicadores municipais, destacam-se os municípios que apresentavam 

indicadores considerados altos, como Criciúma, com indicador 0,788; Cocal do Sul, com 

0,780; Nova Veneza com 0,768. Os municípios com indicadores mais baixos são: Morro da 

Fumaça com 0,738 e Lauro Muller, com 0,735. A presença destes indicadores denota a 

melhoria da qualidade de vida da população que se reflete na saúde, educação e renda. 

 
 

3.2 BREVE HISTÓRICO 

 

 
As primeiras atividades que se seguiram ao início da ocupação da Região Carbonífera no 

século XVIII estavam direcionadas à subsistência, tais como a pesca 

artesanal, extração de produtos florestais e agropecuária extensiva. Contudo, os escritos do 

Padre Leonir Dall`Alba (1973) já relatavam que os tropeiros que passavam por esta região já 

tinham tido contato com as “pedras pretas” (carvão) que queimavam. Estas pedras vão  ter 

um papel fundamental em todo o processo de crescimento econômico e populacional da 

região, que ficou conhecida como “Região Carbonífera”. 
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Segundo Possamai et al (2007) os imigrantes europeus colonizaram a região carbonífera3, a 

partir do uso dos recursos naturais abundantes, que segundo Lago (2000, p.366) era traduzido 

pela “biodiversidade florística, biodiversidade faunística, energia hidráulica, recursos do 

subsolo com argilas e jazidas de carvão.” 

As jazidas de carvão em solo catarinense estão localizadas na porção leste de seu território, 

acompanhando as linhas de afloramento das camadas de carvão que estão situados na Bacia 

Sedimentar do Paraná (RAVAZZOLLI, 2013). 

Sobre as jazidas de carvão, Paulo Lago assevera que: 

Os achados de `pedras pretas` precederam à chegada dos primeiros colonos 
estrangeiros para a Colônia `Grão Pará. Já, em 1861, o famoso Visconde de 
Barbacena adquiria da então província grandes extensões de terras devolutas. 
E logo em seguida obtinha licença para iniciar lavras de jazidas carboníferas. 
Em pouco tempo, os vales de esperança do Sudeste se transvestiram em 
bacias carboníferas (1988, p. 116, grifo do autor) 

 

As primeiras áreas de extração do carvão de forma manual ocorreram na região de Lauro 

Muller, seguindo por "carros de boi" até as margens do rio Tubarão, e daí por canoas até 

Laguna (CETEM, 2001, p.08). Nos idos de 1874, Lago (2000) lembra que foi iniciada a 

construção da Donna Thereza Cristina Railway Company para o transporte do carvão extraído 

das minas Passa Dois (Lauro Müller). O referido autor acentua que: 

Ao longo de considerável tempo a ferrovia atingiu 229 km de bitola estreita e 
dava seu recado como meio de transporte de minério, vindo das jazidas que 
foram descobertas e de frentes de desmonte que foram sendo exploradas. O 
minério, saído das minas pré-lavado, liberado de estéreis e, após 
beneficiamento final no Lavador de Capivari e obtenção do tipo metalúrgico, 
era escoado pelo precário porto de Laguna. [...] Foi preciso construir o terminal 
de Imbituba, para exportar maior volume da produção, porém somente depois 
dos meados dos anos 40 (2000, p.376). 

 

É importante lembrar que entre os anos de 1895 e 1945 o carvão foi utilizado como 

combustível por empresas industriais, para o fornecimento de gás e para o transporte marítimo 

e ferroviário. Neste período foram criadas inúmeras empresas mineradoras, tais como: 

Companhia Brasileira Carbonífera Araranguá (CBCA), Companhia Carbonífera Urussanga 

(CCU), Companhia Carbonífera Próspera SA, Companhia Ítalo-Brasileira Ltda, Companhia 

Nacional de Mineração Barro Branco e mais de 80 outras mineradoras, de 
 

3 
Os imigrantes italianos estabeleceram-se nos vales dos Rios Tubarão e Urussanga, formando as colônias de 

Urussanga (1878), de Criciúma (1880), de Cocal (1885) e de Azambuja (1887). No final do século XIX, 
descendentes dos imigrantes alemães dirigiram-se ao atual Município de Forquilhinha. Os imigrantes poloneses 
chegaram a partir de 1890 e, foram alojados na Colônia Accyoli de Vasconcelos, atual município de Cocal do Sul 
e no atual município de Sombrio (PICHETTI, 1970). 
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pequeno porte, fundadas com capital local (RAVAZZOLLI, 2013). Atualmente, segundo 

Amboni et al (2009?) estão em operação 12 minas de carvão na região conforme Figura 2. 

Figura 2: Localização das minas em atividades na região. 

Fonte: AMBONI et al, 2009?, p. 4. 

 

Na década de 50, do século XX, foi iniciado o aproveitamento do carvão energético com a 

construção da primeira usina termelétrica que utilizaria o carvão vapor fino, da então criada 

Usina Lavatória de Capivari (LAGO, 2000, p.412) que forneceria energia para o Lavador de 

Capivari. 

Em 1957 foi aprovada a constituição da Sociedade Termelétrica de Capivari (SOTELCA) com 

sede no Distrito de Capivari de Baixo, município de Tubarão. Em 1965 começou a operar a 

Unidade I da Usina Termelétrica Jorge Lacerda com potência instalada de 50.000 kW Em, 

1979, para melhor aproveitamento do carvão entra em operação a Indústria Carboquímica 

Catarinense (ICC) sediada em Imbituba. Esta empresa iria reaproveitar o rejeito piritoso e 

produzir ácido sulfúrico e fosfórico, matéria-prima para a produção de fertilizantes (GOULARTI 

FILHO, 2007). 

Neste momento, segundo Goularti Filho e Moraes (2009) apud Ravazzolli (2013, p. 183) “o 

complexo carbonífero já era formado pelas minas, ferrovia, lavador, termelétrica, carboquímica 

e porto.” Ressaltam os autores que a maior expansão da indústria carbonífera ocorreu, 

entretanto, durante as crises vivenciadas em todo o mundo – a crise do petróleo em 1973 e 

1978 – quando o Ministério das Minas e Energias com base no carvão – constrói nova matriz 

energética, em substituição ao óleo combustível. 
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A indústria carbonífera catarinense atingiu seu auge na década de 
80, chegando a empregar cerca de 11.000 trabalhadores e prover a 
subsistência de mais de 66.000 pessoas. O impacto socioeconômico de seu 
declínio seria ainda maior se outros serviços correlatos, tais como os de 
comercialização e os portuários, fossem contabilizados. Assumindo a 
participação dessas atividades periféricas com igual importância às da 
mineração, o impacto total sobre o número de empregos na indústria 
carbonífera poderia ser estimado em 38.000, os quais mantinham mais de 
220.000 pessoas (CETEM, 2001, p.10). 

 

Goularti Filho e Moraes (2009) sintetizaram a formação do complexo carbonífero em seus 

períodos como pode ser observado no Quadro 3: 

Período Etapas do Complexo Carbonífero 
1884-1946 Minas-ferrovias-portos 

1946-1965 Minas-ferrovia-lavador- porto 

1965-1979 Minas-ferrovia-lavador-termoelétrica-porto 

1979- 1994 Minas-ferrovia-lavador-termoelétrica-carboquímica-porto 

Pós-1994 Minas-ferrovia- termoelétrica-porto. 

Quadro 3: Etapas do Complexo Carbonífero 
Fonte: Elaborado a partir de informações de Goularti Filho; Moraes, 2009, p. 263-265. 

 

Cabe assinalar que a extração do carvão gerou uma problemática ambiental que Lago (2000, 

p. 414) chamou de “lixo da mineração, num espaço cujas paisagens se desestratificavam 

pelos desmontes a céu aberto e lençóis de materiais estéreis” e que levou a União, através 

do Decreto nº 085206/1980 a classificar esta região como a 14ª área crítica nacional em 

termos de qualidade ambiental. 

É importante lembrar, conforme cita Ravazolli (2013, p. 184) que: 

[...] desde o aparecimento das primeiras explorações de carvão, as minas 
careceram de planejamento, técnicas e tecnologias de controle ambiental, com 
inversão de camadas do solo na mineração de carvão a céu aberto e disposição 
inadequada dos rejeitos e estéreis em contato permanente com o ar, solo, e 
água, dispostos em estradas, rios, riachos, terrenos baixos e alagadiços. 

 

Estudos realizados pela CPRM/PROGESC (1995, p.13) apresentam alguns dos impactos 

ambientais decorrentes de processos de degradação no ar, na água e no solo gerador por: 

a) Combustão espontânea – que libera gases tóxicos e material particulado no ar, 

chuvas ácidas e acidificação do solo; 

b) Lixiviação: formação de ácido e solubulização de metais com a acidificação e 

contaminação do solo; 

c) Drenagem superficial: com transporte de águas ácidas, metais traços sólidos 

em suspensão com a acidificação do solo infiltrado pela água ácida; 

d) Intemperismo: material particulado que acelera o processo de formação de 

águas ácidas e provoca o assoreamento em rios e lagoas gerando erosão. 
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Em decorrência, as condições ambientais (cobertura vegetal e recursos hídricos) na região 

encontram-se bastante alteradas, em razão da carga poluidora derivada dos processos 

resultantes da atividade mineradora dos efluentes industriais, do setor agroindustrial e do 

esgotamento sanitário (CETEM, 2001). 

Cabe lembrar que a região carbonífera está inserida na Região Hidrográfica do Extremo sul, 

abrangendo as bacias dos rios Mampituba, Araranguá e Urussanga, cujas nascentes estão 

junto a Serra Geral, tendo sido ao longo do tempo, poluída, primeiramente pela extração e 

beneficiamento do carvão, e, posteriormente, pelos agrotóxicos, despejos de esgotos 

domésticos e efluentes industriais (SANTA CATARINA, 1997). 

A cobertura vegetal nativa (Mata Atlântica) encontra-se reduzida e degradada pela própria 

exploração antrópica, cabendo destacar “que a região encontra-se entre as que possuem a 

menor área com vegetação primária e secundária (15% em média). A situação é exatamente 

oposta no que se refere à área reflorestada, já que esta classe ocupa cerca de 7%, em média 

da área regional” (SANTA CATARINA, 1997, p.96). 

Segundo dados do relatório do CETEM (2001) a vegetação secundária já é encontrada em 

estágios diferenciados de regeneração, ao mesmo tempo em que são encontrados  manchas 

de reflorestamento com eucaliptos e pinus nos diversos municípios da região (CETEM, 2001). 

 
 

3.3 OS RESÍDUOS SÓLIDOS NO CONTEXTO REGIONAL 

 

 
O crescimento da geração de resíduos sólidos está diretamente relacionado com aumento da 

população, o processo industrial, o aumento do poder aquisitivo e de consumo, bem como 

com o nível cultural e educacional de cada comunidade, segundo Monteiro (2001). 

É importante observar que em 2000 o percentual da população urbana atendida com a coleta 

de resíduos sólidos nos municípios da AMREC variava de 100,00% em Treviso há apenas 

51,26% em Nova Veneza. Dos 11 municípios, em 05 deles foram identificados 35 lixões e 18 

aterros controlados, como pode ser observada na Tabela 2 

Tabela 2: Situação da coleta e destinação dos resíduos sólidos na AMREC, 2000 

Municípios 
Pop urbana com coleta 

de lixo (%) 
Destino final do lixo Nível 

Cocal do Sul 70,17 03 aterros controlados Solução Precária 

Criciúma 90,00 03 aterros controlados Solução Precária 
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Municípios 
Pop urbana com coleta 

de lixo (%) 
Destino final do lixo Nível 

Forquilhinha 81,20 03 aterros controlados Solução Precária 

Içara 85,00 07 lixões Condenável 

Lauro Muller 71,27 07 lixões Condenável 

Morro da Fumaça 74,07 03 aterros controlados Solução Precária 

Nova Veneza 51,26 07 lixões Condenável 

Orleans 52,17 07 lixões Condenável 

Siderópolis 74,64 07 lixões Condenável 

Treviso 100,00 03 aterro controlado Solução Precária 

Urussanga 60,00 03 aterros controlados Solução Precária 

Fonte: MANGILI, 2006, p.25 

 

Em 2001, atendendo as orientações do Ministério Público de Santa Catarina, os municípios 

de Cocal do Sul, Lauro Müller, Morro da Fumaça, Orleans, Siderópolis, Treviso e Urussanga 

resolveram associarem-se para dar uma destinação correta e adequada aos seus resíduos 

com o fechamento dos lixões. Deste modo criaram o Consórcio Intermunicipal de Resíduos 

Sólidos Urbanos da Região Sul (CIRSURES), com o objetivo de resolver o problema da 

disposição final dos resíduos sólidos e a construção de aterro sanitário4 conforme consta no 

Plano Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (UNESC/IPAT, fevereiro de 

2013). 

A presença de lixões inativos foi constatada em 2007 em pesquisa realizada por Possamai e 

outros estudiosos5 em nove municípios da Bacia Carbonífera: 

[...] quatro lixões inativos estão afastados a mais de 200 metros dos corpos  de 
água. Porém, sete lixões estão a menos de 100 metros desses corpos de água, 
situação que contraria as normas e que indica alto potencial de interferência na 
qualidade das águas. Esses sete lixões são elementos potencialmente lesivos 
aos corpos de água, com possibilidade de contaminação dos rios na região 
carbonífera, já muito comprometidos com a realidade decorrente da mineração 
do carvão (2007, p.7). 

 

Como se observa, o passivo ambiental decorrente da extração mineral e as áreas utilizadas 

anteriormente como lixões na região tem uma interface bastante forte com a qualidade de vida 

da população, principalmente daquela que reside nas proximidades das antigas áreas 

mineradas ou lixões (principalmente pessoas com baixo poder aquisitivo). 

 

 
4 
O Cirsures foi criado para atender ao termo de Ajustamento de Conduta – TAC com a finalidade de solucionar 

os problemas relativos ao gerenciamento de resíduos sólidos urbanos. 
5 
Lixões inativos na região carbonífera de Santa Catarina: análise de riscos à saúde pública e ao meio 

ambiente, publicado pela Revista Ciência, Saúde Coletiva, vol.12 n.1, Rio de Janeiro, Jan./Mar. 2007 
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Este crescimento tem implicações na paisagem com o aparecimento de lixões, de entulhos a 

céu aberto e nas margens de rios, lagoas e ribeirões, quando não gerido de forma equilibrada 

e sustentável. 

Três anos mais tarde, os municípios da região já produziam 214 tonelada/diária de resíduos 

sólidos que deixaram de se dispostos nos lixões e passaram a ser colocados em aterro 

sanitário ou em aterro controlado (MANGILI, 2006, p. 26), conforme Tabela 3. 

Tabela 3: Disposição dos resíduos sólidos dos municípios da AMREC, 2004 

Municípios 
Toneladas 

dia (T) 
Nº de 

Caminhões 
Nº de pessoas 

envolvidas 
Tipo de Coleta Destinação do lixo 

Cocal do Sul 8 1 4 Convencional Aterro Sanitário 

Criciúma 100 8 60 
Convencional 

seletiva 
Aterro Controlado 

Forquilhinha 9 1 8 Convencional Aterro Controlado 

Içara 39 3 10 Convencional Lixão 

Lauro Muller 8 1 5 
Convencional 

seletiva 
Aterro Sanitário 

municipal 

Morro da 
Fumaça 

10 1 7 Convencional Aterro Sanitário 

Nova Veneza 7 1 4 Convencional Aterro Controlado 

Siderópolis 7 2 8 
Convencional 

seletiva 
Aterro Controlado - 

projeto 

Treviso 5 1 4 Convencional Aterro Sanitário 

Urussanga 21 2 6 
Convencional 

seletiva 
Aterro Sanitário 

TOTAL 214 21 116 - - 

Fonte: MANGILI, 2006, p. 26 com base em dados das Prefeituras Municipais e IPAT. 

 

 
O aterro sanitário do CIRSURES iniciou suas operações em março de 2004 e conta com uma 

vida útil de 14 anos e uma capacidade total projetada de 320.833m³ de resíduos sólidos. 

Possui Licença Ambiental de Operação emitida pela FATMA de nº 9478/2013 e Alvará da 

Vigilância Sanitária de nº 0294/2015.6 

Este documento pontua que o CIRSURES atende atualmente uma população de mais de 

90.795 mil pessoas (IBGE, 2010) e são tratadas, mensalmente, 13.000 toneladas de resíduos. 

Os resíduos gerados pelos municípios integrantes do Consórcio são encaminhados 

primeiramente para triagem, para aproveitamento dos resíduos reciclados pela Cooperativa 

de Catadores do Rio América (COOPERAMÉRICA). O projeto gera uma economia de 40% 

aos municípios, comparados aos valores gastos para dispor os resíduos em aterros sanitários 

privados conforme informações do CIRSURES. 

 

6 
Informações obtidas a partir da homepage do CIRSURES http://www.cirsures.sc.gov.br/institucional 

http://www.cirsures.sc.gov.br/institucional
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A COOPERAMÉRICA foi criada em 2007, estando localizada em terreno localizado ao lado 

do aterro sanitário, onde realiza a triagem e a comercialização dos materiais recicláveis 

coletados pela equipe de coleta seletiva do CIRSURES (UNESC/IPAT, fevereiro de 2013). 

A Cooperativa realiza desde o ano de 2012 a triagem dos materiais recicláveis provenientes 

de algumas cargas de resíduos sólidos domiciliares recolhidos de forma misturada nos 

municípios integrantes do CIRSURES (25%), que passam pela etapa de triagem manual para 

recuperação da fração seca, antes de serem dispostos no aterro sanitário. 

A partir de fevereiro de 2014 a Cooperativa passou a receber algumas cargas de materiais 

recicláveis recolhidos por coleta seletiva de recicláveis secos, realizada pelo CIRSURES junto 

aos municípios associados. 

A cooperativa trabalha em dois turnos (das 7:00 às 12:00 horas e das 12:00 às 17:00 horas) 

com uma equipe em cada turno. Possui um total de 23 cooperados, que residem, em sua 

maioria, no município de Urussanga, na região do Rio América. A partir da comercialização 

dos materiais recicláveis recuperados é feita a partilha do faturamento entre os associados, 

gerando uma renda média mensal de R$1.100,00. 

Destaca-se também na região da AMREC o aterro da RAC Saneamento, localizado em Içara 

que recebe cerca de 700 ton/dias de resíduos sólidos oriundo dos municípios de Criciúma, 

Içara, Nova Veneza, Sangão, Rincão, Forquilhinha, Meleiro, Maracajá, e resíduos industriais 

de algumas indústrias da região. 

Este aterro sanitário era gerenciado pela empresa Santech Resíduos desde o início das 

atividades em 2005. No entanto, a partir de uma decisão judicial ao final do primeiro semestre 

de 2014, o aterro passou a ser de propriedade da empresa RAC Saneamento. 

Este aterro está localizado no km 389 da BR-101 no Município de Içara/SC, no bairro Poço 8, 

entre os trevos da Vila Nova que dá acesso aos município de Içara e Criciúma e o da Quarta 

Linha acesso sul ao município de Criciúma (MANGILI, 2006, p. 69). 

Em conformidade com as informações constantes do Plano Estadual de Gerenciamento de 

Resíduos Sólidos de Santa Catarina (2012) 89,03% da população regional residia nas áreas 

urbanas dos municípios e produziram 270,38 ton/dia de resíduos sólidos, conforme dados 

constantes do PGIRS/SC (2012 p. 89 e 127). Constantes da Tabela 4. 
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Tabela 4: Dados da população e geração de resíduos na AMREC 

Município População Total/2010 População Urbana/2010 
Quantidade/Resíduos/ 

ton./dia 

Balneário Rincão ------- ----- --- 

Cocal do Sul 15.159 12.696 7,58 

Criciúma 192.308 189.630 153,85 

Forquilhinha 22.548 18.426 11,27 

Içara 58.833 53.913 47,07 

Lauro Muller 14.367 11.106 7,18 

Morro da Fumaça 16.126 13.863 8,06 

Nova Veneza 13.309 8.927 6,65 

Orleans 21.393 16.084 10,70 

Siderópolis 12.998 10.051 6,50 

Treviso 3.527 1.833 1,41 

Urussanga 20.233 11.405 10,11 

Total 390.801 347.934 270,38 

Os dados do Município de Balneário Rincão (recém-instalado) estão inseridos nos dados do Município de Içara 
Fonte: Santa Catarina. SDE. Plano Estadual de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, 2012, p. 89 e 127, com 
base nos dados demográficos do IBGE de 2010 e coleta de dados dos resíduos em 2012. 

 

Ainda, o Cirsures realiza o controle da quantidade de resíduos encaminhados por cada 

município integrante do consórcio. 

No ano de 2006 o Cirsures recebeu 7.698,54 ton/ano de resíduos sólidos urbanos oriundos 

dos municípios de Cocal do Sul, Lauro Muller, Morro da Fumaça, Orleans, Treviso e 

Urussanga. No ano de 2014, o município de Siderópolis aderiu ao Consórcio havendo em 

consequência um aumento do quantitativo dos resíduos sólidos urbanos dispostos no aterro 

gerenciado pelo CIRSURES de 18.784,34 ton/dia. Este montante equivale a um crescimento 

da ordem de 143,99% em relação a 2006. Entre janeiro e setembro de 2015 o CIRSURES 

recebeu 14.365,52 toneladas de resíduos provenientes dos municípios associados, conforme 

Tabela 5. 

Tabela 5: Total de RSU depositados no aterro sanitário do CIRSURES de 2006 a 2105 
Ano Total de Resíduos (Ton.) 

2006 7.698,54 

2007 12.048,38 

2008 12.496,50 

2009 13.145,01 

2010 13.646,41 

2011 15.224,99 

2012 15.627,06 

2013 16.272,79 

2014 18.784,34 

2015 14.365,52* 

Fonte: CIRSURES, 2015 
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O CIRSURES iniciou a coleta seletiva a partir de dezembro de 2008 somente no município de 

Urussanga, sendo expandida a cada ano, envolvendo atualmente, todos os sete municípios 

associados ao Consórcio (Tabela 6). 

Tabela 6: Total da coleta seletiva nos municípios do CIRSURES de 2008 a 2014 
Ano Coleta Seletiva - Total de Resíduos (Ton.) 

2008 8,24* 

2009 129,25 

2010 194,96 

2011 178,93 

2012 135,98 

2013 120,91 

2014 261,92 

Fonte: CIRSURES, 2015 
*Dados apenas do mês de dezembro 

 

 
3.4 ASPECTOS ECONÔMICOS E INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE 

 

 
Em razão da crise no setor carbonífero em decorrência da redução do subsídio ao transporte 

do carvão, o fechamento das companhias mineradoras estatais, do Lavador de Capivari, da 

Indústria Carboquímica Catarinense, da crise na economia nacional e na própria queda na 

produção do carvão catarinense e a preocupação ambiental com a sustentabilidade, 

impulsionam os capitais locais a investirem em outras áreas da economia, seja industrial ou 

comercial, mantendo um ritmo de crescimento que recolocou a região como maior produtora 

de revestimentos cerâmicos do país (GOULARTI FILHO; JENOVEVA NETO 1997). 

Neste sentido, os referidos autores apontam para alguns momentos do processo de 

industrialização ocorrido na bacia carbonífera: 

[...] num primeiro momento, a indústria carbonífera como indústria motriz de 

menor proporção, impulsionando o desenvolvimento da metalurgia, atacados 
de ferragens e outras pequenas atividades urbanas. Num segundo momento, 
a indústria cerâmica será a indústria motriz de maior proporção que impulsionou 
outras atividades industriais, além de novas metalúrgicas, fornecedores de 
insumo como esmaltes, indústria química, embalagens e transportadoras. E por 
último, as indústrias da confecção do vestuário também desempenham este 
papel de impulsionadoras, proporcionam o surgimento das lavanderias, 
bordadeiras, serigrafias e outras atividades paralelas (1997, p. 25-26). 

 

Conforme publicação da FIESC (2013, p.40), a movimentação econômica dos municípios da 

região sul catarinense apresentava um PIB total de R$ 10,6 bilhões em 2010, dos quais R$ 
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7,8 bilhões eram oriundos dos municípios da AMREC que participava no PIB estadual com 

5,1%. 

Com relação ao cenário empresarial a região tinha em 2013 um total de 12.232 

estabelecimentos, cujo número cresceu 3,6% em relação a 2012, segundo informações 

elaboradas pela Secretaria de Estado da Assistência Social, Trabalho e Habitação, Setor de 

Informação e Análise do Mercado de Trabalho (2014, p.7), com base na Relação Anual de 

Informações Sociais do Ministério do Trabalho e Emprego – RAIS/MTE (2013) apresentadas 

na Tabela 7. 

Tabela 7: Número dos estabelecimentos em 2013 e variação % entre 2013/2012 – por subsetor 
econômico na Microrregião Geográfica de Criciúma. 
Subsetor de Atividades 
Econômicas 

Nº de estabelecimentos Variação 2013/2012 
(%) 

Extrativa Mineral 59 -4,8 

Prod. Mineral não Metálico 264 -1,1 

Indústria Metalúrgica 318 2,9 

Indústria Mecânica 220 -4,3 

Elétrico e Comunicação 23 -23,3 

Material de Transporte 35 16,7 

Madeira e Mobiliário 272 3,4 

Papel e gráfica 150 2,0 

Borracha, Fumo, Couros 74 5,7 

Indústria Química 200 -0,5 

Indústria têxtil 774 5,2 

Indústria Calçados 9 0,0 

Alimentos e bebidas 220 0,9 

Serviço Utilidade Pública 34 -2,9 

Construção Civil 685 19,8 

Comércio Varejista 4.039 1,2 

Comércio Atacadista 611 2,5 

Instituição Financeira 150 -0,7 

Adm Técnica Profissional 1.341 4,0 

Transporte e Comunicações 731 4,6 

Aloj. Comunicação 1.197 4,6 

Médicos Veterinários 502 5,2 

Ensino 140 8,5 

Admin. Pública 30 7,1 

Agricultura 154 29,4 

TOTAL 12.232 3,6 

Fonte: RAIS/MTE (2013). Secretaria de Estado da Assistência Social, Trabalho e Habitação Setor de 
Informação e Análise do Mercado de Trabalho, setembro 2014, p.7. 

 

Observando os dados acima, constata-se que os segmentos que mais cresceram, neste 

período, foram a agricultura (29,4%); construção civil (19,8%); industrial de material de 

transporte (16,7%); ensino (8,5%); borracha, fumo e couro (5,7%); e indústria têxtil (5,2%), 

havendo uma variação negativa no crescimento da indústria mecânica (- 4,3%), elétrica e de 

comunicação (-23,3%); extrativa mineral (-4,8%). 
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O documento elaborado pela SST/DITE (2014, p.08) apresentou alguns dados estatísticos 

com base na publicação do IBGE (2010), demonstrando que entre os anos de 2000 e 2010, a 

população em idade ativa (PIA) cresceu na região 20,8%, enquanto que a população 

economicamente ativa (PEA) cresceu 34,2% em igual período. Este percentual está 

relacionada com a redução da taxa de desocupação, de 11,3% em 2000 para 4,2% em 2010. 

Salienta que 51,4% dos ocupados estavam empregados; 30,6% trabalhavam por conta própria 

e 23,9% eram empregadores (Tabela 8). 

Tabela 8: Indicadores gerais do mercado de trabalho e posição na ocupação na microrregião de 
Criciúma - 2000 e 2010 
PIA, PEA e Posição na 
Total 
Ocupação 

2000 2010 Variação % 

PIA 265.762 321.141 20,8 

PEA 153.022 205.337 34,2 

Empregados 97.266 147.241 51,4 

Conta própria 27.246 35.809 30,6 

Empregadores 5.669 7.026 23,9 

Não remunerados 4.050 2.192 -45,9 

Próprio Consumo 1.365 4.460 226,7 

Taxa de desocupação (%) 11,3 4,2 ---- 

Fonte: Censo IBGE. Secretaria de Estado da Assistência Social, Trabalho e Habitação, Setor de 
Informação e Análise do Mercado de Trabalho, 2014, p. 8 

 
Do total de 127.168 empregos com vínculos formais presentes na microrregião de Criciúma 

em 2013, a maior concentração dos empregos encontrava-se no setor serviços com 67.654 

trabalhadores, que representavam 53,20% do total; seguido pela indústria de transformação 

com 59.021 empregos formais, ou seja, com 46,41% do total e na agricultura com 493, ou 

seja, 0,385 do total (SANTA CATARINA/SST/DITE, 2014, p.9), conforme se pode observar na 

Tabela 9. 

Tabela 9: Vínculos de emprego formal na Microrregião de Criciúma, segundo o subsetor de atividade 
econômica - 2013 
Subsetor de Atividade Econômica 2013 Variação 2013/2012 

Extrativa Mineral 4.137 8,1 

Prod. Mineral não Metálico 8.464 -1,7 

Indústria Metalúrgica 4.611 -0,6 

Indústria Mecânica 3.740 13,5 

Elétrico e Comunicação 488 -14,1 

Material de Transporte 1.956 40,1 

Madeira e Mobiliário 1.895 2,5 

Papel e gráfica 1.049 -13,4 

Borracha, Fumo, Couros 462 -8,2 

Indústria Química 7.061 1,2 

Indústria têxtil 11.526 4,1 

Indústria Calçados 26 -43,5 

Alimentos e bebidas 7.238 28,6 

Serviço Utilidade Pública 883 -4,8 
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Subsetor de Atividade Econômica 2013 Variação 2013/2012 

Construção Civil 5.783 28,8 

Comércio Varejista 22.214 3,8 

Comércio Atacadista 3.934 2,3 

Instituição Financeira 1.508 -6,9 

Administração Técnica Profissional 8.024 -6,8 

Transporte e Comunicações 6.731 7,3 

Aloj. Comunicação 8.910 16,9 

Médicos Veterinários 3.328 4,1 

Ensino 3.721 5,7 

Admin. Pública 8.401 2,0 

Agricultura 493 -7,0 

TOTAL 127.168 5,6 

Fonte: RAIS/TEM (2013). Elaborado pela Secretaria de Estado da Assistência Social, Trabalho e 
Habitação, Setor de Informação e Análise de Mercado de Trabalho – DITE/SST, 2014, p.9. 

 
Cabe também pontuar que esta região continua com o modal ferrovário – a Estrada de  Ferro 

Tereza Cristina, atualmente privatizada, que leva, não somente o carvão, mas também outros 

produtos industrializados, como revestimentos cerâmicos ao Porto de Imbituba (Figura 3). 

 
Figura 3: Ferrovia Tereza Cristina 

Fonte: http://am570.com.br/noticia.php?Tid=3079 

 

Paralelo a esta ferrovia está a BR-101, duplicada, que corta vários municípios e sedes urbanas 

da região, como um elemento dinamizador da economia regional. Outras rodovias, estaduais 

e municipais, articulam as diversas sedes municipais e localidades entre si e com outras 

regiões do Estado, como pode ser observada na Figura 4 

http://am570.com.br/noticia.php?Tid=3079
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Figura 4: Mapa rodoviário da Região Carbonífera de Santa Catarina 

Fonte: DEINFRA, 2013. 

 

Além dos modais rodoviário e ferroviário a região dispõe do Aeroporto Diomício Freitas, 

localizado no município de Forquilhinha, que atende a população regional. Figura 5). 

Figura 5: Aeroporto de Forquilhinha 
Fonte: www.engeplus.com.br 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Aeroporto_Diom%C3%ADcio_Freitas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Forquilhinha
http://www.engeplus.com.br/
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Este aeroporto também recebe aeronaves de pequeno porte de empresários residentes na 

região para facilitar seus deslocamentos para outras cidades. Opera voos regulares através 

da Linhas Aéreas Brasileiras (AZUL). 

Além deste aeroporto, a população da bacia carbonífera também utiliza os serviços do 

Aeroporto Regional de Jaguaruna para chegar a outras cidades e regiões do país, ou mesmo 

fazer conexões para outros aeroportos internacionais7 (Figura 6). 

 
Figura 6: Aeroporto Regional de Jaguaruna 

Fonte: http://www.tudoviagem.com/2015/02/depois-de-tam-agora-e-vez-da-gol.html 

 

 
O Aeroporto Regional de Jaguaruna, denominado Aeroporto Regional Sul Humberto Ghizzo 

Bortoluzzi, localizado no município de Jaguaruna, foi construído para atender uma  população 

de 900 mil pessoas de 48 municípios do Sul catarinense, contando com uma área de 311 

hectares e pista com 2,5 mil metros de comprimento, por 30 de largura,8 onde operam as 

empresas Gol e TAM. 

 
 
 
 
 
 
 
 

7 
Informações obtidas junto ao site http://www.engeplus.com.br/noticia/geral/2013/atualmente-aeroporto- 

diomicio-freitas-disponibiliza-dois-voos-diarios-/ 
8
http://www.sc.gov.br/mais-sobre-desenvolvimento-economico/aeroporto-regional-sul-humberto-ghizzo- 

bortoluzzi-de-jaguaruna-inaugura-as-atividades-com-voo-vindo-de-sao-paulo 

http://pt.wikipedia.org/wiki/TRIP_Linhas_A%C3%A9reas
http://www.tudoviagem.com/2015/02/depois-de-tam-agora-e-vez-da-gol.html
http://www.engeplus.com.br/noticia/geral/2013/atualmente-aeroporto-
http://www.sc.gov.br/mais-sobre-desenvolvimento-economico/aeroporto-regional-sul-humberto-ghizzo-
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4 CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO 

 
 

4.1 LOCALIZAÇÃO 

 

 
O Município de Criciúma está localizado na Região Sul Catarinense e é sede da 21ª Secretaria 

de Desenvolvimento Regional e também da Associação dos Municípios da Região Carbonífera 

(AMREC). 

Está situado a uma latitude de 28º40'28"S e uma longitude de 49º22'02” W. (SANTA 

CATARINA, 2008). Possui uma superfície de 235,701 km² e uma população de 192.308 

habitantes, com uma densidade de 815,87 hab/km² (IBGE, 2010). A estimativa populacional 

do IBGE para 2015 revela que a população total é da ordem de 206.918 habitantes. 

Limita-se ao norte com os municípios de Siderópolis, Cocal do Sul e Morro da Fumaça, ao sul 

com os municípios de Araranguá e Maracajá, a oeste com os Municípios de Forquilhinha e 

Nova Veneza e a leste com Içara (Figura 7). O Município apresenta dois distritos: Distrito Sede 

e o Distrito de Rio Maina. 

 
Figura 7: Mapa de localização de Criciúma e municípios limítrofes 

Fonte: SC Engenharia e Geotecnologia Ltda, 2014 
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4.2 BREVE HISTÓRICO 

 

 
O Distrito de Cresciúma foi criado pela Lei estadual nº 48, de 02 de setembro de 1892, 

pertencendo ao município de Araranguá. Foi elevado à categoria de Município pela Lei 

estadual nº 1516, de 04 de novembro de 1925, desmembrado de Araranguá. Pela Lei Estadual 

nº 247, de 30 de dezembro de 1948, o município de Cresciúma passou a denominar-se 

Criciúma (PICHETTI, 1970). 

Segundo o referido autor, os colonizadores da região carbonífera, especialmente Criciúma, 

foram europeus, oriundos da Itália, Alemanha e Polônia e de descendentes destas etnias que, 

juntamente, com portugueses e africanos povoaram e dinamizaram a economia deste 

Município. 

Goularti Filho (1997) explica que há muita semelhança entre os que colonizaram a Bacia 

Hidrográfica do Vale do Itajaí com os que colonizaram este Município, principalmente no que 

tange aos produtos que eram comercializados (produção local) com os produtos que vinham 

de outras áreas. 

Segundo Beltrão (2001, p.25) citado por Isoppo (2009, p.42), a economia municipal ganhou 

dinamismo porque: 

[...] a área produtora de excedentes na gênese de seu processo industrial teve 
como suporte os depósitos carboníferos que, ao serem explorados através de 
investimentos/subsídios estatais, criaram uma economia de aglomeração, 
possibilitando a diversificação industrial. 

 
O inicio da extração do carvão com cunho comercial no início do século XX foi, segundo Prado 

(2013, p.46), “[...] o grande propulsor do desenvolvimento econômico do município, gerando 

empregos e atraindo investimentos, tendo seu auge entre as décadas de 1940 a 1970” (Figura 

8), como já relatado no item 3. 
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Figura 8: Produção de carvão pela Carbonífera Metropolitana em Criciúma - 1944 

http://www.carboniferametropolitana.com.br/empresa/historico 

 
A partir de da segunda metade do século XX, a presença de argila e outras matérias primas 

propiciaram o desenvolvimento da indústria cerâmica na bacia carbonífera, tendo como 

município polo – Criciúma (Figura 9), líder nesta produção, em termos regionais e nacionais 

(GOULARTI FILHO, 1997). 

 

Figura 9: Interior de fábrica de cerâmica em Criciúma 
Fonte: http://diariocatarinense.clicrbs.com.br/sc/economia/noticia/2012/11/santa-catarina-e-lider-nacional-no- 

ranking-de-producao-de-ceramica-3967768.html 

http://www.carboniferametropolitana.com.br/empresa/historico
http://diariocatarinense.clicrbs.com.br/sc/economia/noticia/2012/11/santa-catarina-e-lider-nacional-no-
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4.3 ASPECTOS FÍSICOS E AMBIENTAIS 

 

 
4.3.1 Clima 

 

Em conformidade com a temperatura, Köeppen classifica o clima presente na região e no 

município de Criciúma como do tipo mesotérmico, do grupo Cfa, sem estação seca. A 

temperatura média anual é 19,18 ºC, umidade relativa média anual de 81,74% e precipitação 

média anual de 1.553,00 mm (SANTA CATARINA, 1997, p.61). 

Já, com relação aos ventos, predominam os ventos sudestes (SE) e o Nordeste (NE) ambos 

oriundos do oceano, sendo que o primeiro está mais relacionado com massas de ar mais frias 

e o segundo carregando bastante umidade (UNESC/IPAT/PMC, 2009, p.93). 

 

4.3.2 Hidrografia 

 

O município está localizado na Região Hidrográfica do Extremo Sul Catarinense (RH 10), nas 

bacias do rio Araranguá e Urussanga (SANTA CATARINA). 

A Bacia do rio Araranguá apresenta “[...] uma área de drenagem de 3.020 km², uma vazão 

média de 40 m³/s, drenando os territórios de onze municípios da região, entre os quais 

Araranguá e Criciúma”. Já, “[...] a Bacia do Rio Urussanga drena uma área de 580 km² e 

apresenta uma densidade de drenagem de 1,83 km/km²”(SANTA CATARINA, 1997, p.32). 

O relatório do PRAD da Mina 4 (2009, p. 49) relata que os recursos hídricos existentes na área 

territorial de Criciúma são “[...] sinuosos e meandrantes com áreas adjacentes de 

espraiamento”. Isto significa que são rios que provocam `inundações.`” 

Este mesmo relatório informa que 
 

[...] no município ocorre o espalhamento de várias “sangas”, isto é, pontos  que 
são inundados permanentemente e que possuem uma vegetação, hidrófila 
característica. A degradação da qualidade das águas superficiais extrapola os 
domínios do município, atingindo as três bacias dos rios Araranguá, Urussanga 
e Tubarão (2009, p.49). 

 

A área territorial de Criciúma está localizada em maior extensão na Bacia do Rio Araranguá 

(drena 89,4% da superfície municipal) e outra porção na Bacia do Rio Urussanga (drena 10,6% 

da área do Município), conforme Quadro 4, elaborado a partir das informações constante no 

documento elaborado pela UNESC/IPAT/PMC (2009, p.65). 
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Bacia Hidrográfica Sub bacia Microbacia 

 
 

Rio Araranguá 

 

Rio Sangão 
Rio Sangão, rio Maina, rio 
Criciúma, rio Cedro e baixo rio 
Sangão 

Rio dos Porcos Rio Quarta Linha e rio Eldorado 

Rio Mãe Luzia Rio Medeiros 

Rio Urussanga Rio Linha Anta 
Rio Linha Anta e rio Ronco 
D´Água. 

Quadro 4: Bacias hidrográficas, sub-bacias e microbacias que drenam o município de Criciúma 
Fonte: UNESC/IPAT/PMC, 2009, p. 65. Elaborado por SC Engenharia e Geotecnologia Ltda, 2015 

 

 
Os principais rios drenados pela Bacia do Araranguá estão intensamente poluídos pelos 

rejeitos do carvão e pelo esgotamento urbano. Já, os rios da Bacia do Urussanga são os que 

apresentam menor grau de contaminação por rejeitos de carvão e esgotos urbanos. As águas 

dos rios Sangão, Maina e Fiorita apresentam alto grau de contaminação que as tornam 

impróprias para consumo (PRAD, 2009, p.49 e 50). 

O PRAD (2009) salienta que nas bacias dos rios Sangão, Maina e Fiorita há uma diversidade 

de atividades, pois ali: 

[...] são encontradas áreas de mineração a céu aberto e minas de subsolo, 
indústrias cerâmicas de revestimento e estrutural, de vestuário, de metal- 
mecânica, curtumes e grandes áreas agricultáveis, onde desenvolve-se 
principalmente a cultura de arroz irrigado, entre outras atividades  (2009, p.50). 

 
A intensa poluição dos recursos hídricos ocorrida pela extração e beneficiamento do carvão 

ainda atua como fonte de poluição, acrescida pelo uso de agrotóxicos nas lavouras e pelos 

despejos de esgotos domésticos e efluentes industriais que comprometem o uso desses 

recursos no Município e região (SANTA CATARINA, 1997, p.96). 

Em conformidade com estudos elaborados em junho de 2012 pela UNESC/IPAT para a 

FAMCRI, sobre o Diagnóstico ambiental do rio Criciúma9, “a maioria das nascentes que 

drenam o Município de Criciúma ocorre em rochas sedimentares, em relevos pouco 

acentuados [...] com pouca vazão e velocidade de escoamento relativamente baixa” (2012, 

p.13), constatando que: 

O município de Criciúma tem sofrido constantemente com as consequências 
das cheias de bacias urbanas, onde a impermeabilização do solo, resultado do 
processo de urbanização provoca uma redução da infiltração e um 

 
 
 

9 
Maiores informações sobre a questão dos recursos hídricos no município de Criciúma pode ser consultado no 

documento elaborado pela UNESC/IPAT/FAMCRI, de 2012, disponível no site 

http://repositorio.unesc.net/handle/1/1231. 

http://repositorio.unesc.net/handle/1/1231
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aumento do escoamento superficial, que por vezes não é suportado pelo rio, 
ocasionando o seu extravasamento (2012, p.13). 

 

4.3.3 Geomorfologia, relevo, pedologia e vegetação 

 

Segundo consta no Atlas de Santa Catarina (1986, p.43) o município está localizado sobre o 

Domínio Morfoestrutural das Bacias e Coberturas Sedimentares, pertencendo a Unidade 

Geomorfológica denominada Depressão da Zona Carbonífera Catarinense10. 

Em relatório do PRAD (2009, p.34) encontram-se especificações sobre as condições 

topográficas existentes no município de Criciúma: topografia suave de baixa altitude, com 

declividade inferior a 60 metros encontrada em 77,28% da área municipal (abrangendo a 

planície de inundação dos rios Criciúma, Sangão e Córrego Primeira Linha); 10,61% entre  as 

cotas 60 e 80 metros; 4,54% entre 80 e 100 metros e 7,57% acima de 100 metros de altitude 

(parte mais elevada do Município está localizada a noroeste na divisa com Nova Veneza e 

Siderópolis). 

O relevo mostra uma feição plana e suavemente ondulada, com a presença de alguns pontos 

fortemente ondulados “[...] que são relevos residuais de topo plano, mantidos por rochas mais 

resistentes e remanescentes de antigas superfícies de aplainamento disseminados em vales 

abertos” (SANTA CATARINA, 1986, p.32), com destaque para alguns morros como: Morro do 

Albino, Mãe Luzia, da Cruz, Cechinel, do Estevão e Casagrande (UNESC/IPAT/FAMCRI, 2009) 

(Figura 10). 

 
Figura 10: Morro Casagrande 

Fonte: UNESC/IPAT/FAMCRI, 2009, p. 39 
 

 

10 “É uma faixa alongada na direção N-S entre as Unidades Geomorfológicas Serra Geral a oeste, Planície 

Colúvio- Aluvionar a sudoeste, Serras do Tabuleiro- Itajaí a leste, e finalmente Planície Litorânea a sul e sudeste” 
(SANTA CATARINA, 1986, p.32). 
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Entre os pontos mais elevados destacam-se: Morro Cechinel com 258 metros de altitude; 

Morro Albino com 240 metros; Morro da Cruz com 180 metros; Morro Esteves com 173 metros 

de altitude (PRAD, 2009, p.34-35). 

Segundo a classificação dos solos citada pelo Atlas de Santa Catarina (1986, p. 34) os solos 

encontrados em Criciúma são do tipo Podzólico Vermelho-Amarelo Álico e Podzólico 

Vermelho-Amarelo Distrófico11, ou seja, “são solos minerais não hidromórficos, com horizonte 

B textural, boa diferença entre horizontes e derivados de rochas do Pré-cambriano Superior”. 

Estes solos apresentam textura argilosa e, na maioria dos casos, alto teor de alumínio (solos 

álicos) o que lhes conferem uma fertilidade baixa (SANTA CATARINA, 1986). 

Somente no município de Criciúma já somam mais de 960 hectares, ou seja, 4,59% de seu 

território, de cobertura de solo comprometido ou inadequado ao cultivo. (PRAD, 2009, p. 42). 

Com referência a extração do carvão mineral, segundo estudos de Rafaela Bendo (2013, p. 

26) apoiada em informações do Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM) o 

Município dispõe das seguintes minas: 

a) Mina Verdinho, apesar de seu plano inclinado situar-se no município vizinho de 
Forquilhinha, os limites da mina adentram também no de Criciúma e pertence a 
Carbonífera Criciúma; 

 

b) Mina João Sônego começou a ser explorada em 2012 e tem também seu plano 
em Forquilhinha, porém, com painéis que se desenvolvem em direção à 
Criciúma e pertence a Cooperminas; 

 
c) Mina Santa Augusta operada pela Minageo que já se encontra inativa 

aguardando cumprimento de exigências realizadas pelo DNPM para 
adequações quanto ao seu plano de fechamento; 

 
d) Mina Novo Horizonte da Carbonífera Rio Deserto. 

 

Quanto a vegetação, o município de Criciúma encontra-se dentro do ecossistema de Floresta 

Ombrófila Densa apresentando duas formações florestais em decorrência da altitude: 

Formação Submontana (30 metros e 400 metros acima do nível do mar) e Formação de Terras 

Baixas, (5 metros e 30 metros). 

 
 
 

11 
Dentro desta classificação surgem especificações de solos que estão presentes em Criciúma como os 

Nitossolos Vermelho Eutróficos; Argissolo Vermelho Distrófico; Argissolo Vermelho Amarelo Alumínico; 
Cambissolos; Neossolo Litólico Eutrófico e Gleissolo Háplico Alumínico. Dentre estes tipos os Gleissolo Háplico 
Alumínico são inadequados para construção de aterros sanitários devido a pequena zona de aeração. 
(UNESC/IPAT/PMC, 2009, p.49-62). 



MUNICÍPIO DE CRICIUMA 

PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 
83 

 

 

 

É importante ressaltar, que a vegetação nativa foi intensamente explorada pelas ações 

antrópicas, para fins econômicos (exploração da madeira, pastagens, mineração e fins 

agrícolas) e, atualmente, a cobertura vegetal está em estágio avançado, médio ou inicial de 

regeneração (Figura 11). 

 
Figura 11: Fragmentos florestais em estágios iniciais de regeneração. 

Fonte: Mina Rio Deserto (2008) apud PRAD Mina 4, 2009, p.61 

 

Klein (1978, p.6) assinala em seu estudo sobre a fitogeografia de Santa Catarina que nesta 

floresta predomina “a canela-preta (Ocotea catharinensis), associada ao aguaí ou caixeta 

amarela (Chrysophyllum viride) e o palmiteiro (Euterpe edulis)”. Estudo realizado para 

caraterização das bacias hidrográficas de Santa Catarina (1997) assinala que as espécies de 

valor econômico na região eram a peroba-vermelha, o baguaçu, a canela-preta, o aguaí, a 

bicuída, o cedro, o ipê-amarelo e o palmiteiro. 

Segundo estudo do PRAD Mina 4 (2009, p. 57): 

a vegetação nativa ocorre em porções limitadas, sendo caracterizada por um 
mosaico de estádios sucessionais iniciais, desde campos mistos, capoeiras, 
maricazais, até capoeirões e matas secundárias (compostas por  samambaias, 
capim rabo-de-burro, capim-dos-pampas, vassourões, bracatingas, canela-
guaicá, camboatá-branco e canela) muitas vezes associadas a cursos d’água 
e eucaliptais. 

 

Este mesmo estudo pontua que nas áreas desnudas, observa-se a presença de campos 

mistos decorrentes de ações mineradoras, com a presença de uma vegetação esparsa e solos 

pouco desenvolvidos (Figura 12). 
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Figura 12: Área com solo desnudo oriundo do processo de mineração 

Fonte: Mina Rio Deserto apud PRAD – Mina 4, setembro de 2009, p.58 

 
Quanto ao uso do solo, o Plano Municipal Integrado de Saneamento de Criciúma 

(UNESC/IPAT/PMC, 2009, p.44) informa com base em dados da revisão do Plano Diretor de 

Criciúma (2007), que: 

[...] 20,07% do território do município é coberto por vegetação secundária; 
7,65% por eucalipto; 3,48% bananeiras; 0,29% pinus; 15,75% pastagens; 
9,92% áreas degradadas e em reabilitação; 23,73% com os agroecossistemas; 
19,41% correspondentes à ocupação urbana. 

O Plano de Manejo do Parque Natural Municipal Morro do Céu (PNM Morro do Céu) elaborado 

em 2011, relaciona as áreas de proteção legal existentes no Município, tais  como: 

a) Parque Natural Municipal Morro do Céu (Lei Municipal nº 5.2017/2008); 

 
b) APA da lagoa do verdinho (Lei Municipal nº 4.276/2001); 

e) APA da Lagoa do Verdinho (Lei Municipal nº 4.276/2001); 

 
 

f) APA do Morro Cechinel (Lei Municipal nº 2.376/1988); 

 

g) APA do Morro da Cruz (Lei Municipal nº 4.502/2003); 

 

h) APA do Morro Estevão e Albino (Lei Municipal nº 2.459/1990); 

 
 

i) APA do rio Sangão e rio dos Porcos (Lei Municipal nº 3.179/1995); 
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j) Parque Ecológico José Milanese (Lei Municipal nº 2.856/1993). 

 

O Parque Natural Municipal Morro do Ceú (PNM Morro do Céu) tem uma área de 

835.780,46m² (oitocentos e trinta cinco mil, setecentos e oitenta metros e quarenta e seis 

centímetros quadrados) e está localizado na área urbana do Município. É considerado como 

Unidade de Conservação de Proteção Integral, uma vez que é enquadrada na categoria de 

“Parque”12. Conta com um Conselho Consultivo, composto por 12 (doze) membros, 

representantes do poder público e da sociedade civil. 

Este Parque “[...] representa o maior remanescente florestal em extensão, sendo considerado 

um fragmento urbano de importante valor ecológico e paisagístico para as comunidades que 

vivem no entorno da área do Parque” (UNESC/IPAT/FAMCRI, 2011, p. 18). 

4.4 ASPECTOS DEMOGRÁFICOS E SOCIOECONÔMICOS 

 

 
4.4.1 Aspectos demográficos 

 

Segundo o Censo Demográfico do IBGE (2010) a população criciumense era de 192.308 

habitantes, dos quais 98,61% residia na área urbana e 1,39% na área rural (Figura 13 e Tabela 

10). A sua população total estimada para 2015 era de 206.918 habitantes (IBGE, 2015)13. 

Entre 2000 e 2010, a população de Criciúma cresceu a uma taxa média anual de 1,20%, superior 

a taxa de crescimento registrada no país, em igual período, que foi de 1,17%, no mesmo período. 

Nesta década, a taxa de urbanização do município passou de 89,70% para 98,61%. (IBGE, 2010). 

Com relação ao gênero, 50,80% da população eram mulheres e 49,20% homens, seguindo a 

proporção do Estado, que era de 50,38% e 49,62%, respectivamente em 2010, segundo do 

Censo do IBGE desta data. 

 
 
 
 
 

12 
Segundo o SNUC, a categoria Parque ” tem como objetivo básico a preservação de ecossistemas naturais  de 

grande relevância ecológica e beleza cênica, possibilitando a realização de pesquisas científicas e o 
desenvolvimento de atividades de educação e interpretação ambiental, de recreação em contato com a natureza 
e de turismo ecológico” Disponível no site http://uc.socioambiental.org/o-snuc/categorias-de-ucs. 
13

http://www.cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?lang=&codmun=420460&search=santa-catarina|criciuma 

http://uc.socioambiental.org/o-snuc/categorias-de-ucs
http://www.cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?lang&amp;codmun=420460&amp;search=santa-catarina
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Figura 13: População urbana e rural de Criciúma de 1980 a 2010 

Fonte: Censos Demográficos do IBGE de 1980, 1991, 2000 e 2010 

 

A participação da população urbana na população total passou de 89,70% em 2000 para 

98,61% em 2010, enquanto que a população rural, no mesmo período diminuiu sua 

participação em 8,91%, passando de 10,30% para 1,39% (IBGE, 2010). Sua população 

equivale a 3,08% da população do Estado e apresenta uma densidade demográfica de 815,87 

hab/km² (IBGE, 2014). 

Tabela 10: Participação relativa da população residente por localização e gênero – Criciúma, 2010 

 
Homens 

Gênero Localidade 

Mulheres Urbana 

 
Rural 

 
 
 

 

Fonte: IBGE, 2010. SEBRAE, 2013, p.14 

 

O Município de Criciúma possui dois distritos: o sede, com 135.650 habitantes que equivale a 

70,54% da população total e conta com 45.790 domicílios, ou seja, 72,58% dos domicílios 

existentes e o de Rio Maina com 56.658 habitantes, ou seja, 29,46% da população total e 

17.301 domicílios, que corresponde a 27,42% do total, em conformidade com os dados 

censitários do IBGE, 2010 (Tabela 11). 

Do total de 63.091 domicílios existentes em Criciúma, 80,3% são domicílios próprios, taxa que 

fica acima do Estado de Santa Catarina que é de 75,4% no mesmo período (IBGE, 2010). 

Com relação aos domicílios alugados estes atingem a cifra de 14,7% no Município e 18,6% 

no Estado. Há, ainda, 4,8% de domicílios cedidos em Criciúma e 5,7% no Estado, 

Ano 
  

    

1980 54.915 55.682 96.368 14.229 

1991 72.227 74.093 132.313 14.007 

2000 83.971 86.449 153.049 17.371 

2010 94.607 97.701 189.630 2.678 
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segundo dados do IBGE (2010) apresentados no Plano Municipal de Saúde de Criciúma 

2014-2017. 

Tabela 11: População, nº de domicílios, área e densidade demográfica por bairro – Criciúma, 2010 

 
Nome do 
distrito 

 
 

Nome do bairro 

Nº de 
Habitantes 
por setor 

(V001) 

Domicílios 
particulares e 

domicílios 
coletivos 

(V001) 

 
Área em 

quilômetros 
quadrados 

 
Densidade 

demográfica 
hab/km² 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEDE 

Ana Maria 4.222 1.269 1,74 2.429,60 

Argentina 2.491 756 1,37 1.818,01 

Boa Vista 1.907 574 0,35 5.486,63 

Bosque do Repouso 536 174 1,4 383,12 

Brasília 2.958 1.008 0,77 3.849,59 

Buenos Aires 387 109 0,36 1.075,67 

Ceará 1.200 376 1,33 903,94 

Comerciário 5.741 2.136 1,12 5.125,89 

Cristo Redentor 4.583 1.366 2,38 1.925,59 

Cruzeiro do Sul 1.310 470 0,68 1.937,05 

Dagostim 193 57 4,22 45,69 

Fábio Silva 1.909 548 0,7 2.746,54 

Imigrantes 1.200 368 1,74 688,54 

Jardim Angélica 2.108 629 1,1 1.921,47 

Jardim das Paineiras 844 276 1,78 473,45 

Jardim Maristela 1.783 598 0,93 1.920,49 

Lote 6 521 178 0,48 1.094,89 

Maria Céu 2.851 962 0,58 4.939,15 

Michel 2.135 755 0,44 4.800,50 

Milanese 2.000 682 0,68 2.930,75 

Mina Brasil 1.713 552 1,21 1.419,52 

Mina do Mato 3.767 1.194 1,79 2.102,90 

Morro Estevão 1.186 367 3,97 298,73 

Nossa Senhora da Salete 4.987 1.668 2,03 2.457,09 

Operária Nova 3.343 1.114 0,83 4.038,35 

Paraíso 1.245 342 0,17 7.293,28 

Pedro Zanivan 1.820 554 0,95 1.917,82 

Pinheirinho 5.621 1.821 2,06 2.731,00 

Pio Correa 2.565 938 0,6 4.289,84 

Primeira Linha 527 169 1,19 443,58 

Próspera 3.261 1.075 1,67 1.956,91 

Quarta Linha 4.452 1.408 7,61 584,67 

Recanto Verde 722 249 1,19 606,33 

Renascer 1.302 369 0,35 3.748,81 

Santa Augusta 2.707 1.404 0,89 3.050,06 

Santa Bárbara 3.637 1.243 1,01 3.605,31 

Santa Catarina 1.060 354 0,45 2.349,42 

Santo Antônio 4.627 1.521 1,46 3.168,36 

São Cristóvão 1.301 468 0,36 3.578,98 

São Francisco 2.535 756 0,68 3.723,80 

São João 2.204 601 1,27 1.730,94 

São José 18.315 7.222 1,88 9.757,97 

São Luís 2.050 673 1,34 1.532,76 

São Simão 2.134 686 9,6 222,29 

Teresa Cristina 1.126 311 0,13 8.668,41 

Universitário 629 212 0,78 809,33 

Vera Cruz 902 302 0,26 3.426,56 
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Nome do 
distrito 

 
 

Nome do bairro 

Nº de 
Habitantes 
por setor 

(V001) 

Domicílios 
particulares e 

domicílios 
coletivos 

(V001) 

 
Área em 

quilômetros 
quadrados 

 
Densidade 

demográfica 
hab/km² 

 Vila Rica 1.470 466 0,58 2.531,87 

CRICIÚMA (demais setores) 13.563 4.460 110,12 123,17 

 
 
 

 
RIO MAINA 

Progresso 1.698 433 0,24 7.118,90 

Colonial 1.194 391 3,25 367,5 

Imperatriz 2.525 720 0,35 7.250,93 

Mãe Luzia 802 241 1,74 461,74 

Metropol 1.966 590 1,32 1.491,57 

Poço Um 850 267 0,97 873,81 

São Defende 2.592 815 3,48 744,52 

São Marcos 1.044 307 1,97 529,79 

Vila Isabel 2.148 697 0,98 2.187,01 

CRICIÚMA (demais setores) 41.839 12.840 29,01 1.442,05 

Fonte: Adaptado de IBGE 2010 pela SC Engenharia e Geotecnologia Ltda, 2015 

 

Em conformidade com o documento Atlas de Desenvolvimento Humano elaborado pelo 

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (2010)14, a taxa bruta de natalidade no 

Município de Criciúma foi da ordem de 14,1 nascidos por 1000 habitantes, com uma 

diminuição entre 2007/2010, da ordem de 1,49%. 

A estrutura etária da população é composta por 29,7% de população jovem (0-19 anos), 60,9% 

de adultos (20- 59 anos) e 9,4% de idosos (60 anos ou mais) segundo dados do  IBGE (2010) 

elaborado pelo SEBRAE 2013, p. 15 (Figura 14). 

 
Figura 14: Pirâmide etária da população de Criciuma por sexo e idade em 2010 

Fonte: PNUD, IPEA, FJP, 2010 
 
 
 

14 
Disponível no site http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/perfil_m/criciuma_sc#demografia 

http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/perfil_m/criciuma_sc#demografia
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Observa-se que houve uma diminuição do percentual de população jovem em relação a 2000 

e um aumento nos segmentos etários adultos e idosos em relação a este mesmo ano, o que 

denota estar a base da pirâmide mais estreita. A esperança de vida ao nascer aumentou 6,5 

anos nas últimas duas décadas, passando de 69,3 anos em 1991 para 73,0 anos em 2000, e 

para 75,8 anos em 2010 (PNUD, 2010). 

 

4.4.2 Educação 

 

Em 2014, segundo informações da Secretaria Municipal de Educação, o município de 

Criciúma contava com 150 estabelecimentos escolares, sendo 25 destes, pertencentes a rede 

pública estadual de ensino, 71 pertencentes a rede pública municipal de ensino e 54 a rede 

privada. Ao todo, são 49.586 alunos matriculados (exceto alunos do ensino superior), sendo 

que 17.878 alunos estavam matriculados na rede municipal de ensino (36,05%); 

13.272 na rede estadual (26,77%) e 18.436, na rede privada (37,18%), conforme Tabela 12. 

Tabela 12: Estabelecimentos Escolares - 2014 
ESTABELECIMENTOS ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE CRICIÙMA 

NOME REDE DE ENSINO CATEGORIA LOCALIZ. 
ALUNOS 
MATRIC. 

EEB HUMBERTO DE CAMPOS ESTADUAL PÚBLICA URBANA 685 

EEB RUBENS DE ARRUDA RAMOS ESTADUAL PÚBLICA URBANA 320 

EEB GOV HERIBERTO HULSE ESTADUAL PÚBLICA URBANA 417 

EEB ENGº SEBASTIAO TOLEDO DOS SANTOS ESTADUAL PÚBLICA URBANA 1271 

EEB MARIA JOSE HULSE PEIXOTO ESTADUAL PÚBLICA URBANA 286 

EEF SAO CRISTOVAO ESTADUAL PÚBLICA URBANA 197 

EEB JOAO DAGOSTIM ESTADUAL PÚBLICA URBANA 654 

EEF PROF LAPAGESSE ESTADUAL PÚBLICA URBANA 698 

EEB COELHO NETO ESTADUAL PÚBLICA URBANA 259 

EEB JOAQUIM RAMOS ESTADUAL PÚBLICA URBANA 744 

EEB PROFESSOR PEDRO DA RE ESTADUAL PÚBLICA URBANA 415 

EEB CEL MARCOS ROVARIS ESTADUAL PÚBLICA URBANA 538 

EEB ANTONIO MILANEZ NETTO ESTADUAL PÚBLICA URBANA 626 

EEB JOAO FRASSETTO ESTADUAL PÚBLICA URBANA 1074 

CEDUP ABILIO PAULO ESTADUAL PÚBLICA URBANA 1305 

EEB LINDOLFO COLLOR ESTADUAL PÚBLICA URBANA 203 

EEB MIN JARBAS PASSARINHO ESTADUAL PÚBLICA URBANA 177 

EEF MAR RONDON ESTADUAL PÚBLICA URBANA 201 

EEF DR JOSE DE PATTA ESTADUAL PÚBLICA URBANA 199 

ESCOLA DE EDUCACAO BASICA LUIZ LAZZARIN ESTADUAL PÚBLICA URBANA 378 

EEB SILVA ALVARENGA ESTADUAL PÚBLICA URBANA 261 

EEB IRMA EDVIGES ESTADUAL PÚBLICA URBANA 679 

EEB PE MIGUEL GIACCA ESTADUAL PÚBLICA URBANA 957 

CEJA DE CRICIUMA ESTADUAL PÚBLICA URBANA 646 

UD DE RIO MAINA ESTADUAL PÚBLICA URBANA 82 

CEIM ENG JORGE FRYDBERG MUNICIPAL PÚBLICA URBANA 178 

EMEIEF ELIZA SAMPAIO ROVARIS MUNICIPAL PÚBLICA URBANA 148 
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ESTABELECIMENTOS ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE CRICIÙMA 

NOME REDE DE ENSINO CATEGORIA LOCALIZ. 
ALUNOS 
MATRIC. 

EMEIEF PROFª LILI COELHO MUNICIPAL PÚBLICA URBANA 490 

EMEIEF ADOLFO BACK MUNICIPAL PÚBLICA URBANA 334 

CEIM PROF FRANCISCA DE LUCA FURTADO MUNICIPAL PÚBLICA URBANA 49 

CEIM CRIANCA FELIZ MUNICIPAL PÚBLICA URBANA 173 

CEIM THEREZA DARIO MILANEZZI MUNICIPAL PÚBLICA URBANA 53 

EMEIEF PROFª MARIA DE LOURDES CARNEIRO MUNICIPAL PÚBLICA URBANA 235 

EMEIEF PASCOAL MELLER MUNICIPAL PÚBLICA URBANA 360 

EMEIEF PROF MARCILIO DIAS DE SAN THIAGO MUNICIPAL PÚBLICA URBANA 501 

EMEIEF SERAFINA MILIOLI PESCADOR MUNICIPAL PÚBLICA URBANA 395 

EMEIEF GIACOMO ZANETTE MUNICIPAL PÚBLICA URBANA 339 

EMEIEF CASEMIRO STACHURSKI MUNICIPAL PÚBLICA RURAL 328 

EMEIEF JOSE CESARIO DA SILVA MUNICIPAL PÚBLICA URBANA 333 

EMEIEF JOSE CONTIM PORTELLA MUNICIPAL PÚBLICA URBANA 431 

EMEIEF LINUS JOAO RECH MUNICIPAL PÚBLICA URBANA 166 

EMEIEF FILHO DO MINEIRO MUNICIPAL PÚBLICA URBANA 499 

EMEIEF PROF FRANCISCO SKRABSKI MUNICIPAL PÚBLICA URBANA 260 

EMEIEF TANCREDO DE ALMEIDA NEVES MUNICIPAL PÚBLICA URBANA 168 

EMEIEF AMARO JOAO BATISTA MUNICIPAL PÚBLICA URBANA 237 

EMEF JORGE DA CUNHA CARNEIRO MUNICIPAL PÚBLICA URBANA 720 

EMEIEF CARLOS GORINI MUNICIPAL PÚBLICA URBANA 151 

EMEIEF CAETANO RONCHI MUNICIPAL PÚBLICA URBANA 251 

EMEIEF ANTONIO MILANEZ NETTO MUNICIPAL PÚBLICA URBANA 227 

EMEIEF FORTUNATO BRASIL NASPOLINI MUNICIPAL PÚBLICA RURAL 143 

EMEF HERCILIO AMANTE MUNICIPAL PÚBLICA URBANA 531 

EMEF PE JOSE FRANCISCO BERTERO MUNICIPAL PÚBLICA URBANA 219 

EMEIEF PE LUDOVICO COCCOLO MUNICIPAL PÚBLICA URBANA 399 

EMEIEF SANTA RITA DE CASSIA MUNICIPAL PÚBLICA URBANA 122 

EMEIEF JOVITO TIAGO ALVARO DE CAMPOS MUNICIPAL PÚBLICA URBANA 118 

EMEIEF OSWALDO HULSE MUNICIPAL PÚBLICA URBANA 595 

CEIM CASSEMIRO POTRIKUS MUNICIPAL PÚBLICA RURAL 107 

CEIM JOSE MACARINI MUNICIPAL PÚBLICA URBANA 23 

CEIM PROF ZELMA SAVI NAPOLI MUNICIPAL PÚBLICA URBANA 151 

CEIM BENEVENUTO GUIDI MUNICIPAL PÚBLICA RURAL 24 

CEIM JOAO LOCATELLI MUNICIPAL PÚBLICA RURAL 73 

EMEIEF NUCLEO HERCILIO LUZ MUNICIPAL PÚBLICA RURAL 221 

EMEIEF ANTONIO MANGILLI MUNICIPAL PÚBLICA RURAL 150 

EMEIEF AUGUSTO PAVEI MUNICIPAL PÚBLICA RURAL 95 

EMEIEF ANTONIO MINOTTO MUNICIPAL PÚBLICA RURAL 81 

EMEIEF GIACOMO BURIGO MUNICIPAL PÚBLICA URBANA 173 

EMEIEF HONORIO DAL TOE MUNICIPAL PÚBLICA RURAL 152 

EMEIEF JUDITE DUARTE DE OLIVEIRA MUNICIPAL PÚBLICA RURAL 244 

EMEIEF UMBERTO CESA MUNICIPAL PÚBLICA RURAL 68 

EMEIEF PROFª IRIA ZANDOMENEGO DE LUCA MUNICIPAL PÚBLICA URBANA 158 

EMEIEF ANTONIO COLOMBO MUNICIPAL PÚBLICA URBANA 168 

CEIM DEMBOSKI MUNICIPAL PÚBLICA RURAL 88 

EMEF DIONIZIO MILIOLI MUNICIPAL PÚBLICA URBANA 592 

CEIM GARDINA MINATO CECHINEL MUNICIPAL PÚBLICA URBANA 123 

EMEIEF JOSE GIASSI MUNICIPAL PÚBLICA RURAL 107 

EMEIEF ANGELO FELIX UGGIONI MUNICIPAL PÚBLICA URBANA 253 

EMEIEF PROF MOACYR JARDIM DE MENEZES MUNICIPAL PÚBLICA URBANA 153 

EMEIEF PROF CLOTILDES MARIA MARTINS LALAU MUNICIPAL PÚBLICA URBANA 360 

EMEIEF PROF ELZA SAMPAIO DOS REIS MUNICIPAL PÚBLICA URBANA 83 

EMEF ERICO NONNENMACHER MUNICIPAL PÚBLICA URBANA 292 

EMEIEF MARIA ANGELICA PAULO MUNICIPAL PÚBLICA RURAL 99 



MUNICÍPIO DE CRICIUMA 

PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 
91 

 

 

 
ESTABELECIMENTOS ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE CRICIÙMA 

NOME REDE DE ENSINO CATEGORIA LOCALIZ. 
ALUNOS 
MATRIC. 

EMEIEF JOSE ROSSO MUNICIPAL PÚBLICA RURAL 299 

EMEF ANGELO DE LUCA MUNICIPAL PÚBLICA RURAL 320 

EMEIEF PE CARLOS WECKI MUNICIPAL PÚBLICA URBANA 369 

EMEIEF PE PAULO PETRUZZELLIS MUNICIPAL PÚBLICA URBANA 851 

EMEIEF PROF VILSON LALAU MUNICIPAL PÚBLICA URBANA 394 

EMEIEF ACACIO ALFREDO VILLAIN MUNICIPAL PÚBLICA URBANA 122 

EMEIEF FIORENTO MELLER MUNICIPAL PÚBLICA URBANA 340 

EMEIEF UBALDINA ROCHA GHEDIN MUNICIPAL PÚBLICA RURAL 134 

EMEIEF PROF JAIRO LUIZ THOMAZI MUNICIPAL PÚBLICA URBANA 208 

PROEJA MUNICIPAL PÚBLICA URBANA 648 

CEIM NATUREZA MUNICIPAL PÚBLICA URBANA 109 

CEIM SANTINA DAGOSTIN SALVADOR MUNICIPAL PÚBLICA URBANA 191 

CEIM PROFª GLAUDINEIA ANGELA C FURTADO MUNICIPAL PÚBLICA URBANA 107 

CRAS DE CRICIUMA MUNICIPAL PÚBLICA URBANA 394 

CEIM MARIO PIZZETTI MUNICIPAL PÚBLICA URBANA 201 

CEI MORADAS DA COLINA PRIVADA FILANTRÓPICA URBANA 93 

CEI CIDADE MINEIRA NOVA PRIVADA FILANTRÓPICA URBANA 255 

CEI DEP ULYSSES GUIMARAES PRIVADA FILANTRÓPICA URBANA 206 

CEI IRMA EMILIA PRIVADA FILANTRÓPICA URBANA 160 

CEI SANTA LUZIA PRIVADA FILANTRÓPICA URBANA 192 

CEI SANTO ANTONIO PRIVADA FILANTRÓPICA URBANA 133 

CEI SAO SEBASTIAO PRIVADA FILANTRÓPICA URBANA 163 

CEI PINGO DE GENTE PRIVADA FILANTRÓPICA URBANA 192 

CEI NOVA ESPERANCA PRIVADA FILANTRÓPICA URBANA 215 

CEI MARIA DE ASSIS GOES PRIVADA FILANTRÓPICA URBANA 203 

CEI CRIANCA FELIZ PRIVADA FILANTRÓPICA URBANA 93 

CEI SAO JOSE PRIVADA FILANTRÓPICA URBANA 70 

CEI VERDINHO PRIVADA FILANTRÓPICA RURAL 39 

CEI PEQUENO MUNDO PRIVADA FILANTRÓPICA URBANA 128 

CEI CENTRO SOCIAL URBANO PRIVADA FILANTRÓPICA URBANA 99 

COLEGIO MARISTA PRIVADA FILANTRÓPICA URBANA 1247 

COLEGIO SAO BENTO PRIVADA FILANTRÓPICA URBANA 1619 

CENTRO EDUCACIONAL BALAO MAGICO PRIVADA PARTICULAR URBANA 67 

CEI MEU CANTINHO FELIZ PRIVADA PARTICULAR URBANA 43 

CEI PEQUENO MUNDO PRIVADA PARTICULAR URBANA 34 

CEI TIQUINHO DE GENTE PRIVADA PARTICULAR URBANA 115 

ESCOLA NORMAL E GINASIO MADRE TERESA MICHEL PRIVADA FILANTRÓPICA URBANA 1154 

EDUTEC ESCOLA EDUCACIONAL TECNICA SATC PRIVADA FILANTRÓPICA URBANA 4460 

COLEGIO ROGACIONISTA PIO XII PRIVADA PARTICULAR URBANA 446 

CEI AFASC ALUIM MICHELS PRIVADA FILANTRÓPICA URBANA 81 

COLEGIO LEME LTDA PRIVADA PARTICULAR URBANA 206 

SESI ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL 
DE CRICIUMA 

PRIVADA PARTICULAR URBANA 649 

CEI WASHINGTON PRIVADA FILANTRÓPICA URBANA 81 

CENTRO EDUC MARISTA IR WALMIR PRIVADA CONFESSIONAL URBANA 143 

CEI PROFº JAIRO LUIZ THOMAZI PRIVADA FILANTRÓPICA URBANA 118 

COLEGIO UNESC PRIVADA FILANTRÓPICA URBANA 329 

CENTRO DE EDUC INF E FUND BEM ME QUER PRIVADA PARTICULAR URBANA 74 

CEIC BEATO ANIBAL M DI FRANCIA PRIVADA FILANTRÓPICA URBANA 347 

CEI PROFº LAPAGESSE PRIVADA FILANTRÓPICA URBANA 688 

ESC CAMINHO DA LUZ PRIVADA FILANTRÓPICA URBANA 48 

IEE DIOMICIO FREITAS ASSOC PESTALOZZI DE CRICIUMA PRIVADA FILANTRÓPICA URBANA 24 

CAIC URDA JOANA JOAQUIM PRIVADA FILANTRÓPICA URBANA 214 

COLEGIO UNIVERSITARIO CRICIUMA LTDA PRIVADA PARTICULAR URBANA 659 

CENTRO DE ENSINO E PESQUISA SAO JOSE PRIVADA FILANTRÓPICA URBANA 141 
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ESTABELECIMENTOS ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE CRICIÙMA 

NOME REDE DE ENSINO CATEGORIA LOCALIZ. 
ALUNOS 
MATRIC. 

CEI CARMELA BENEDET CASAGRANDE PRIVADA FILANTRÓPICA URBANA 141 

CEI BRASILIA PRIVADA FILANTRÓPICA URBANA 194 

CENTRO EDUC HERMANN SPETHMANN PRIVADA PARTICULAR URBANA 117 

CEI MUNDO ENCANTADO PRIVADA FILANTRÓPICA URBANA 241 

ADV SUL ASS DOS DEF VISUAIS DO SUL PRIVADA FILANTRÓPICA URBANA 2 

CEI SONHO DA CRIANCA PRIVADA FILANTRÓPICA URBANA 123 

ASSOC BENEFICENTE ABADEUS PRIVADA FILANTRÓPICA URBANA 39 

SENAI SC CRICIUMA PRIVADA PARTICULAR URBANA 374 

CEI COSTURANDO O FUTURO PRIVADA PARTICULAR URBANA 47 

SESI EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PRIVADA PARTICULAR URBANA 1134 

CEI ESPACO DA CRIANCA PRIVADA FILANTRÓPICA URBANA 67 

CENTRO DE ATIV DE CRICIUMA SESC PRIVADA PARTICULAR URBANA 316 

ESCOLA ESPECIAL MEU MUNDO PRIVADA COMUNITÁRIA URBANA 43 

CEI MARIA JOSE NUNES PIRES CASTELAN PRIVADA FILANTRÓPICA URBANA 172 

COLEGIO IMAGEM PRIVADA PARTICULAR URBANA 198 

TOTAL 49.586 

Fonte: Secretaria Municipal de Educação de Criciúma, 2014. 
 

Segundo informações constantes do Atlas de Desenvolvimento Humano em Criciúma: 95,33% 

das crianças com idade entre 5 e 6 anos estavam frequentando a escola; 93,69%  de 11 a 13 

anos frequentavam os anos finais do ensino fundamental; 71,80% dos jovens de 15 a 17 anos 

tinham o ensino fundamental completo; 56,01% de 18 a 20 anos concluíram o ensino médio 

completo; 22,51% dos jovens adultos de 18 a 24 anos estavam cursando o ensino superior. 

Já, com relação a taxa de analfabetismo da população com idade superior a 18 anos, esta 

diminuiu 4,27% em relação a 2000 (PNUD, 2010). 

É importante salientar que o percentual da população com idade entre 18 e 24 anos, 

recenseada em 2010, segundo sexo e grau de instrução, apontava que 16,7% dos homens e 

12,5% das mulheres não tinham instrução ou apresentavam o ensino fundamental incompleto; 

27,8% dos homens e 20,0% das mulheres tinham o ensino fundamental completo e o ensino 

médio incompleto; 50,3% do sexo masculino e 59,4% do feminino apresentavam o ensino 

médio completo e o ensino superior incompleto. Com relação ao ensino superior, 4,2% do 

sexo masculino e 7,4% do feminino apresentavam grau de instrução superior completo (IBGE, 

2010 apud PNUD, 2010). 

Quanto ao ensino superior, o Município conta com a Escola Superior de Criciúma (ESUCRI), 

oferecendo 12 cursos de graduação; a Universidade do Extremo Sul Catarinense (UNESC) 

oferecendo 51 cursos de graduação, 16 cursos de especialização e MBA, 5 cursos de 

mestrado e 2 cursos de doutorado; Faculdade de Tecnologia Michel (FATEMI); Faculdade 

SATC (FASATC); Faculdade de Tecnologia SENAC Criciúma; Polo de Ensino Superior à 

Distância da Universidade Federal de Santa Catarina (EAD-UFSC); Centro de Ensino 

http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=SATC&amp;action=edit&amp;redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=SATC&amp;action=edit&amp;redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/SENAC
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Superior Sul Brasileiro (CESULBRA); Polo da Uniasselvi - Faculdade Leonardo da Vinci. 

Existe um polo da Universidade do Sul de Santa Catarina (UNISUL) em Criciúma, localizado 

no Colégio Imagem (MEC, 2014). 

Das escolas técnicas e profissionalizantes presentes no Município destacam-se a: SATC – 

Educação e Tecnologia; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa 

Catarina (IF-SC); CEDUP Abílio Paulo; Centro de Ensino e Pesquisa São José; Colégio 

Imagem; Colégio Universitário Criciúma Ltda e SENAI. 

Cabe destacar a ação de educação ambiental que vem sendo desenvolvida em Criciúma, 

através do Centro de Educação Ambiental da UNESC, que desde 2013, atende alunos das 

diferentes séries de ensino e turno escolar da rede municipal de ensino, com atividades de 

hortas, oficinas, produção de estórias em quadrinho, entre outras, oportunizando a relação da 

criança, do jovem e do adulto com o meio em que vive e a conscientização de que somos 

responsáveis pela sua sustentabilidade (GIASSI, et al, 2014). 

Quanto as ações de educação ambiental voltadas para os resíduos sólidos, a Fundação do 

Meio Ambiente de Criciúma (FAMCRI) desenvolveu inúmeras atividades com apoio de 

estagiários, conforme descrição no item 5.7 deste relatório e vem desenvolvendo ações com 

as turmas das 4ªs séries do ensino fundamental das escolas públicas municipais. 

 

4.4.3 Saúde 

 

A rede de saúde no município de Criciúma, segundo dados do DATASUS15 (fevereiro/2015) 

era constituída por 510 estabelecimentos: 47 Unidades de Saúde; 329 Consultórios  Isolados; 

74 Clínicas Especializadas; 07 Policlínicas; 35 Unidades de Apoio Diagnose e Terapia e 18 

outros estabelecimentos. Do total de estabelecimentos citados pelo DATASUS, 430 

estabelecimentos pertencem a rede privada e 72 a rede pública. Além destes, apresenta ainda 

4 estabelecimentos pertencentes ao Serviço Social Autônomo, 4 a Entidades Beneficentes 

sem fins lucrativos e 2 a Sindicatos (DATASUS/fevereiro de 2015). 

O Plano Municipal de Saúde 2014-201716 informa que em 2012, a rede de saúde 

disponibilizava 655 leitos à população, dos quais: 143 clínicos; 160 cirúrgicos; 46 

 
15 

Dados disponíveis no site cnes.datasus.gov.br. 
16 

Plano Municipal de Saúde 2014-2017 foi disponibilizado em maio 2015 em versão preliminar pela Secretaria 
Municipal de Saúde de Criciúma. 
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complementares; 63 pediátricos; 34 obstétricos; 07 de hospital/dia e 202 outras modalidades 

(CRICIÚMA, 2015, p. 36). 
 

O referido documento acentua que em 2014 o Hospital São José dispunha de 297 leitos dos 

quais 82,49% eram leitos que atendiam aos pacientes do SUS; o Hospital Materno Infantil 

Santa Catarina dispunha de 31 leitos para atendimento aos pacientes do SUS e o ISEV do 

Rio Maina disponibilizava 209 leitos psiquiátricos, dos quais 76,55% aos pacientes internados 

pelo SUS. 

A rede municipal de saúde conta com 1.302 profissionais, dos quais 99,00% são servidores 

municipais; 0,30% estaduais e 0,69% federais. Destes profissionais, 273 são médicos; 57 

dentistas; 112 enfermeiros, 31 farmacêuticos; 12 nutricionistas; 28 psicológos;  17 assistentes 

sociais; 4 terapeutas ocupacionais; 245 auxiliares e ou técnicos de enfermagem; 250 agentes 

comunitários; 11 agentes de combate a Endemias; 4 agentes redutor de danos entre outros, 

em conformidade com o Plano Municipal de Saúde (2015, p.35-36). 

O referido Plano informa que a rede municipal de saúde conta com 44 unidades básicas de 

saúde, sendo que, em 35 unidades está implantada a Estratégia Saúde da Família (ESF) com 

11 equipes de saúde bucal. Conta com 02 Pronto Atendimento 24 horas para adultos, com 

serviço de enfermagem e plantão médico; 03 unidades de referência (a Policlínica do Rio 

Maina, a UBS no bairro Centro e a UBS no bairro Santa Luzia); 01 Centro de Especialidades 

em Saúde no bairro Santo Antônio; 01 Centro de Especialidades Odontológicas, no bairro 

Próspera; 01 Hospital Infantil; 02 bases do SAMU; 04 Centro de Apoio Psicossocial; 01 

Unidade Vigilância em Saúde; 01 Almoxarifado Central (2015, p. 76). 

O SIAB atendia em 2014 a uma população cadastrada de 135.729 habitantes ou seja, 66,31% 

da sua população total. Quanto a acessibilidade aos serviços farmacêuticos o sistema conta 

com 1.454 pacientes insulinodependentes; 4.480 pacientes diabéticos; 5.607 pacientes 

diabéticos com hipertensão e 15.776 pacientes hipertensos (CRICIÚMA, 2015). 
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Tabela 13:Unidade e Respectivas Equipes de Atenção Básica por Tipo, População Prevista e Cadastrada no SIAB em 2013 e 2014 no SIAB 
 
Nº 

 

Unidade 
 

Equipe 
Tipo de 
Equipe 

2013 2014 

População 
Prevista 

Cadastradas no 
SIAB 

População 
Prevista 

Cadastradas no 
SIAB 

1 UBS Vila Rica Imigrantes Vila Rica ESF 3500 3207 3539 3207 

2 
 
Unidade de Saúde Brasília PSF 

Brasília 
ESFSB 
1 

3000 0 3034 0 

3 UBS Cristo Redentor Cristo Redentor ESF 5000 3691 5056 3655 

4 
 
PSF Renascer Mina Quatro 

Renascer 
ESFSB 
1 

4250 2780 4298 2780 

5 
 
UBS Ana Maria PSF 

Ana Maria 
ESFSB 
1 

4000 3445 4045 3447 

6 UBS N Sra da Salete N.Sra da Salete ESF 5250 4477 5309 4477 

7 Pronto Atendimento 24 Horas da Próspera Próspera EACS 6000 3508 6067 3508 

8 UBS Centro Social Urbano CSU ESF 3600 3600 3640 3565 

9 
 
UBS Linha Batista PSF 

Linha Batista 
ESFSB 
1 

1800 810 1820 792 

10 UBS Argentina PSF Argentina ESF 2700 2618 2730 2625 

11 UBS Santa augusta PSF Santa Augusta ESF 4250 2824 4298 2824 

12 UBS Santo Antônio PSF Santo Antônio ESF 5000 4096 5056 4065 

13 
 
UBS Paraíso Tereza Cristina 

Paraíso 
ESFSB 
1 

3250 2929 3286 2929 

14 Pronto Atendimento 24 Horas da Boa Vista Boa Vista EACS 5250 4267 5309 4286 

15 UBS Pinheirinho 
Pinheirinho 

ESF 
3000 2248 3034 2248 

Alto Pinheirinho 3250 1666 3286 1666 

16 Unidade Básica de Saúde de São Roque São Roque EACS 500 481 506 481 

17 UBS de Sangão Sangão EACS 2000 1370 2022 1370 

18 UBS de Verdinho Verdinho EACS 1700 1486 1719 1486 

19 UBS PSF Vila Zuleima Vila Zuleima ESF 4250 3155 4298 3155 

20 Programa de saúde da Família Wosocris Wosocris ESF 3500 1988 3539 1988 

21 UBS PSF Metropol Metropol ESF 3250 3011 3286 3011 
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Nº 

 

Unidade 
 

Equipe 
Tipo de 
Equipe 

2013 2014 

População 
Prevista 

Cadastradas no 
SIAB 

População 
Prevista 

Cadastradas no 
SIAB 

22 Unidade de Saúde Laranjinha Laranjinha ESF 2750 1729 2781 1729 

23 Policlínica do Rio Maina Rio Maina EACS 7500 4514 7584 4534 

24 UBS Colonial Colonial EACS 1500 623 1517 623 

25 UBS São Marcos São Marcos EACS 1500 915 1517 915 

26 
 

PSF Vila Francesa 
Vila Francesa 

ESFSB 
1 

3250 0 3286 0 

27 
 

PSF Nova Esperança 
Nova 
Esperança 

ESF 2500 1708 2528 1708 

28 
 

UBS PSF Vila Manaus 
Vila Manaus 

ESFSB 
1 

3750 2297 3792 2297 

29 
 

PSF Mineira Velha 
Mineira Velha 

ESFSB 
1 

6000 2370 6067 4722 

30 UBS Vila Belmiro PSF Vila Belmiro ESF 4250 2445 4298 2447 

31 UBS de Mina União Mina União ESF 3750 2768 3792 2766 

32 UBS São Sebastião São Sebastião ESF 4750 3987 4803 3987 

33 PSF São Defende São Defende ESF 3600 3519 3640 3509 

34 UBS Cidade Mineira Nova PSF Mineira Nova ESF 4500 499 4551 499 

35 UBS Santa Luzia Santa Luzia EACS 6750 4010 6826 4010 

36 UBS Mãe Luzia Mãe Luzia EACS 800 787 809 787 

37 
 

UBS São Simão 
São Simão 

ESFSB 
1 

3750 1941 3792 1941 

38 UBS PSF Milanese Milanese ESF 3750 2936 3792 2954 

39 UBS Mina do Mato Mina do Mato EACS 11250 8121 11376 8121 

40 UBS Santa Barbara PSF Santa Bárbara ESF 4200 4096 4247 4104 

41 UBS São Luiz São Luiz EACS 5250 4698 5309 4698 

 

42 
Unidade Referencial de Saúde da Quarta 
Linha 

HG ESF 3500 2502 3539 2502 

4º Linha 
ESFSB 
1 

3100 3078 3135 3078 

43 UBS do Centro Centro EACS 10250 6108 10365 6108 
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Nº 

 

Unidade 
 

Equipe 
Tipo de 
Equipe 

2013 2014 

População 
Prevista 

Cadastradas no 
SIAB 

População 
Prevista 

Cadastradas no 
SIAB 

  Centro 2  11245 O 11371 0 

4 
4 

PSF Primeira Linha 1ª Linhas ESF 2500 2049 2528 2414 

4 
5 

UBS Mina do Toco M. DO TOCO EACS 1100 1074 1112 1074 

4 
6 

UBS Morro Estevão M. ESTEVAO ESF 3300 3291 3337 3291 

4 
7 

ESF Operária Nova OP. NOVA 
ESFSB 
1 

3750 3346 3792 3346 

Total  202.395 133.068 204.667 135.729 

Fonte: SIAB, 2014 apud Criciúma, 2015, p.77-78. 
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O Plano Municipal de Saúde 2014-2017 com base nos dados do TABNET/DATASUS/SIM 

(2014, p.42) apontava como principais causas de mortalidade no Município: as doenças do 

aparelho circulatório (35,29%); neoplasias (20,14%); doenças do aparelho respiratório 

(11,07%); doenças infecciosas e parasitárias (5,10%); doenças do aparelho digestivo (4,59%); 

doenças endócrinas (4,39%); entre outras (Tabela 14). 

Das doenças circulatórias, predominavam o infarto do miocárdio e o acidente vascular 

cerebral, responsáveis por mais de 60% dos óbitos. Quanto às neoplasias, as de pulmão e de 

estômago são as mais frequentes. As pneumonias e as doenças crônicas das vias  aéreas 

inferiores são as mais comuns no grupo de doenças respiratórias e os acidentes ocasionados 

por transporte e homicídios caracterizam os óbitos por causas externas. 

Ressalta-se também, no período 2009-2014, que o número de óbitos na gravidez, parto e 

puerpério atingiu 111 casos, demonstrando, segundo o referido Plano, deficiência na atenção 

ao pré-natal, parto e puerpério. 

Tabela 14: Causas de óbitos em Criciúma de 2009 a 2014 
Causas Capítulos 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total 

Alg doenças infecciosas e parasitárias 60 64 47 63 48 49 331 

Neoplasias (tumores) 190 219 218 244 226 209 1.306 

Doenças sangue órgãos hemat e transt imunitár 1 3 4 8 2 3 21 

Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas 64 39 44 50 53 35 285 

Transtornos mentais e comportamentais 5 4 7 1 4 5 26 

Doenças do sistema nervoso 31 32 31 32 24 25 175 

Doenças do ouvido e da apófise mastóide 0 1 0 0 0 0 1 

Doenças do aparelho circulatório 353 385 406 402 372 371 2.289 

Doenças do aparelho respiratório 108 118 121 110 117 144 718 

Doenças do aparelho digestivo 51 54 51 47 54 41 298 

Doenças da pele e do tecido subcutâneo 2 2 1 4 0 5 14 

Doenças sist osteomuscular e tec conjuntivo 9 4 3 4 7 1 28 

Doenças do aparelho geniturinário 22 27 25 13 18 19 124 

Gravidez parto e puerpério 1 0 3 1 1 1 7 

Algumas afec originadas no período perinatal 16 18 20 24 17 16 111 

Anomalias congênitas 14 8 11 18 12 13 76 

Mal Definidas 5 9 3 3 5 5 30 

Causas externas 95 98 119 118 100 115 645 
        

TOTAL 1.027 1.085 1.114 1.142 1.060 1.057 6.485 

Fonte: DATASUS - Tabnet, 2014 apud plano Municipal de Saúde de Criciúma 2014-2017, p. 42 

 

Em igual período, este relatório apontava as principais causas de internações hospitalares: 

gravidez, parto e puerpério (14,23%); neoplasias (13,38%); do aparelho circulatório (12,74%); 

doenças do aparelho respiratório (10,16%); doenças do aparelho digestivo (9,21%); lesões e 

envenenamentos (10,36%); transtornos mentais (5,20%); doenças infecciosas e parasitárias 

(4,73%); entre outras (Tabela 15). 
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Este mesmo relatório apontava, naquele período, que 60 pessoas haviam sido internadas com 

problemas decorrentes de doenças infecciosas e parasitárias. Destas, 3,33% tinham idade 

entre 05 e 09 anos; 76,66% entre 15 e 59 anos; 20% mais de 60 anos. 

Quanto à morbidade hospitalar verificou-se que as maiores taxas estão nas faixas etárias de 

50 a 59 anos e 60 a 69 anos. Nas faixas etárias infantis as taxas mais altas estão concentradas 

nas doenças respiratórias e a partir de 50 anos nas doenças do aparelho circulatório; esses 

dois grupos apresentam os maiores números; e nas neoplasias, com uma taxa total de 

7,1/1000, têm incremento significativo a partir dos 30 anos, crescente até a faixa de 70 a 79 

anos (CRICIÚMA, 2015, p.46). 
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Tabela 15: Morbidade hospitalar, segundo grupos de causa e faixa etária. Criciúma, jan/2014 à dez/2014 
 

Capítulo CID-10 
Menor 
de 1 
ano 

1 a 4 
anos 

5 a 9 
anos 

10 a 14 
anos 

15 a 19 
anos 

20 a 29 
anos 

30 a 39 
anos 

40 a 49 
anos 

50 a 59 
anos 

60 a 69 
anos 

10 a 79 
anos 

80 
anos 

 

TOTAL 

I.Algumas doenças 
infecciosas  e 
parasitárias 

 

112 
 

91 
 

56 
 

36 
 

20 
 

50 
 

61 
 

122 
 

75 
 

71 
 

61 
 

51 
 

806 

II. Neoplasias 
(tumores) 

12 54 49 93 43 109 162 340 552 467 303 96 2.280 

III. Doenças sangue 
órgãos hemat e transt 
imunitár 

 

4 
 

9 
 

9 
 

3 
 

4 
 

3 
 

7 
 

9 
 

8 
 

5 
 

2 
 

4 
 

67 

IV. Doenças 
endócrinas 
nutricionais  e 
metabólicas 

 
9 

 
4 

 
4 

 
9 

 
6 

 
7 

 
3 

 
18 

 
21 

 
37 

 
30 

 
16 

 
164 

V. Transtornos 
mentais  e 
comportamentais 

 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

36 
 

147 
 

191 
 

255 
 

192 
 

52 
 

13 
 

- 
 

886 

VI. Doenças do 
sistema nervoso 

9 21 11 13 14 15 22 30 34 29 19 3 220 

VII. Doenças do olho 
e anexos 

- - - - - - 2 3 - 1 1 - 7 

VIII.Doenças do 

ouvido e da apófise 
mastóide 

 

5 
 

7 
 

8 
 

2 
 

- 
 

3 
 

1 
 

1 
 

1 
 

2 
 

1 
 

1 
 

32 

IX. Doenças do 
aparelho circulatório 

10 2 5 10 17 57 68 225 527 606 425 218 2.170 

X. Doenças do 
aparelho respiratório 

167 209 54 44 45 93 91 124 208 307 207 183 1.732 

XI. Doenças do 
aparelho digestivo 

35 50 85 77 61 156 178 219 285 254 112 58 1.570 

XII. Doenças da pele 
e do tecido 
subcutâneo 

 

25 
 

40 
 

32 
 

19 
 

28 
 

28 
 

46 
 

47 
 

53 
 

43 
 

40 
 

18 
 

419 

XIII.Doenças sist 
osteomuscular e tec 

- 5 7 5 9 44 65 101 117 72 37 6 468 
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Capítulo CID-10 
Menor 
de 1 
ano 

1 a 4 
anos 

5 a 9 
anos 

10 a 14 
anos 

15 a 19 
anos 

20 a 29 
anos 

30 a 39 
anos 

40 a 49 
anos 

50 a 59 
anos 

60 a 69 
anos 

10 a 79 
anos 

80 
anos 

 

TOTAL 

conjuntivo              

XIV. Doenças do 
aparelho geniturinário 

42 36 28 27 55 92 100 163 199 134 90 62 1.028 

XV. Gravidez parto e 
puerpério 

- - - 31 506 1.233 582 71 - - 2 - 2.425 

XVI. Algumas afec 
originadas no período 
perinatal 

 

326 
 

- 
 

- 
 

1 
 

- 
 

- 
 

1 
 

- 
 

1 
 

- 
 

- 
 

- 
 

329 

XVII.Malf cong 
deformid e anomalias 
cromossômicas 

 

27 
 

14 
 

5 
 

3 
 

8 
 

3 
 

7 
 

7 
 

10 
 

4 
 

1 
 

- 
 

89 

XVIII.Sint sinais e 
achad anorm ex clín 
e laborat 

 

3 
 

5 
 

5 
 

7 
 

11 
 

23 
 

49 
 

56 
 

48 
 

53 
 

33 
 

24 
 

317 

XIX. Lesões enven e 
alg out conseq causas 
externas 

 

4 
 

45 
 

62 
 

61 
 

166 
 

309 
 

269 
 

279 
 

226 
 

159 
 

110 
 

75 
 

1.765 

XX. Causas externas 
de morbidade e 
mortalidade 

 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

1 
 

- 
 

1 
 

1 
 

2 
 

- 
 

5 

XXI. Contatos com 
serviços de saúde 

- 1 3 10 10 50 55 33 38 30 16 6 252 

Fonte: Plano Municipal de Saúde de Criciúma 2014-2017, p. 43. 
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No município entre 2001 e 2012, houve 35 casos de doenças transmitidas por mosquitos, 

dentre os quais 4 casos confirmados de malária, 6 casos de leishmaniose e 31 de dengue17. 

Em 2013 a taxa de mortalidade infantil do município era de 9,9 óbitos para cada 1.000 nascidos 

vivos, enquanto que a média catarinense era de, respectivamente, 10,4 para cada 

1.000 nascidos vivos, conforme informações constantes do Plano Municipal de Saúde de 

Criciúma 2014-2017, p. 40 ( 

 
 

2009 2010 2011 2012 2013 

12,6 10,2 12,0 17,5 9,9 

Tabela 16). 
 

Tabela 16: Taxa de mortalidade infantil por 1000 nascidos vivos – 2009/2012 
 

2009 2010 2011 2012 2013 

12,6 10,2 12,0 17,5 9,9 

Fonte: Ministério da Saúde/DATASUS, 2013 apud Plano Municipal de Saúde de Criciúma 2014-2017, p. 40. 

 

A mortalidade infantil está estreitamente relacionada à renda familiar, ao tamanho da família, 

à educação das mães, à nutrição e à disponibilidade de saneamento básico, sendo 

considerado um indicador importante para o desenvolvimento sustentável, pois a redução da 

mortalidade infantil é um dos importantes e universais objetivos do desenvolvimento 

sustentável. 

A taxa de mortalidade de crianças menores de 5 anos que em 1995 era de 22,8 óbitos para 

cada mil nascidos vivos passou em 2013 para 11,7 óbitos a cada mil nascidos vivos, 

representando uma diminuição de 48,5%. Já, o número de óbitos de crianças menores de 5 

anos entre 1995 e 2013 foi de 921 óbitos, segundo dados do Ministério da Saúde 

/DATASUS Figura 15. 
 

Figura 15: Taxa de mortalidade de crianças menores de 5 anos a cada mil nascidos vivos – 1994-2013 
Fonte: Ministério da Saúde/DATASUS, 2013 

 
 
 
 
 

17 
Dados constantes do http://www.relatoriosdinamicos.com.br/portalodm/criciúma. 

http://www.relatoriosdinamicos.com.br/portalodm/crici%C3%BAma
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A taxa de mortalidade de crianças menores de um ano no município de Criciúma, estimada 

pelo PNUD em 2010, foi da ordem de 9,5 óbitos para cada mil crianças menores de um ano. 

Em, 2013, 99,1% das crianças com idade inferior a um ano estavam com sua carteira de 

vacinação em dia (PNUD, 2010). 

Em 2013, o número de crianças menores de 2 anos pesadas pelo Programa Saúde 

da Família era de 91,8%; destas, 0,4% estavam desnutridas segundo dados do Relatório 

Dinâmicos dos Objetivos do Milênio de Criciúma (ONU/ODM, 2013)18. 

Este mesmo relatório revela que, em 2.010, 4,9% das crianças de 0 a 14 anos de idade 

estavam na condição de pobreza, ou seja, viviam em famílias com rendimento per capita igual 

ou inferior a R$ 140,00 mensais. 

A taxa de mortalidade materna máxima que a organização Panamericana de Saúde (OPAS) 

recomenda é de 20 casos a cada 100 mil nascidos vivos. Em Criciúma o número de óbitos 

maternos, no período 1996-2013, foi da ordem de 34 óbitos, segundo dados do Relatório  dos 

Objetivos do Milênio19 (Figura 16). 

Figura 16: Taxa de mortalidade materna a cada 100 mil nascidos vivos – 1996-2013 
Fonte: Ministério da Saúde/DATASUS, 2013 

 

 
Quanto aos resíduos sólidos de saúde oriundos de hospitais, ambulatórios, postos de saúde, 

farmácias, consultórios dentários entre outros, seguem a legislação da ANVISA e a sua coleta, 

acondicionamento, transporte e destinação final estão descritas no Capítulo 5 - Diagnóstico 

dos Serviços de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos existentes no município de 

Criciúma. 

 
 
 
 
 

 
18 

http://www.relatoriosdinamicos.com.br/portalodm/criciuma 
19

http://www.relatoriosdinamicos.com.br/portalodm/5-melhorar-a-saude-das- 
gestantes/BRA004042075/criciuma---sc 

http://www.relatoriosdinamicos.com.br/portalodm/criciuma
http://www.relatoriosdinamicos.com.br/portalodm/5-melhorar-a-saude-das-
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4.4.4 Índice de Desenvolvimento Humano 

 

O IDHM é elaborado de acordo com metodologia das Nações Unidas e é obtido pela média 

aritmética simples de três sub-índices: Longevidade, Educação e Renda. O Índice de 

Desenvolvimento Humano de Criciúma passou de 0,703 em 2000 para 0,788 em 2010, com 

uma taxa de crescimento de 12,09%. Com este índice, ocupa a 76ª posição em relação aos 

demais municípios brasileiros em 2010 e a 20ª, entre os municípios catarinenses em 2010. 

A dimensão que mais contribuiu para o IDHM do município foi a Longevidade, com índice de 

0,846, seguido pela Renda, com 0,786 e pela Educação com índice de 0,737 em conformidade 

com os estudos do PNUD (2010). 

O índice Longevidade é calculado com base no indicador esperança de vida ao nascer, ou 

seja, número médio de anos que as pessoas viveriam a partir do nascimento. Este indicador 

revela que no município de Criciúma as pessoas vivem em média 75,76 anos, segundo dados 

do IBGE (2000) estando um pouco abaixo da média estadual e acima da média do país. 

A proporção de crianças e jovens frequentando ou tendo completado determinados ciclos 

indica a situação da educação entre a população em idade escolar do município e compõe o 

IDHM Educação. 

A Federação Catarinense dos Municípios (FECAM) criou o Índice de Desenvolvimento 

Municipal Sustentável (IDMS) como uma ferramenta para aplicação do conceito de 

desenvolvimento sustentável. O IDMS de Criciúma é de 0,760, sendo que na dimensão 

sociocultural é de 0,727; na dimensão econômica, 0,719; na dimensão ambiental, 0,858; na 

dimensão político-institucional, 0,739 (FECAM, 2013). 

 

4.4.5 Aspectos Econômicos 

 

Segundo dados do IBGE e da Secretaria Estadual da Fazenda de Santa Catarina, no ano de 

2012, o Produto Interno Bruto estadual atingiu ao montante de R$ 177,28 bilhões (Figura 17). 



 

 

   
 

  

 

Figura 17: Produto Interno Bruto e Valor Adicionado Bruto por setor 
Fonte: IBGE/Contas Regionais e Nacionais Trimestrais. Disponível no site http://www.sef.sc.gov.br/sites/default/files/Boletim%202015%20fevereiro_0.pdf 
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O Produto Interno Bruto (PIB) a preços correntes do município de Criciúma é da ordem de R$ 

5.597,22 milhões de reais e um PIB per capita de R$ 25.932,19 reais segundo estudos do 

IBGE (2012). O PIB de Criciúma participou com 0,12% da construção do PIB nacional e com 

2,86% do PIB estadual (IBGE, 2012). 

O Valor Adicionado Bruto por setor da economia no PIB, segundo o IBGE (2012), mostra que 

50,05% são oriundos do setor serviços; 30,47% da indústria; 9,86% de impostos; 0,23% da 

agropecuária; 10,88% dos impostos e 9,33% da administração pública. 

Recente estudo publicado pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 

de Santa Catarina (SEBRAE/SC, 2013, p. 51) identificou o porte das empresas instaladas no 

município, com base em Relatório do Ministério do Trabalho, Emprego e Renda (2011): 93,2% 

são microempresas que respondem por 32,0% dos empregos formais; 5,9% pequenas 

empresas que respondem por 31,0% dos empregos formais; 0,6% médias empresas que 

respondem por 18,3% dos empregos e 0,3% grandes empresas que apresentam 18,7% dos 

empregos formais (Figura 18). 

 

Figura 18: Participação relativa das empresas e empregos formais em Criciúma, segundo o porte, 2011 
Fonte: Fonte: Ministério do trabalho, Emprego e Renda – Relação Anual de informações Sociais. Elaborado 

pelo SEBRAE/SC, 2013, p. 51. 

 

As empresas de porte micro e pequenas foram responsáveis por 99,2% do número de 

empresas no município e responderam por 32,0% dos empregos formais (SEBRAE, 2013, p. 

51). 

Das pessoas ocupadas na faixa etária de 18 anos ou mais, 2,74% trabalhavam no setor 

agropecuário; 2,55% na indústria extrativa; 23,34% na indústria de transformação; 7,82% no 

setor de construção; 0,91% nos setores de utilidade pública; 16,69% no comércio e 41,61% 

no setor de serviços, segundo publicação no Atlas de Desenvolvimento do PNUD, 2010. 
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Este mesmo estudo revela que, entre 2000 e 2010, a taxa de atividade da população de 18 

anos ou mais (ou seja, o percentual dessa população que era economicamente ativa) passou 

de 68,03% em 2000 para 73,12% em 2010. Ao mesmo tempo, sua taxa de desocupação (ou 

seja, o percentual da população economicamente ativa que estava desocupada) passou de 

10,81% em 2000 para 4,13% em 2010. 

O Valor Adicionado Fiscal (VAF) é o componente principal (85%) para formação do Índice de 

retorno do ICMS ao município. É apurado anualmente para cada município e com base no 

movimento econômico (vendas das empresas, vendas da produção agropecuária, consumo de 

energia elétrica, serviços de telecomunicação) ocorrido no município. 

O VAF de Criciúma cresceu 121,42% entre 2003 e 2010, mantendo a primeira posição no 

ranking regional e a 10ª no estadual (Tabela 17) conforme revela estudos do SEBRAE (2013, 

p.45). 

Tabela 17: Valor Adicionado Fiscal em Criciúma, Região Sul e Santa Catarina, no período 2003- 
2010. 

 
Período 

Criciúma Região Sul Santa Catarina 

VAF 
(Mil R$) 

Posição 
Regional 

Posição 
Estadual 

Partic. 
Estadual 

VAF 
(Mil R$) 

VAF 
(Mil R$) 

2003 964.439,00 1ª 9ª 2.18% 5.172.877,80 44.327.956,10 

2004 1.144.184,80 1ª 9ª 2.13% 6.221.522,80 53.721.428,80 

2005 1.305.892,80 1ª 9ª 2,15% 7.014.134,00 60.870.064,60 

2006 1.492.641,70 1ª 7ª 2,41% 7.095.874,40 61.909.302,70 

2007 1.499.658,40 1ª 10ª 2.15% 7.606.235,50 69.608.669,20 

2008 1.671.655,30 1ª 9ª 2,06% 8.868.368,10 81.280.367,50 

2009 1.811.560,20 1ª 10• 2,03% 9.349.523,20 89.260.009,70 

2010 2.135.436,90 1ª 10ª 2,09% 10.623.643,90 102.390.155,20 

Evolução 
2003/2010 

 
121,42% 

Se Manteve 
na 1ª 

Posição 

Regrediu 

1 Posição 

 
-4,14% 

 
105,37% 

 
130,98% 

Fonte: Secretaria de Estado da Fazenda de Santa Catarina, 2010. SEBRAE, 2013, p. 45. 

 

Em 2013, o VAF atingiu a cifra de R$ 3.043.611.161,38, correspondendo a 2,15 % do VAF 

estadual, que era de R$ 141.643.686.354,98, segundo dados da Secretaria de Estado da 

Fazenda, 2013. 

De acordo com estudos da movimentação econômica calculada por atividades no ano base de 

2013 pela Secretaria de Estado da Fazenda (2015) o Valor Adicionado Fiscal do Município (VAF) 

é constituído por: 17,50% da fabricação de produtos cerâmicos; 9,41 da confecção de artigos do 

vestuário e acessórios; 6,58% do comércio varejista não especializado; 4,45% do comércio 

varejista de produtos novos não especificados anteriormente, 3,89% fabricação de 
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artefatos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes; 3,74% de 

transporte rodoviário de carga; 3,35% fabricação de produtos de material plástico; 3,18% 

geração, transmissão e distribuição de energia elétrica;2,98% fabricação de tintas, vernizes, 

esmaltes, lacas e produtos afins; 2,34% telecomunicações sem fio; 2,33% comércio  varejista de 

material de construção; 2,29% produção primárias; 2,14% comércio atacadista de madeira, 

ferragens, ferramentas, material elétrico e material de construção; 2,13% comércio varejista de 

equipamentos de informática e comunicação; equipamento e artigos de uso doméstico; 1,85% 

comércio atacadista de produtos de consumo não alimentar; 1,82% fabricação de cabines, 

carrocerias e reboques para veículos automotores; 1,82% comércio de veículos automotores; 

1,70% comércio varejista de combustíveis para veículos automotores; 1,67% telecomunicações 

por fio; 1,37% comércio atacadista especializado em outros produtos; 1,25% atividades 

relacionadas à organização de transporte de carga, entre outros20 (Figura 19). 

Figura 19: Valor Adicionado Fiscal ano base de 2013 
Fonte:http://www.sef.sc.gov.br/servicos-orientacoes/diat/valor-adicionado-por-munic%C3%ADpio-e-atividade 

 

Em 2011, do total de 45 empresas que exportavam, 30 (trinta) apresentaram valores 

exportados até 1 milhão de dólares; 13 (treze), com valores entre 1 e 10 milhões de dólares 

 

20 
Estão agrupados em CNAE não identificado ou sem atividade todas os valores apurados para empresas cujo 

cadastro não aponta para uma atividade específica ou conhecida na tabela 2.1. Atividade com valor inferior a R$ 
12,00 (doze reais) não estão sendo exibidos. 

http://www.sef.sc.gov.br/servicos-orientacoes/diat/valor-adicionado-por-munic%C3%ADpio-e-atividade
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e duas entre 10 e 50 milhões de dólares As exportações foram direcionadas para: Argentina 

que absorveu 22,48% do valor exportado; Estados Unidos com 8,60%; Bolívia com 6,66%; 

Paraguai com 6,57%, Uruguai com 6,34%, Venezuela com 5,14%, Chile com 5,08% e outros 

com porcentagens inferiores. Já, as importações procederam em maior montante dos Estados 

Unidos com 23,06%, China com 20,13%, Argentina com 10,46%, Espanha com 9,83%, Itália 

com 6,08%, entre outros. A balança comercial de Criciúma apresentou, neste período, um 

saldo negativo de US$ -55.052.264,00. Neste período, as exportações foram da ordem de 

US$ 67.77.170 e as importações da ordem de U$S 122.824.434 (Figura 20) conforme 

informações elaboradas pelo SEBRAE, 2013, p. 43, a partir de dados do MDIC, SECEX, 2011. 

 

Figura 20: Evolução da balança comercial de Criciúma, no período de 2004-2011 
Fonte: Secretaria de Planejamento do Estado de Santa Catariana, 2009, SEBRAE, 2013, p. 42. 

 

No setor primário da economia destacam-se as culturas de: arroz (1.534 ton), feijão (549 ton), 

fumo (1.200 ton), mandioca (1.800 ton), milho (8.330 ton), cana de açúcar (2.000 ton), batata 

inglesa (2.100 ton). Cabe destacar a cultura do milho que utilizou uma área de 1.700 hectares 

e representou 0,23% da produção estadual, neste período. Com relação as culturas 

permanentes, a banana foi o produto de maior representatividade econômica, com 8.000 

toneladas produzidas, o que representou 1,20% da produção estadual, segundo dados da 

Produção Agrícola Municipal do IBGE (2010) citado pelo SEBRAE (2013, p.61). 

O Município possuía 8.450 cabeças de bovino, que representavam 0,212% da produção 

estadual; 200 equinos, que representavam 0,175% da produção estadual; suínos, com 1090 
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cabeças e representavam 0,014% do total do Estado; Caprinos com 130 cabeças e 

representam 0,223% do total do Estado; ovinos com 410 cabeças que representam 0,140% 

do total do Estado; galos, frangos, frangas e pintos com 50.000 cabeças e que representavam 

0,032% do total do Estado; galinhas com 27.000 cabeças, que representam 0,165% da 

produção estadual (IBGE, Pesquisa Pecuária, 2010 citado pelo SEBRAE, 2013, p.63). 

Relacionando os 61.576 domicílios urbanos a classe econômica (rendimentos) o estudo do 

IPC-MAPS (2011) citado pelo SEBRAE/SC (2013, p. 21) pondera que o maior número de 

domicílios está na classe C1 e o menor número na classe E21. A Classe C1 (rendimento em 

torno de R$ 1.318,00) concentrava a maior parte dos domicílios urbanos com 28,48%, sendo 

a de menor concentração representada pela Classe E (rendimento de R$ 329,00) com 0,46% 

dos domicílios (Tabela 18). 

Tabela 18: Distribuição dos domicílios urbanos por classe econômica – Criciúma - 2011 
Classes Criciúma Santa Catarina 

A1 368 0,60% 9.510 0,60% 

A2 2.490 4,04% 68.502 4,00% 

B1 7.664 12,45% 199.282 11,70% 

B2 15.644 25,41% 414.320 24,30% 

C1 17.535 28,48% 464.039 27,20% 

C2 10.627 17,26% 326.751 19,10% 

D 6.966 11,31% 214.236 12,60% 

E 282 0,46% 9.696 0,60% 

Total 61.576 100% 1.706.336 100% 

Fonte: IPC-MAPS, 2011, elaborado pelo SEBRAE, 2013, p. 21 

 

A renda per capita média de Criciúma cresceu 95,96% nas últimas duas décadas, passando 

de R$ 542,21 em 1991 para R$ 802,98 em 2000 e R$ 1.062,53 em 2010. A taxa média  anual 

de crescimento foi de 48,09% no primeiro período e 32,32% no segundo. Já, a extrema 

pobreza (medida pela proporção de pessoas com renda domiciliar per capita inferior a R$ 

70,00, em reais de agosto de 2010) passou de 2,89% em 1991 para 1,28% em 2000 e para 

0,51% em 2010, segundo dados do Perfil do Município de Criciúma, constante do Atlas de 

Desenvolvimento Humano do PNUD (2010)22. Em 2011, o valor médio dos salários 

 

21 
O IPC Maps 2011 levou em consideração a classificação dos domicílios urbanos segundo o Critério de 

Classificação Econômica Brasil, desenvolvido pela ABA – Associação Brasileira de Anunciantes, ABEP – 
Associação Brasileira das Empresas de Pesquisa e ABIPEME – Associação Brasileira dos Institutos de Pesquisa 
de Mercado: Classe A1 (R$ 14.250,00); A2 (R$ 7.557,00):B1 (R$ 3.944,00); B2 (R$ 2.256,00); C1 (R$ 1.318,00); C2 (R$ 

861,00); D (R$ 549,00); E (R$329,00) (SEBRAE, 2013, p.87). O total de domicílios trabalhados pelo IPC- MAPS difere do 
total de domicílios informado pelo IBGE, 2010, conforme citado no item 4.4.1. 
22 

http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/perfil_m/criciuma_sc#renda 

http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/perfil_m/criciuma_sc#renda


MUNICÍPIO DE CRICIUMA 

PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 
111 

 

 

praticados em Criciúma foi da ordem de R$ 1.495,94, o que representou um crescimento de 

37% em relação ao ano de 2007 segundo dados do IBGE (2010) citado pelo SEBRAE  (2013, 

p.57). 

A participação da mulher no mercado de trabalho formal era de 44,6% em 2.013 e o seu 

rendimento em relação ao trabalho masculino era de 76,7% em igual período, 

independentemente da escolaridade. Entre os de nível superior, a desigualdade salarial 

aumenta: o percentual passa para 66,3%. Já, o rendimento médio mensal dos jovens de 15 a 

17 anos era de R$ 768,1 em 2013, enquanto que entre jovens de 18 a 24 anos o rendimento 

era de R$ 1.218,9, segundo relato da ONU/ODM (2013).23 

 
4.5 INFRAESTRUTURA 

 

 
4.5.1 Comunicação 

 

Os meios de comunicação existente em Criciúma citados pelo SEBRAE (2012) estão 

detalhados no Quadro 5. 

 

Meio de 
Comunicação 

Empresa 

 
Jornais 

A PALAVRA, A TRIBUNA, BLOG FOLHA DE SC, DIARINHO, DIÁRIO DE 
CRICÍUMA, EXPRESSO ONLINE, FOLHA DOS MUNICÍPIOS, FOLHA 
REGIONAL, JORNAL A REALIDADE, JORNAL A VERDADE, JORNAL 
BOLSÃO, JORNAL DA MANHÃ, JORNAL LOCAL e TRIBUNA DO DIA 

 

Rádios FM 
RÁDIO CIDADE FM DE CRICIÚMA LTDA, RÁDIO SOM MAIOR FM LTDA, 

RÁDIO CIDADE FM DE LAURO MULLER LTDA e TRANSAMÉRICA 
CRICIÚMA COMUNICAÇÕES LTDA. 

Rádios AM 
SOC. RD. DIFUSORA ELDORADO CATARINENSE LIDA e SOC. RÁDIO 

HULHA NEGRA DE CRICIUMA LTDA. 

Rádios 
Comunitárias 

ASSOCIAÇÃO DE RÁDIODIFUSÃO COMUNITÁRIA IMIGRANTES, RÁDIO 
UNIÃO COMUNITÁRIA 

Emissoras de TV 
REDE GLOBO, REDE VIDA, CULTURA, REDE RECORO, RECORD NEWS, 

BANDEIRANTES TV e SBT 

Agências de 
Correios 

8 AGÊNCIAS 

Quadro 5: Comunicação em Criciúma. 
Fonte: SEBRAE, 2013, p.76. 

 
 
 
 
 
 
 

 
23

http://www.relatoriosdinamicos.com.br/portalodm/3-igualdade-entre-sexos-e-valorizacao-da- 

mulher/BRA004042075/criciuma---sc 

http://www.relatoriosdinamicos.com.br/portalodm/3-igualdade-entre-sexos-e-valorizacao-da-
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4.5.2 Energia 

 

No período 2006/2010 houve um crescimento de 11,6% nas unidades consumidoras e 22,8% 

no consumo total, com uma média de consumo per capita que cresceu 10% no período 

(CELESC, 2010 citado pelo SEBRAE, 2013, p. 72) conforme Tabela 19. 

Tabela 19: Número de consumidores e demanda por energia elétrica - Criciúma em 2010 

 
Ano 

Nº de unidades 
consumidoras 

 
Consumo Total (kW/h) 

Média de Consumo Anual 
Per Capita (kW/h) 

2006 57.181 371.785.091 6.502 

2007 59.852 420.360.462 7.023 

2008 60.018 423.687.947 7.059 

2009 59.542 518.059.283 8.701 

2010 63.832 456.404.797 7.150 

Evolução 2006/2010 11,6% 22,8% 10,0% 

Fonte: CELESC, 2010 elaborado pelo SEBRAE, 2013, p.72. 
 

Em 2010, foram 63.832 unidades consumidoras servidas por energia elétrica da CELESC que 

consumiram 456.404.797 kWh (Tabela 19). Das unidades consumidoras, 28,33% eram 

unidades residenciais; 20,61% do setor comercial, 45,10% do setor industrial e 1,31% do 

poder público, segundo dados da CELESC (2010) citado pelo SEBRAE (2013, p. 7). 

Tabela 20: Número de consumidores e demanda por energia elétrica, segundo tipologia de unidade 
consumidora de Criciúma, 2010 

Tipo de consumidor 
Nº de unidades 
consumidoras 

Consumo total 
(kW/h) 

Representatividade no 
consumo 

Residencial 54.821 129.290.025 28,33% 

Industrial 1.719 205.842.396 45,10% 

Comercial 6.914 94.063.903 20,61% 

Rural 27 87.373 0,02% 

Poderes Públicos 281 8.397.141 1,84% 

Iluminação Pública 32 12.342.509 2,70% 

Serviço Público 29 5.994.166 1,31% 

Consumo Próprio 9 387.284 0,08% 

Revenda ... ... ... 

Total 63.832 456.404.797 100% 

Fonte: Centrais Elétricas de Santa Catarina, 2010 elaborado pelo SEBRAE, 2013, p. 72. 

 
 

O Município ainda era servido em 2012 com energia elétrica também das Cooperativas: 

Fumacence de Eletricidade (CERMOFUL)24; Energia Treviso (CERTREL); Pioneira de 

Eletrificação (COOPERA); Distribuição de Energia do Extremo Sul de Santa Catarina 

24 
A Cooperativa Fumacense de Eletricidade (CERMOFUL Energia) inaugurou no dia 28/02/2015 uma 

nova subestação de distribuição de energia elétrica em Criciúma. 
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(CERSUL); Energética COCAL (COOPERCOCAL) conforme informações do SEBRAE (2013, 

p. 73). 

 

4.5.3 Infraestrutura viária e de transporte 

 

A rodovia BR-101 tangencia a área territorial do município de Criciúma no sentido Norte a Sul 

estando localizada aproximadamente a 14 km do seu centro urbano. As rodovias estaduais 

SC-443 e SC-445 interliga o município de Içara; SC-446 faz a ligação com os municípios de 

Cocal do Sul e Urussanga; SC-447 com o município de Nova Veneza. A SC- 

443 corta a área urbana de Criciúma e segue em direção aos municípios de Morro da Fumaça 

e Meleiro e a SC- 445 a Siderópolis (DEINFRA, 2013). 

Com a duplicação da BR-101 Sul, a tendência é a abertura de uma via expressa, ligando o 

centro à rodovia federal, o que permitirá uma melhor infraestrutura à indústria e comércio 

locais. 

O município é cortado também pela Ferrovia Tereza Cristina que serve para o transporte do 

carvão das minas em direção à Termoelétrica Jorge Lacerda no município de Capivari de 

Baixo. A ferrovia é uma importante opção logística para a região. Além do carvão mineral são 

transportados contêineres para o Porto de Imbituba com produtos cerâmicos e demais 

produtos do município e região. 

A população local é atendida pelos Aeroportos localizados nos municípios de Forquilhinha e 

em Jaguaruna, conforme detalhado no item 3 – Diagnóstico Regional. 

 

4.5.4 Saneamento básico 

 

4.5.4.1 Sistema de Abastecimento de Água 

No município de Criciúma, os serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário 

são de responsabilidade da Companhia Catarinense de Águas e Saneamento (CASAN). A 

operação ocorre de maneira integrada entre os municípios de: Criciúma, Forquilhinha, 

Maracajá, Nova Veneza, Siderópolis e zona urbana de Içara (CASAN, 2014). 

A captação de água bruta é realizada no lago formado pela Barragem do Rio São Bento, 

localizada no município de Siderópolis. Este lago resulta do represamento dos rios Serrinha e 

São Bento, que pertencem à Bacia Hidrográfica do Rio Araranguá. A capacidade de 

http://pt.wikipedia.org/wiki/BR-101
http://pt.wikipedia.org/wiki/SC-443
http://pt.wikipedia.org/wiki/SC-445
http://pt.wikipedia.org/wiki/SC-446
http://pt.wikipedia.org/wiki/SC-447
http://pt.wikipedia.org/wiki/Via_expressa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ferrovia_Tereza_Cristina
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ferrovia
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reservação do Lago é de 58.500.000m³, projetando um abastecimento para uma população 

de até 730.000 habitantes (CASAN, 2014). 

Segundo a concessionária o processo de tratamento, aplicado para potabilização da água 

distribuída consiste de uma Estação de Tratamento de Água (ETA), tipo convencional, com 

vazão nominal de 950 l/s, com as etapas de coagulação, floculação, decantação, flotação, 

filtração, desinfecção, fluoretação e correção de pH. 

Em, 2012, de acordo com o Sistema Nacional de Informações de Saneamento (SNIS) 96,93% 

da população era atendida com o abastecimento de água, sendo que na área urbana este 

índice chegava a 98,30%. Já, em 2015, o índice apresentado pela CASAN (2015) em seu 

relatório operacional mensal de água (Sistema BADOP) aponta um índice mais elevado de 

99,95% de atendimento. 

Os bairros atendidos pelo abastecimento de água podem ser visualizados no Quadro 6. Já as 

adutoras de água bruta e tratada no Município estão apresentadas na Tabela 21. 

 

BAIRRO ZONA ABASTECIMENTO 

Airton Senna Urbana Abastecimento integral 

Ana Maria Urbana Abastecimento integral 

Argentina Urbana Abastecimento integral 

Boa Vista Urbana Abastecimento integral 

Bosque do Repouso Urbana Abastecimento integral 

Brasília Urbana Abastecimento integral 

Capão Bonito Rural Abastecimento integral 

Catarinense Urbana Abastecimento integral 

Ceará Urbana Abastecimento integral 

Centro Urbana Abastecimento integral 

Cidade Mineira Urbana Abastecimento integral 

Colonial Urbana Abastecimento parcial 

Coloninha Zilli Urbana Abastecimento integral 

Comerciário Urbana Abastecimento integral 

Cristo Redentor Urbana Abastecimento integral 

Cruzeiro do Sul Urbana Abastecimento integral 

Dagostim Urbana Abastecimento integral 

Demboski Urbana Abastecimento integral 

Imigrantes Rural Abastecimento integral 

Jardim Angélica Urbana Abastecimento integral 

Jardim das Paineiras Urbana Abastecimento integral 

Jardim Fábio Silva Urbana Abastecimento integral 

Jardim Maristela Urbana Abastecimento integral 

Jardim Montevideu Urbana Abastecimento integral 

Jardim União Urbana Abastecimento integral 

Lagoa Dourada Urbana Abastecimento integral 

Laranjinha Urbana Abastecimento integral 

Linha Batista Rural Abastecimento integral 

Linha Cabral Rural Abastecimento parcial 

Lote Seis Urbana Abastecimento integral 

Mãe Luzia Urbana Abastecimento integral 
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BAIRRO ZONA ABASTECIMENTO 

Maria Céu Urbana Abastecimento integral 

Metropol Urbana Abastecimento integral 

Michel Urbana Abastecimento integral 

Milanese Urbana Abastecimento integral 

Mina Brasil Urbana Abastecimento integral 

Mina do Mato Urbana Abastecimento integral 

Mina do Toco Urbana Abastecimento integral 

Mina União Urbana Abastecimento integral 

Morro Estevão Urbana/Rural Abastecimento integral 

Naspolini Urbana Abastecimento integral 

Nossa Senhora da Salete Urbana Abastecimento integral 

Nova Esperança Urbana Abastecimento integral 

Operária Nova Urbana Abastecimento integral 

Paraíso Urbana Abastecimento integral 

Pinheiro Urbana Abastecimento integral 

Pio Correia Urbana Abastecimento integral 

Primeira Linha Urbana e Rural Abastecimento integral 

Próspera Urbana e Rural Abastecimento integral 

Quarta Linha Urbana/Rural Abastecimento integral 

Recanto Verde Urbana Abastecimento integral 

Renascer Urbana Abastecimento integral 

Rio Bonito Urbana Abastecimento integral 

Sangão Urbana/Rural Abastecimento integral 

Santa Augusta Urbana Abastecimento integral 

Santa Bárbara Urbana Abastecimento integral 

Santa Catarina Urbana Abastecimento integral 

Santa Libera Urbana Abastecimento integral 

Santa Luzia Urbana Abastecimento integral 

Santo Antônio Urbana Abastecimento integral 

Santos Dumont Urbana Abastecimento integral 

São Cristóvão Urbana Abastecimento integral 

São Defende Urbana Abastecimento integral 

São Domingos Rural Abastecimento integral 

São Francisco Urbana Abastecimento integral 

São João Urbana Abastecimento integral 

São Luiz Urbana Abastecimento integral 

São Marcos Rural Abastecimento integral 

São Roque Rural Abastecimento integral 

São Sebastião Urbana Abastecimento integral 

São Simão Urbana/Rural Abastecimento integral 

Universitário Urbana Abastecimento integral 

Vera Cruz Urbana Abastecimento integral 

Verdinho Rural Abastecimento integral 

Vila Francesa Urbana Abastecimento integral 

Vila Macarini Urbana Abastecimento integral 

Vila Manaus Urbana Abastecimento integral 

Vila Rica Urbana Abastecimento integral 

Vila São José Urbana Abastecimento integral 

Vila Visconde Urbana Abastecimento integral 

Vila Zuleima Urbana Abastecimento integral 

Quadro 6: Áreas abastecidas pelo Sistema de Abastecimento de Água. 
Fonte: Adaptado de CASAN, 2015. 
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Tabela 21: Adutoras de água bruta e tratada. 
IDENTIFICAÇÃO DIÂMETRO (MM) EXTENSÃO (M) TIPO ÁGUA 

AAB DN/350/400 350/400 6.210 Bruta 

AABl DN600 600 3.250 Bruta 

AAB2 DN600 600 4.500 Bruta 

AAB DN1000 1000 12.890 Bruta 

AAB DN500 500 18.739 Bruta 

AAT  29.841 Tratada 

AAT DN450 450 7.200 Tratada 

AAT DN700 700 8.829 Tratada 

AAT DN500 500 1.537 Tratada 

AAT400 400 7.892 Tratada 

ATT 250/150 - Caravagio 
250 2.382 Tratada 

150 3.815 Tratada 

Fonte: Adaptado de CASAN, 2015. 
 

A rede de distribuição tem uma extensão total aproximada de 952.287 metros, com estações 

de recalque de água tratada e Booster para atendimento, sendo composta de tubulação  com 

diâmetros de 400, 350, 300, 250, 200, 180, 150, 125, 100, 75 e 50 mm, conforme 

Tabela 22 (CASAN, 2015). 
 

Tabela 22: Estações de Recalque de Água Tratada e Booster. 
TIPO DE 

INSTALAÇÃO 
LOCAL DE INSTALAÇÃO 

NOME DA 
INSTALAÇÃO 

ENDEREÇO 

Booster BOOSTER Rll ETA São Defende 
Rua Lucas Peruchi, 946, São 
Defende , Criciúma, SC 

Booster BOOSTER R14 1 Booster Mina do Toco Estrada Geral Para Mina do Toco 

Booster BOOSTER Rl4 2 Booster Mina do Toco Estrada Geral Para Mina do Toco 

Booster 
BOOSTER R10 (RESERVA 

1) 
  

Booster 
BOOSTER R10 (RESERVA 

2) 
  

Booster BOOSTER R10 1 
 Rua Luis Caroli, 574, Rio Maina, 

Criciúma, SC 
ERAT ERAT Rl/R8 1 R1  

ERAT ERATR 1/R8 2 R1  

ERAT 
ERAT CARAVAGGIO 1 

(DESATIVADA) 
ETA São Defende 

Rua Lucas Peruchi, 946, São 
Defende, Criciúma, SC 

ERAT 
ERAT CARAVAGGIO 2 

(DESATIVADA) 
ETA São Defende 

Rua Lucas Peruchi, 946, São 
Defende, Criciúma, SC 

ERAT ERAT CARAVAGGIO 1 ETA São Defende 
Rua Lucas Peruchi, 946, São 
Defende , Criciúma, SC 

ERAT ERAT CARAVAGGIO 2 ETA São Defende 
Rua Lucas Peruchi, 946, São 
Defende , Criciúma, SC 

ERAT ERAT ETAII 1 ETA São Defende 
Rua Lucas Peruchi, 946, São 
Defende, Criciúma, SC 

ERAT ERAT ETA II 2 ETA São Defende 
Rua Lucas Peruchi, 946, São 
Defende, Criciúma, SC 

ERAT ERAT ETA II 3 ETA São Defende 
Rua Lucas Peruchi, 946, São 
Defende, Criciúma, SC 

ERAT 
ERAT Rl-R8 1 

(DESATIVADA) 
Rl 

 

ERAT ERATR1-R8 2 Rl  
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TIPO DE 
INSTALAÇÃO 

LOCAL DE INSTALAÇÃO 
NOME DA 

INSTALAÇÃO 
ENDEREÇO 

 (DESATIVADA)   

ERAT ERAT ETA I 1 ETA São Defende 
Rua Lucas Peruchi, 946, São 
Defende, Criciúma, SC 

ERAT ERAT R4-R61 R4  

ERAT ERAT R4-R6 2 R4  

ERAT ERAT ETA I 2 ETA São Defende 
Rua Lucas Peruchi, 946, São 
Defende, Criciúma, SC 

ERAT ERAT R9 1 R9 
Rua José Piazza (R9), 4ª Linha, 
Criciúma, SC 

ERAT ERAT R9 2 R9 
Rua José Piazza (R9), 4ª Linha, 
Criciúma, SC 

Booster BOOSTER 2ª LINHA BOOSTER 2ª LINHA 
Rua Pedro Dal Toé, 234, ª Linha, 
Criciúma, SC 

Booster BOOSTER ETA ETA São Defende 
Rua Lucas Peruchi, 946, São 
Defende, Criciúma, SC 

Booster BOOSTER MORRO ALBINO 
 Rua José Piazza (R9), 4ª Linha, 

Criciúma, SC 

Booster BOOSTER MONTENEGRO 
 Rua Itália (meio da via), Mina do 

Toco, Criciúma , SC 

Booster 
BOOSTER MONTENEGRO 

(RESERVA) 

 Rua Itália (meio da via), Mina do 
Toco, Criciúma , SC 

Booster 
BOOSTER RUA DO 

CASTELO 
BOOSTER RUA DO 

CASTELO 
Rua Antônio Benedet , 268, Próspera 
, Criciúma, SC 

ERAT ERAT MORRO DO CEU   

Booster CARAVAGGIO 2-1 
BOOSTER 

CARAVAGGIO 

 

Booster CARAVAGGIO 2-2 
BOOSTER 

CARAVAGGIO 

 

ERAT ERAT R2-R3 1 R2  

ERAT ERATR2-R3 2 R2  

ERAT ERAT R5-R71 R5  

ERAT ERAT R5-R7 2 R5  

 

ETA 
ETA - DOSADOR DE 

CLORO 
1 

 

ETA São Defende 
Rua Lucas Peruchi , 946, São 
Defende , Criciúma, SC 

 

ETA 
ETA - DOSADOR DE 

CLORO 
2 

 

ETA São Defende 
Rua Lucas Peruchi, 946, São 
Defende, Criciúma, SC 

 

Booster 
 

BOOSTER NOVA VENEZA 1 

 Rod. Irineu Borhnhausen, estrada 
para Nova Veneza, Nova 
Veneza, SC 

 

Booster 
 

BOOSTER NOVA VENEZA 2 

 Rod. Irineu Borhnhausen, estrada 
para Nova Veneza, Nova 
Veneza, SC 

Booster BOOSTER MINA BRASIL 
 Rua José de Luca, 185, Mina Brasil, 

Criciúma, SC 

Booster 
BOOSTER MINA BRASIL 

(RESERVA) 

 Rua José de Luca, 185, Mina Brasil, 
Criciúma, SC 

Booster 
BOOSTER ZANIVAN 

(RESERVA) 
BOOSTER ZANIVAN 

(RESERVA) 
Av. Afonso Patrício Dagostin, 386, 
Zanivan, Criciúma, SC 

Booster 
BOOSTER LOTEAMENTO 

CAMILO (RESERVA) 
BOOSTER MONTE 

CAMILO 
Rua Otávio Fontana , 800, São 
Simão, Criciúma, SC 

Booster 
BOOSTER LOTEAMENTO 

CAMILO 1 
BOOSTER MONTE 

CAMILO 
Rua Otávio Fontana, 800, São 
Simão, Criciúma, SC 
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TIPO DE 
INSTALAÇÃO 

LOCAL DE INSTALAÇÃO 
NOME DA 

INSTALAÇÃO 
ENDEREÇO 

 

Booster 

 

BOOSTER SÃO SIMÃO 
BOOSTER DO 

BAIRRO 
SÃO SIMÃO 

Rua Júlio Gaidzinki, 1670, Mina 
Brasil, Criciúma, SC 

 

Booster 
 

BOOSTER BITTENCOURT 
BOOSTER DO 

BAIRRO 
BITTENCOURT 

Rua Tocantins, 470, Bittencourt, 
Criciúma, SC 

Booster BOOSTER R10 2 
 Rua Luis Caroli, 574, Rio Maina, 

Criciúma, SC 

Booster BOOSTER SÃO SIMÃO 
BOOSTER SÃO 

SIMÃO 

 

Booster BOOSTER R15   

Booster 
BOOSTER MORRO 

COMPRIDO 
BOOSTER MORRO 

COMPRIDO 

Estrada Geral Morro Comprido, 
esquina com Rod. Jorge Lacerda 

Booster 
BOOSTER MORRO 

COMPRIDO 
BOOSTER MORRO 

COMPRIDO 

Estrada Geral Morro Comprido, 
esquina com Rod. Jorge Lacerda 

Fonte: Adaptado de CASAN, 2015. 

 

 
As características dos reservatórios instalados para atendimento em Criciúma estão 

descritos na Tabela 23 

Tabela 23: Reservatórios em Criciúma. 

IDENTIFICAÇÃO LOCALIZAÇÃO 
RESERVAÇÃO 

(m³) 
TIPO 

RESERVATÓRIO 

R0 Rua Lucas Peruchi , S/N São Defende 2000 Concreto 

R1 Rua Wenceslau Braz - Operária Nova 2000 Concreto 

R1A Rua Wenceslau Braz - Operária Nova 2000 Concreto 

R2 Rua Cel. Marcos Rovaris - Centro 200 Concreto 

R3 Rua São Paulo- Próspera 400 Concreto 

R3A Rua São Paulo - Próspera 400 Concreto 

R3B Rua São Paulo - Próspera 1000 Concreto 

R4 Rua Fiuza da Rocha c/ Rua Marcelo Lodetti - 
Centro 

1000 Concreto 

R5 Rua Desembargador Pedro Silva - Michel 600 Concreto 

R6 Rua Hercilio Luz - Lote Seis 1200 Concreto 

R7 - Baixo Rua Saldanha da Gama - Comerciário 1200 Concreto 

R7A -Alto Rua Saldanha da Gama - Comerciário 1000 Concreto 

R8B R. Aristides Bolan, S/N Lote Seis -Morro da TV 600 Concreto 

R8A R. Aristides Bolan, S/N Lote Seis -Morro da TV 150 Concreto 

R8 R. Aristides Bolan, S/N Lote Seis -Morro da TV 450 Concreto 

R9 Rua Jose Giassi - Quarta linha - Morro Albino 200 Concreto 

R10 Rua Carlos Amorim Ribeiro - Rio Maina Alto 800 Concreto 

R11 Rua do Cipreste Italiano - Jardim Montevideu 100 Concreto 

R12 Rua Lucas Peruchi , Jardim Montevideu 50 Concreto 

R14 Rua João Martins Gomes - Mina do Toco 50 Concreto 

RaCua 15 R. Jorge Goulart, São Marcos 1000 Concreto 

Reservatório 
Pulmão 

Rua Lucas Peruchi - junto a ETA 10400 Concreto 

R9A Rua Jose Giassi - Quarta linha - Morro Albino 600 Concreto 

Fonte: Adaptado de CASAN, 2015. 
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Segundo informações repassadas pela CASAN (2015), o Município possui 98,69% de 

hidrometação. O número de ligações e economias por setor pode ser observado na Tabela 

24, ressaltando que há 1.171 economias contempladas por tarifa social. 

Tabela 24: Ligações e economias de água em Criciúma. 

 RESIDENCIAL PÚBLICA INDUSTRIAL COMERCIAL 
TOTAL 

Normal Social Normal Normal Normal 

Ligações de 
Água 

44.735 1.153 670 443 3.855 50.856 

Economias 
com água 

66.077 1.171 813 474 6.760 75.295 

Hidrometação 
de água 

99,43% 99,13% 99,10% 98,65% 97,25% 98,69% 

Fonte: Adaptado de CASAN, 2015. 

 

A CASAN encaminhou o relatório, referente ao período de janeiro a março de 2015, com o 

consumo per capita de água da ordem de 233,90 L/hab/dia, com volume de água 

disponibilizado de 1.487.443m³/mês (dados relativos ao mês de janeiro de 2015). Ainda, é 

possível observar um índice de perdas totais no sistema de abastecimento de água de, 

aproximadamente, 44,02%. 

O Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB) indica que em 2014 foram atendidas 

43.666 famílias, das quais 97% foram abastecidas pela concessionária; 2,75% através de 

poços ou nascentes; 0,19% se utilizam de outros sistemas (Tabela 25). 

Tabela 25: Número de famílias e tipo de abastecimento de água 

Ano 
Nº 

Famílias 
Ab água- 
rede públ 

% 
Ab água- 

poço/nasc. 
% 

Ab água- 
outros 

% 

2010 42.413 41.339 97% 986 2,32% 88 0,21% 

2011 42.825 41.579 97% 1.155 2,70% 92 0,21% 

2012 42.959 41.614 96% 1.268 2,95% 77 0,18% 

2013 40.790 39.549 96% 1.160 2,84% 81 0,20% 

2014 43.666 42.381 97% 1.200 2,75% 85 0,19% 

Fonte: SIAB, 2014. 
 

No que diz respeito ao tratamento da água, é possível perceber o aumento significativo do 

número de famílias que utilizam água para consumo diário água sem algum tipo de tratamento. 

Isto fica evidente quando pelo percentual destas famílias em 2010 que era de 34% e em 2104 

já tinha atingido 77%. Observa-se também a redução dos percentuais no que diz respeito ao 

consumo de águas fervidas, filtradas ou cloradas (Tabela 26). 

Tabela 26: Número de famílias com tratamento de água 

Ano 
Nº 

Famílias 
Trat.Água 
Filtrada 

% 
Trat.Água 

Fervida 
% 

Trat.Água 
Clorada 

% 
Trat.Água 

s/Trat. 
% 

2010 42.413 20.580 49% 143 17% 7.258 17% 14.432 34% 

2011 42.825 19.927 47% 200 19% 8.370 20% 14.328 33% 

2012 42.959 11.428 27% 136 7% 3.270 8% 28.125 65% 
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Ano 
Nº 

Famílias 
Trat.Água 
Filtrada 

% 
Trat.Água 

Fervida 
% 

Trat.Água 
Clorada 

% 
Trat.Água 

s/Trat. 
% 

2013 40.790 7.543 18% 125 4% 1.937 5% 31.185 76% 

2014 43.666 7.701 18% 133 5% 2.225 5% 33.607 77% 

Fonte: SIAB, 2014. 

 
 

4.5.4.2 Sistema de Esgotamento Sanitário 

O Sistema de Esgotamento Sanitário de Criciúma é composto por 8 sub-bacias sanitárias (B, 

C, D, E e F), 2 interceptores (A1.1 e A1.3), 3 elevatórias (EE A1.A1, EE A1.A e EE A1.D), 4 

emissários (A1.A1, A1.A, A1.D e A1.G) com 132.000 metros de rede coletora, um total de 

6.763 ligações prediais (Tabela 27) e Estação de tratamento de Efluentes (ETE) (CASAN, 

2015). 

Tabela 27: Ligações e economias de esgoto em Criciúma. 

 RESIDENCIAL PÚBLICA INDUSTRIAL COMERCIAL 
TOTAL 

Normal Social Normal Normal Normal 

Ligações de 
esgoto 

5.041 104 125 71 1.422 6.763 

Economias com 
esgoto 

17.474 105 162 86 3.224 21.051 

Fonte: Adaptado de CASAN, 2015. 

 
 

Ainda, o relatório operacional mensal de esgoto (Sistema BADOP) aponta um atendimento 

de 26,24% do total da população do município. 

O Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB) indica que 82% das famílias estão ligadas 

ao sistema de esgotamento sanitário, dado divergente aos dados apresentados anteriormente, 

16% usam o sistema de fossa e apenas 2% descartam seus efluentes a céu aberto, como se 

pode observar na Tabela 28. 

Tabela 28: Esgotamento sanitário 

Ano 
Nº 

Famílias 
Fez.Urina- 

esgoto 
% 

Fez.Urina- 
fossa 

% 
Fez.Urina- 

céu ab 
% 

2010 42.413 38.298 90% 1.927 5% 2.188 5% 

2011 42.825 38.047 89% 2.498 6% 2.280 5% 

2012 42.959 35.333 82% 6.166 14% 1.460 3% 

2013 40.790 32.864 81% 6.959 17% 967 2% 

2014 43.666 35.589 82% 7.143 16% 934 2% 

Fonte: SIAB, 2014 

A ETE iniciou a operação no ano de 2010 e foi projetada para atender a primeira etapa, uma 

população de 80.537 habitantes, com capacidade para uma vazão média de 180l/s (CASAN, 

2015). 

Segundo informações da licença ambiental de operação (nº 10798/2012, emitida pela 

Fundação do Meio Ambiente (FATMA), com validade de 48 meses a contar de 03 de 
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dezembro de 2012), a ETE conta com as seguintes etapas de tratamento e unidades 

(CASAN, 2015): 

 Tratamento preliminar – composto por gradeamento, desanerador e caixa de gordura; 

 Tratamento primário – tratamento biológico anaeróbico – composto por três reatores 
anaeróbios de fluxo ascendente, do tipo UASB (com espera para a construção da 
quarta unidade); 

 Tratamento secundário – Compostos por dois filtros biológicos de alta taxa (com espera 
para construção da terceira unidade), três decantadores secundários, com espera para 
construção da quarta unidade e elevatórias de circulação de lodo; 

 Prédio de inertização e secagem de lodo, dotados com bombas helicoidais para lodo 
e centrífuga para lodo; 

 Laboratórios para análises físico-químicas; 

 Sistema de drenagem de águas pluviais. 

 
O fluxograma do funcionamento do sistema de tratamento da ETE é demonstrado na Figura 

21 (CASAN, 2015). 

Figura 21: Fluxograma do funcionamento da ETE Criciúma. 
Fonte: Adaptado de CASAN, 2015 pela SC Engenharia e Geotecnologia Ltda, 2015. 



MUNICÍPIO DE CRICIUMA 

PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 
122 

 

 

4.6 LEGISLAÇÃO MUNICIPAL 

 

 
Nesta etapa contextualizou-se a legislação municipal em confronto com normas estaduais e 

federais que regulamentam as questões envolvendo os resíduos sólidos gerados. 

Foram contextualizadas, ainda, outras normas e resoluções que compõem o Sistema Nacional 

do Meio Ambiente e demais sistemas articulados com a Política Nacional de Resíduos Sólidos 

no intuito de identificar as características legais e normativas do Município de Criciúma. 

 

4.6.1 Lei Nº 1.193, de 1º de outubro de 1975 

 

Institui o Código Posturas do Município de Criciúma e dá outras providências. 

Este Código estabelece as medidas de polícia administrativa a cargo do Município em matéria 

dos Bens Públicos e Serviços, dos Logradouros Públicos, das Casas de Espetáculos, dos 

Jogos, dos Cafés - Restaurantes - Bares e Botequins, das Barbearias e Engraxatarias, dos 

Armazéns de Secos e Molhados, dos Hotéis - Pensões - Casas de Cômodos e Hotéis, dos 

Mercados e Feira, das Igrejas - Templos e Locais de Cultos, dos Cemitérios, do Serviço de 

Limpeza, do Comércio e Profissões, da Indústria, dos Estabelecimentos Incômodos Insalubres 

ou Perigosos, dos Anúncios de Propaganda Comercial, da Tranquilidade Pública, da Proteção 

às Matas, da Extinção de Insetos Nocivos, da Exploração de Pedreiras Cascalheiras, Olarias 

e Depósitos de Areia e Saibro, dos Muros e Cercas, das Instalações e Aparelhamentos contra 

Incêndios, das Disposições Gerais, apresentando as posturas a serem atendidas pelos 

usuários do sistema de limpeza urbana municipal. 

 

4.6.2 Lei Nº 1.484, de 13 de agosto de 1979 

 

Cria Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente (COMDEMA) 

 
 

O Art. 1º cria o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente (COMDEMA), como um 

órgão superior de caráter colegiado, consultivo, normativo, deliberativo e fiscalizador, com 

atuação no município de Criciúma, gozando de independência funcional. 
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4.6.3 Lei Nº 2.044, de 29 de novembro de 1984 

 

Institui o Código Tributário do Município de Criciúma e dá outras providências. 

 
 

Esse Código institui o Sistema Tributário Municipal, dispondo sobre os fatos geradores, os 

contribuintes, as bases de cálculo, a incidência, as alíquotas, o lançamento, a cobrança, a 

fiscalização e o recolhimento de tributos municipais, estabelecendo normas de direito 

tributário, disciplinando a aplicação de penalidades, a concessão de isenção, as reclamações, 

os recursos e definindo obrigações acessórias e a responsabilidade dos Contribuintes. 

 

4.6.4 Lei municipal Nº 2.376, de dezembro de 1988 

 

Disciplina o uso e ocupação nos Morros Cechinel e Casagrande e dá outras providências. 

 

 
4.6.5 Lei Nº 2.425, de 14 de dezembro de 1989 

 

Dispõe sobre a limpeza de terrenos baldios no Município de Criciúma e dá outras 

providências. 

 
O Art. 1º define que é obrigação legal do proprietário ou possuidor a qualquer título, de imóvel 

localizado na zona urbana ou de expansão urbana do Município, conservá-lo e mantê-lo em 

perfeito estado de limpeza, providenciando a eliminação das águas estagnadas e de quaisquer 

outros dejetos prejudiciais à saúde e à segurança. 

Constatado o não cumprimento das obrigações previstas no "caput" deste artigo, será o 

proprietário ou possuidor, a qualquer título do imóvel, notificado, e terá prazo inicial de 10 (dez) 

dias para satisfazê-las. Caso não seja cumprido, a Prefeitura Municipal poderá executar os 

serviços e efetuar a cobrança do proprietário. 

 

4.6.6 Lei Nº 2.459, de 08 de junho de 1990 

 

Cria no município de Criciúma a Área de proteção Ambiental Morro do Estevão e dá outras 

providências 
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4.6.7 Lei Orgânica do Município de Criciúma/SC, de 05 de Julho de 1990 

 

Estabelece em seu Art. 76, a política de desenvolvimento urbano, executada pelo Município, 

conforme diretrizes gerais fixadas em lei atenderá ao pleno desenvolvimento das funções 

sociais da cidade e ao bem estar dos seus habitantes. 

Trata das questões ambientais, em seu Art. 143 ao enunciar que todos têm direito ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado, impondo ao Poder Público e à coletividade o dever de 

defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. 

 

4.6.8 Lei Nº 2.847, de 27 de maio de 1993 

 

Dispõe sobre o Código de Obras do Município de Criciúma. 

 
 

Estabelece os procedimentos e orienta cidadãos e profissionais quanto a elaboração, 

aprovação de projetos e sua execução no município, ou seja, sua procedência particular ou 

pública. 

O Art. 109 define que toda edificação deverá ser dotada de lixeira, dimensionada de acordo 

com o volume de lixo produzido pela edificação, com dispositivo de limpeza e situar-se em 

local desimpedido, de fácil acesso e no interior do lote, devendo constar em projeto a 

localização da mesma, enquanto seu Parágrafo único define os parâmetros necessários para 

o detalhamento e dimensionamento das lixeiras os quais ficarão a critério do órgão 

competente da municipalidade. 

 

4.6.9 Lei Nº 2.851, de 15 de junho de 1993 

 

Cria o Fundo Municipal do Meio Ambiente e dá outras providências. 

 
 

Em seu Art. 1º cria o Fundo Municipal de Meio Ambiente e o Art. 2º estabelece como objetivo 

desenvolver os programas relacionados à recuperação do Meio Ambiente, coordenados pela 

Fundação Municipal de Meio Ambiente de Criciúma (FAMCRI). (Redação dada pela Lei 

Complementar Nº 74/2009). 

De acordo com o Art. 4º, o Fundo Municipal do Meio Ambiente (FMMA) será gerido pelo 

COMDEMA e a movimentação dos recursos será realizada pelo Presidente da (FAMCRI), 
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enquanto o Parágrafo Único dispõe que os recursos oriundos de autos de infração emitidos 

pela FAMCRI serão depositados 10% no Fundo Municipal de Meio Ambiente (FMMA), e 90% 

na conta movimento da Fundação do Meio Ambiente de Criciúma (FAMCRI). (Redação dada 

pela Lei Complementar Nº 74/2009). 

 

4.6.10 Lei Nº 2.856, de 24 de junho de 1993 

 

Denomina Parque Ecológico José Milanese localizado no Bairro Minas União. 

 

 
4.6.11 Lei Nº 3.179, de 23 de novembro de 1995 

 

Dá nova redação a Lei Municipal Nº 2.459, de 08 de junho de 1990 e cria a área de Proteção 

Ambiental do Rio Sangão e Rio dos Porcos. 

 

4.6.12 Lei Nº 3.431, de 17 de julho de 1997 

 

Institui a Proibição em Jogar Lixo em Ruas, Praças e Logradouros Públicos e determina que 

aos Infratores serão aplicadas multas e punição. 

 

4.6.13 Lei Nº 3.729, de 09 de Dezembro de 1998 

 

Institui o Sistema Seletivo de Coleta de Lixo. 

 
 

Autoriza o Poder Executivo Municipal a implantar o Sistema Seletivo de Coleta de Lixo, em 

toda área urbana do Município de Criciúma, como forma de proteção ao meio ambiente e 

como fonte de receita a projetos de interesse público. O Sistema Seletivo de Coleta de Lixo 

poderá a critério do Poder Público Municipal, ser implantado com a participação de empresas, 

que através de publicidade, fornecerão os recipientes adequados à coleta. 

 

4.6.14 Lei Nº 3.749, de 04 de Janeiro de 1999 

 

Dá nova redação ao Parágrafo Único, do Art. 121, da Lei Nº 1.193, de 1º de outubro de 

1975, sobre o Horário de Realização dos Serviços de Limpeza Urbana. 

https://www.leismunicipais.com.br/a/sc/c/criciuma/lei-ordinaria/1975/119/1193/lei-ordinaria-n-1193-1975-institui-o-codigo-de-posturas-do-municipio-de-criciuma-revoga-a-lei-27-49-e-da-outras-providencias.html
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O Parágrafo Único, do Art. 121, da Lei Nº 1.193, de 1º de outubro de 1975, passa a ter a 

seguinte redação: “Por conveniência da Municipalidade, o serviço de limpeza das vias públicas 

e outros logradouros, bem como a remoção (coleta) do lixo domiciliar, não poderá ultrapassar 

à 01h00min (uma hora) da manhã, ficando livre a coleta do lixo em dias comemorativos 

(festas), podendo ser outorgado a particulares, mediante celebração de convênio, obedecidos 

os dispositivos legais”. 

 

4.6.15 Lei Nº 3.845, de 23 de Julho de 1999 

 

Torna obrigatória a Instalação de Cestas de Coleta de Lixo nos Pontos de Ônibus e nas 

Esquinas das Vias Públicas. 

Obriga a instalação de, no mínimo, uma cesta de coleta de lixo em todos os pontos de ônibus 

localizados no Município, e nas esquinas das vias públicas de Criciúma, competindo ao 

Executivo Municipal, através do órgão competente, a instalação e manutenção das cestas de 

coleta. 

 

4.6.16 Lei Nº 3.855, de 25 de agosto de 1999 

 

Determina que as empresas que operam com serviço de coleta de entulhos da construção 

civil tenham que colocar sinal fosforescente nas caixas de recepção (caçambas) depositadas 

em vias públicas. 

 

4.6.17 Lei Nº 3.948, de 28 de dezembro de 1999 

 

Dispõe sobre a Recepção de Resíduos Sólidos Potencialmente Perigosos à Saúde e ao Meio 

Ambiente. 

 
O Art. 1º define que a empresa que comercializa produtos que, quando em estado de resíduo 

sólido tornem-se potencialmente perigosos à saúde e ao meio ambiente, manterá disponível 

ao público consumidor em suas dependências, recipiente próprio para a coleta dos referidos 

resíduos, devendo estar em locais visíveis, contendo aviso de alerta e conscientização dos 

usuários. 

https://www.leismunicipais.com.br/a/sc/c/criciuma/lei-ordinaria/1975/119/1193/lei-ordinaria-n-1193-1975-institui-o-codigo-de-posturas-do-municipio-de-criciuma-revoga-a-lei-27-49-e-da-outras-providencias.html
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O § 1º classifica como resíduos sólidos potencialmente perigosos para efeito desta lei, pilhas, 

baterias, lâmpadas fluorescentes e seus componentes, frascos de produtos em aerossol e 

outros determinados pelos órgãos governamentais de pesquisa científica, tecnológica e 

ambiental. 

 

4.6.18 Lei Nº4009, de 02 de junho de 2000 

 

Regulamenta os estacionamentos para as caçambas coletoras de resíduos da construção 

civil, todas no intuito de regulamentar as ações relativas aos resíduos da construção civil e da 

saúde pública 

 

4.6.19 Lei Nº 4.276, de 28 de dezembro de 2001 

 

Declara Área de Proteção Ambiental da lagoa do Verdinho. 

 

 
4.6.20 Lei Nº 4.312, de 02 de maio de 2002 

 

Autoriza a coleta seletiva e o condicionamento de lâmpadas fluorescentes e dá outras 

providências. 

De acordo com o Art. 1º, autoriza a Prefeitura Municipal de Criciúma a proceder à coleta 

seletiva de lâmpadas fluorescentes, com vida útil esgotada, de acordo com o cronograma de 

recolhimento regular do lixo. Seu § 1º determina que o usuário da lâmpada descartada deverá 

acondicioná-la em embalagem plástica, enquanto o § 2º estabelece dias e horários específicos 

para a coleta. 

Ainda, o Art. 2º dispõe sobre o recolhimento e transporte das lâmpadas e determina que os 

mesmos serão feitos de acordo com as normas técnicas apropriadas para o manuseio de 

materiais que representem riscos efetivos ou potencial de contaminação. 

 

4.6.21 Lei Nº 4.317, de 21 de maio de 2002 

 

Institui a "Semana da Gestão Ambiental", no município de Criciúma, e dá outras providências. 
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Seu Art. 1º institui, no âmbito do Município, a "Semana da Gestão Ambiental" a ser 

comemorada na primeira semana de junho de cada ano, enquanto o Parágrafo único 

determina que o evento de que trata o "caput" deste artigo integrará o Calendário Oficial de 

Eventos do Município de Criciúma. 

 

4.6.22 Lei Nº 4.356, de 05 de julho de 2002 

 

Dispõe sobre a Colocação de Lixeiras no Município de Criciúma. 

O Art. 1º autoriza o município de Criciúma, através de parceria com a iniciativa privada, 

implantar a colocação de lixeiras nas principais ruas dos bairros da cidade. 

Reza o Art. 2º, que o Poder Executivo poderá estabelecer convênio para a colocação de 

lixeiras, com a iniciativa privada, a qual arcará com os custos de instalação e manutenção das 

mesmas mediante a compensação do espaço publicitário nas respectivas lixeiras. 

 

4.6.23 Lei Nº 4.400, de 18 de outubro de 2002 

 

Dispõe sobre a Política de Proteção do Controle da Conservação do Meio Ambiente e Melhoria 

da Qualidade de Vida no Município de Criciúma. 

Estabelece a Política de Proteção do Controle da Conservação do Meio Ambiente do 

Município, respeitadas as competências da União e do Estado, tem por objeto a conservação 

e a recuperação do meio ambiente e a melhoria da qualidade de vida dos habitantes de 

Criciúma. 

Institui o Fundo Municipal de Defesa Ambiental, a ser aplicado em projetos de melhoria da 

qualidade do meio ambiente municipal, propostos pela comunidade ou pela Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente, em seu Art. 15. 

O Art. 17 determina a obrigatoriedade da inclusão de conteúdos de "Educação Ambiental" nas 

escolas municipais, mantidas pela Prefeitura Municipal de Criciúma. 

 

4.6.24 Lei Nº 4.424, de 12 de dezembro de 2002 

 

Regulamenta a profissão de Agentes Coletores - Antigos Catadores de Papel e cria o 

Programa Carrinheiro Cidadão. 
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O Art. 1º autoriza o Chefe do Poder Executivo Municipal a regulamentar a profissão de 

Agentes Coletores - antigos Catadores de Papel, bem como a instituir o Programa Carrinheiro 

Cidadão, que compreende a organização, o reconhecimento e a regulamentação da prática 

da coleta seletiva de lixo, bem como o resgate da autoestima dos Agentes Coletores, 

colocando-os em lugar de destaque, visto sua real importância para o Município de Criciúma 

e para o meio ambiente. 

O Art. 2º estabelece os deveres do agente coletor integrante do Programa Carrinheiro 

Cidadão: 

I - manter o Carrinho-Coletor, na sua mais perfeita conservação, trazendo-o sempre em 

perfeitas condições de limpeza, zelando-o e reparando-o; 

II - responder por todos os prejuízos provenientes de qualquer estrago que for constatado no 

Carrinho-Coletor; 

III - apresentar-se uniformizado diariamente,  além  de  portar  o  crachá  de  identificação; IV 

- manter bom relacionamento, tratando as pessoas com educação e gentileza nas suas 

relações diárias; 

V - ser honesto, responsável e cumpridor dos seus deveres junto ao Centro de Apoio para o 

Desenvolvimento Social (CADES); 

VI - realizar suas tarefas de acordo com as determinações do CADES, de forma satisfatória, 

observando sempre a boa qualidade dos serviços prestados junto à comunidade; 

VII - participar de todos os eventos, cursos, palestras e treinamentos que vierem a ser 

promovidos pelo CADES, sem prejuízo de outros; 

VIII - manter os filhos na escola, apresentando comprovante e matrícula, sempre que 

solicitado; 

IX - apresentar comprovante de vacina dos filhos menores; 

X - contribuir com o INSS. 

O Art. 3º estabelece os direitos do agente coletor integrante do Programa Carrinheiro Cidadão: 

I - 01 (um) carrinho para coleta de material na cor verde, com toldo, com a logomarca na 

lateral do patrocinador e do Programa Carrinheiro Cidadão; 

II - 02 (duas) calças e 02 (dois) jalecos na cor verde, personalizados com a logomarca do 

patrocinador e do Programa Carrinheiro Cidadão; 

III - 01 (uma) cesta básica, que será fornecida mensalmente, a todo Carrinheiro que não 

perceber mais que dois salários mínimos; 
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IV - carteira de identificação com foto; 

V - cursos, palestras e treinamentos de profissionalização relativos a este ofício; 

VI - acompanhamento odontológico, assessoria jurídica, convênio com farmácia, além de 

acompanhamento psicológico nas áreas de família e relações humanas. 

Segundo o Art. 4º, fica proibido ao Carrinheiro Cidadão ceder, vender, emprestar ou alugar o 

Carrinho-Coletor. 

Preconiza o Art. 5º, que o Programa Carrinheiro Cidadão exercerá suas atividades através de 

convênios e parcerias com empresas privadas da região. 

[...] 

 

 
4.6.25 Lei Complementar Nº 26, de 30 de Dezembro de 2002 

 

Revoga a Taxa de Conservação de Vias e Logradouros Públicos, altera a Taxa de Coleta de 

Resíduos Sólidos e dá outras providências. 

A Taxa de Coleta de Resíduos Sólidos (TCRS), instituída no Art. 1º, tem como fato gerador a 

utilização, efetiva ou potencial, dos seguintes serviços: 

I - coleta e remoção de resíduos domiciliares, de resíduos sólidos originários de 

estabelecimentos de prestação de serviços, comerciais e industriais, até 200 (duzentos) 

litros/dia, ficando o remanescente sob responsabilidade do contribuinte; 

II - movimentação de aterro, tratamento e destinação final do lixo coletado, por meio de 

incineração ou qualquer processo adequado; 

III - coleta de resíduos de serviços de saúde, em especial aqueles provenientes de atividades 

médico-assistenciais, ou de ensino e pesquisa no âmbito das populações humana ou 

veterinária, de aeroportos, e de estabelecimentos penais; 

IV - coleta seletiva de lixo; 

V - operação de vala séptica. 

Parágrafo Único - O serviço a que se refere o inciso I, não abrange a coleta e remoção de 

resíduos de processos industriais e sua deposição ou tratamento, que ficam sujeitos à tarifa 

específica, disciplinada por ato do Poder Executivo. 

De acordo com o Art. 2º, o contribuinte é o proprietário, o titular do domínio útil ou o possuidor, 

a qualquer título, de bem imóvel edificado, situado em local onde a Administração Municipal, 

mantenha os serviços. A base de cálculo como o custo do serviço utilizado ou 
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colocado à disposição do contribuinte, será calculada em função da frequência de sua 

realização, da localização, do uso e do porte do imóvel, segundo o Art. 3º. 

Dispõe o Art. 4º, que a Taxa de Coleta de Resíduos Sólidos - TCRS será calculada pelo 

resultado da multiplicação entre o Valor Unitário de Referência (VUR), o Fator de Frequência 

(Ffreq), o Fator de Localização (Floc) e o Fator de Porte (Fpor), conforme especificado a 

seguir: TCRS = VUR x Ffreq x Floc x Fpor 

[...] 

 

 
4.6.26 Lei Nº 4.557, de 18 de novembro de 2003 

 

Cria o Programa de Coleta Seletiva de Lixo na Rede Municipal de Ensino de Criciúma. 

A Lei cria em seu Art. 1º, o Programa de Coleta Seletiva de Lixo nas escolas da rede 

municipal de ensino de Criciúma. 

A Secretaria Municipal de Educação fica obrigada a oferecer as diretrizes pedagógicas para 

que as unidades escolares desenvolvam programas educativos com o objetivo de criar hábitos 

e atitudes socialmente responsáveis em relação ao destino do lixo produzido, contribuindo 

com a preservação do meio ambiente; a economia nos custos dos serviços de coleta; a 

geração de renda para profissionais autônomos que prestam serviço público recolhendo o lixo 

reaproveitável; a racionalização do consumo de energia nos processos industriais; a melhoria 

da qualidade de vida. 

Os diretores das unidades escolares divulgarão os dias da semana e horários em que o lixo 

recolhido possa estar disponível para recolhimento pelos catadores interessados, de acordo 

com o Art. 4º. 

 

4.6.27 Lei Nº 4.502, de 01 de julho de 2003 

 

Declara área de Proteção Ambiental a APA do Morro da Cruz e dá outras providências 

 

 
4.6.28 Lei Nº 4.580, de 17 de Dezembro de 2003 

 

Dispõe sobre o Sistema de Transporte e Tráfego de Veículos de Tração Animal e Propulsão 

Humana no município de Criciúma, adequando-o à Legislação Federal, em especial ao 
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Artigo 129 da Lei Nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro) e à Lei 

Nº 4.320, de 21 de maio de 2002 e dá outras providências. 

A Lei disciplina a coleta seletiva e os fretes de resíduos que utilizam veículos movidos a tração 

animal e propulsão humana, prevendo o cadastramento dos mesmos, a fiscalização dos 

serviços e os horários em que estes coletores podem atuar na cidade. 

 

4.6.29 Lei Nº 4.644, de 01 de junho de 2004 

 

Dispõe sobre a separação do Lixo Reciclável em Edifícios e Condomínios. 

Os edifícios e condomínios residenciais e/ou comerciais ficam obrigados a manter recipientes 

apropriados à separação do lixo reciclável e orgânico, conforme determina o Art. 1º, enquanto 

seu Parágrafo Único afirma que os mesmos estão obrigados a construir áreas reservadas 

especialmente, para colocação de recipiente e coleta seletiva de lixo. 

De acordo com o Art. 2º, os moradores dos edifícios e condomínios ficam obrigados a 

deposita-los nos recipientes indicados, separando o lixo reciclável e orgânico. 

Já o Art. 3º estabelece o pagamento de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais), a qual será 

reajustada no início de cada ano, com base no IPCA - Índice de Preços ao Consumidor Amplo, 

ou qualquer outro índice que venha a ser adotado no âmbito do município, aos edifícios e 

condomínios que não se adequarem ao disposto nos Artigos 1º e 2º. 

 

4.6.30 Lei Nº 4.800 de 30 de setembro de 2005 

 

Institui palestras de conscientização ambiental nas escolas da Rede Municipal de Ensino de 

Criciúma e dá outras providências. 

 

4.6.31 Lei Nº 4.924, de 24 de Julho de 2006 

 

Proíbe a instalação de incineradores que estão amparados em tecnologias de combustão para 

tratamento final de resíduos de serviços de saúde e resíduos industriais perigosos ou tóxicos 

e também a queima de resíduos a céu aberto. 

O Art. 1º institui a proibição de instalação de incineradores que se baseiem em tecnologias de 

combustão para tratamento final de resíduos de serviços de saúde e resíduos industriais 

http://www.jusbrasil.com/topico/10611698/artigo-129-da-lei-n-9503-de-23-de-setembro-de-1997
http://www.jusbrasil.com/legislacao/1027029/c%C3%B3digo-de-tr%C3%A2nsito-brasileiro-lei-9503-97
http://www.jusbrasil.com/legislacao/91797/c%C3%B3digo-de-tr%C3%A2nsito-brasileiro-lei-9503-97
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perigosos ou tóxicos, bem como a queima de lixo ou resíduos a céu aberto, principalmente a 

de pneus. 

Já, o Art. 2º apresenta a definição de tecnologias baseadas em combustão como sendo: co- 

processamento em fornos de cimento, plasma térmico, pirólise (carbonização) e  gaseificação 

térmica e qualquer outra tecnologia de destruição total ou parcial que não considere a 

reciclagem, o reuso, o reaproveitamento do material, a redução de produção de lixo e resíduos 

e o reprojetar de processos e substâncias insustentáveis. 

De acordo com o Art. 3º fica proibida a contratação por parte do Município de empresas que 

utilizem incineração para o tratamento de resíduos de serviços de saúde e resíduos industriais 

perigosos ou tóxicos. 

 

4.6.32 Lei Complementar Nº 052, de 02 de maio de 2007 

 

Dispõe sobre a Política Municipal de Saneamento Básico, cria o Fundo Municipal de 

Saneamento Básico - FUNSAB e o Conselho Municipal de Saneamento Básico - CONSAB, 

no município de Criciúma e dá outras providências. 

Esta Lei estabelece a Política Municipal de Saneamento Básico do Município, tem como 

objetivo, respeitadas as competências da União e do Estado, melhorar a qualidade de saúde, 

saneamento público e manter o meio ambiente equilibrado. Busca o desenvolvimento 

sustentável, fornecendo diretrizes ao poder público à coletividade, para a defesa, conservação 

e recuperação da qualidade e salubridade ambiental, conforme o Art. 1º. 

Considera como princípios fundamentais para a prestação dos serviços públicos de 

saneamento básico, segundo Art. 2º: 

I - universalização do acesso; 

II - integralidade, compreendida como o conjunto de todas as atividades 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 de resíduos 

sólidos realizados de formas adequadas à saúde pública e à proteção do meio ambiente; 

IV - disponibilidade, em todas as áreas urbanas, de serviços de drenagem e de manejo das 

águas pluviais adequados à saúde pública e à segurança da vida e do patrimônio público e 

privado; 
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V - adoção de métodos, técnicas e processos que considerem as peculiaridades locais e 

regionais; 

VI - articulação com políticas de desenvolvimento urbano regional, de habitação, de combate 

à pobreza e de sua erradicação, de proteção ambiental, de promoção da saúde e outras de 

relevante interesse social voltada 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. 

O Art. 3º apresenta os órgãos responsáveis pela execução da Política Municipal de 

Saneamento Básico: 

A Política Municipal de Saneamento Básico no município de Criciúma será executada pela 

Gestão Executiva do Fundo Municipal de Saneamento Básico e distribuída de forma 

transdisciplinar em todas as Secretarias e Órgãos da Administração Municipal, respeitadas as 

suas competências. 

Parágrafo Único - Sem prejuízo da elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico e 

da execução de atividades necessárias, permanecem as competências da Secretaria 

Municipal de Obras no que se refere à prestação de serviço de limpeza pública e da Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente na prestação de serviços de manejo de resíduos sólidos. 

Cria em seu Art. 4º o Fundo Municipal de Saneamento Básico - FUNSAB, com a finalidade de 

prover recursos para aplicação exclusiva em saneamento básico no espaço geopolítico do 

Município. 

§ 1º - A supervisão do Fundo Municipal de Saneamento Básico, no Município de Criciúma, 

será exercida na forma da legislação própria e, em especial, pelo recebimento sistemático  de 

relatórios, balanços e informações que permitam o acompanhamento das suas atividades e 

da execução do orçamento anual e da programação financeira aprovada pelo Executivo 

Municipal. 
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§ 2º - O Fundo de Saneamento de que trata este artigo será identificado pela sigla “FUNSAB” 

Já, o art. 16 cria o Conselho Municipal de Saneamento Básico (CONSAB), cuja composição 

será formada paritariamente por representantes da sociedade civil de Criciúma e do Executivo 

Municipal, todos nomeados pelo Prefeito Municipal para um mandato de 02 (dois) anos. 

Parágrafo Único - O Conselho Municipal de Saneamento Básico terá caráter consultivo das 

atividades decorrentes da execução da Política Municipal de Saneamento e auxiliará o 

Município de Criciúma na elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico. 

 

4.6.33 Lei Complementar Nº 59, de 26 de dezembro de 2007 

 

Dispõe sobre o licenciamento ambiental das atividades de impacto local, institui a Taxa de 

Licenciamento Ambiental (TLAM) - e a Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental Municipal 

(TCFAM), e dá outras providências. 

 

4.6.34 Lei Nº 5.203, de 22 de julho de 2008 

 

Dispõe sobre a Obrigação do Recolhimento em Recipientes Adequados do Lixo Hospitalar ou 

Ambulatorial. 

A Lei obriga que estabelecimentos de saúde como farmácias, drogarias, postos de 

medicamentos, empresas de distribuição, indústria farmacêutica, laboratórios, postos de 

saúde e hospitais coloquem em seus estabelecimentos “recipientes coletores apropriados 

para despejos de seringas e medicamentos vencidos ou outros resíduos de serviços de saúde 

produzidos e comercializados em poder dos habitantes do Município de Criciúma”, 

independentemente de terem fornecido ou vendido o material. 

Para isto, deverão instalar caixas coletoras para os medicamentos vencidos em local de fácil 

acesso ao público com placa indicativa visível com tamanho adequado e letras grandes. 

Os estabelecimentos deverão providenciar o recolhimento dos produtos, dando-lhes a 

destinação determinada pela legislação federal pertinente, conforme determina o Art. 3º. 

Dispõe o Art. 4º que o não cumprimento desta Lei por parte dos estabelecimentos, acarretará 

na perda do espaço cedido pelo poder público para estacionamento destinado à 
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clientela destes estabelecimentos assim como, multa de 2 UFM mensalmente, até que se 

cumpram os seus preceitos e dispositivos. 

 

4.6.35 Lei Municipal Nº 5.207, de 26 de agosto de 2008 

 

Cria o Parque Municipal do Morro do Céu e dá outras providências. 

 

 
4.6.36 Lei Complementar Nº 61, de 04 de setembro de 2008 

 

Estabelece a Política do Meio ambiente do Município, autoriza a criação da Fundação do Meio 

Ambiente de Criciúma, altera as Leis Municipais Nºs 2.851/1993, 3.370/1996, 4.400/2000, 

4.440/2000, 4.728/2004, 5.085/2007 e 5.116/2007, abre crédito adicional suplementar e dá 

outras providências. 

Seu artigo 1º autoriza a criação da Fundação Municipal de Meio Ambiente (FAMCRI), 

enquanto o Art. 2º determina que respeitadas as competências da União, do Estado, bem 

como suas legislações, no que couber, a FAMCRI terá as seguintes atribuições: 

I - executar a Política Municipal de Meio Ambiente do Município de Criciúma, prevista na Lei 

Orgânica do Município – Capítulo VIII, artigos 143, 144, 145, 146, 147, fundamentada em 

modelo ecologicamente sustentável, economicamente viável e socialmente justo, bem como, 

realizar estudos e projetos para elaborá-la, aperfeiçoá-la, subsidiá-la e implementá-la. 

[...] 

O mesmo Art. 2º traz, ainda, em relação à FAMCRI, as seguintes atribuições diretamente 

relacionadas aos resíduos sólidos: 

XXXV - controlar e proibir, em todo o Município, as seguintes formas de utilização e 

destinação de resíduos: 

a) lançamento in natura a céu aberto, tanto em áreas urbanas como em áreas rurais; 

b) queima a céu aberto; 

c) lançamento em cursos d´água, voçorocas, poços e caçambas, mesmo que abandonadas 

e em áreas sujeitas a inundação; 

d) lançamento em poços de visita de redes de drenagem de águas pluviais, esgoto, 

eletricidade e telefone, bueiros e semelhantes; 

e) infiltração no solo sem o tratamento prévio adequado e projeto aprovado pelo órgão 

ambiental competente; 
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f) utilização do lixo urbano in natura para a alimentação de animais. 

§ 1º Para fins do disposto no inciso XXXIV, são consideradas atividades de minimização dos 

resíduos: 

I - redução do volume total ou na quantidade de resíduos sólidos gerados; 

II - possibilidade de sua reutilização ou reciclagem; 

III - redução da toxidade dos resíduos perigosos. 

§ 2º As fontes de poluição existentes na data da publicação desta Lei deverão implantar 

programas de minimização. 

§ 3º Caso a redução na fonte ou sua reciclagem não forem tecnicamente viáveis, os resíduos 

devem ser tratados e/ou dispostos de modo a não causarem risco ou dano ao Meio Ambiente, 

atendida as demais exigências desta Lei e normas dela decorrentes. 

§ 4º A aplicação no solo, de lodos resultantes do processo de tratamento de esgotos sanitários 

nas Estações de Tratamento de Esgotos do Município será permitida e incentivada, tendo em 

vista os benefícios que podem trazer à sua reconstituição, desde que dentro das técnicas 

apropriadas e sujeitando-se à aprovação prévia da FAMCRI; 

[...] 

 

 
4.6.37 Lei Nº 5.347, de 22 de setembro de 2009 

 

 

 

4.6.38 Decreto SG/Nº 475/10, de 7 de julho de 2010 

 

Institui diretrizes que regulam o funcionamento do Ecoponto para recepção de pneus 

inservíveis para pequenos geradores. 

Estatui o Art. 1º o acondicionamento, o armazenamento, a coleta, transporte e a destinação 

final de pneus inservíveis, visando minimizar os danos ao meio ambiente e o 

Dispõe sobre a obrigatoriedade de utilização de papel reciclado por parte dos órgãos e 

entidades da Administração Pública Municipal. 

 
De acordo com Art. 1º, o Município determina a obrigatoriedade na utilização de papel 

reciclado por parte de todos os órgãos e entidades da Administração Pública Municipal Direta 

e Indireta, de acordo com percentuais mínimos, do total de papel utilizado, a partir da data de 

vigência desta lei. 
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comprometimento da saúde pública no município de Criciúma - SC, através da destinação 

correta dos pneus inservíveis. 

 

4.6.39 Lei Nº 5.631, de 08 de julho de 2010 

 

Institui o Plano Municipal Integrado de Saneamento Básico, destinado a regulamentar, 

articular, integrar e coordenar recursos tecnológicos, humanos, econômicos e financeiros para 

a execução dos serviços de abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza 

urbana e manejo de resíduos sólidos, drenagem e manejo de águas pluviais urbanas e 

controle de vetores, e dá outras providências. 

Conforme o Art. 1º, essa Lei Institui o Plano Municipal de Saneamento Básico do Município de 

Criciúma, parte integrante da Política Municipal de Saneamento Básico do município de 

Criciúma, nos termos dos Artigos 19 e 20 da Lei Complementar Nº 052, de 02 de maio de 

2007, destinado a regulamentar, articular, integrar e coordenar recursos tecnológicos, 

humanos, econômicos e financeiros para execução dos serviços públicos municipais de 

abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos 

sólidos, drenagem e manejo de águas pluviais urbanas e controle de vetores no município de 

Criciúma, em conformidade com os princípios e as diretrizes expressas na Lei Federal Nº 

11.445/2007, na Lei Estadual Nº 13.517/2005 e na Lei Complementar Nº 052/2007. 

 

4.6.40 Lei Complementar Nº 95, de 28 de Dezembro de 2012 

 

Institui o Plano Diretor Participativo do Município – PDPM de Criciúma, e dá outras 

providências. 

Segundo o Art. 8º, para os efeitos desta Lei, constituem-se funções sociais do Município de 

Criciúma, entre outras: 

[...] 

IV - Promover programas de saneamento básico destinados a melhorar as condições 

sanitárias e ambientais do seu território e os níveis de saúde da população; 

[...] 

O Art. 12 apresenta as diretrizes gerais da política de desenvolvimento urbano, executada 

pelo poder público municipal, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções 

https://www.leismunicipais.com.br/a/sc/c/criciuma/lei-complementar/2007/5/52/lei-complementar-n-52-2007-dispoe-sobre-a-politica-municipal-de-saneamento-basico-cria-o-fundo-municipal-de-saneamento-basico-funsab-e-o-conselho-municipal-de-saneamento-basico-consab-no-municipio-de-criciuma-e-da-outras-providencias.html
https://www.leismunicipais.com.br/a/sc/c/criciuma/lei-complementar/2007/5/52/lei-complementar-n-52-2007-dispoe-sobre-a-politica-municipal-de-saneamento-basico-cria-o-fundo-municipal-de-saneamento-basico-funsab-e-o-conselho-municipal-de-saneamento-basico-consab-no-municipio-de-criciuma-e-da-outras-providencias.html
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sociais da cidade e dá propriedade, visando garantir o bem-estar de seus habitantes, das quais 

se destaca a garantia do direito à cidade sustentável, entendido como o direito à terra 

urbanizada, à moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte, aos 

serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes e futuras gerações. 

O Art. 22 apresenta as diretrizes gerais do Plano Diretor Participativo Municipal de Criciúma, 

dentre as quais, destacam-se: 

I – Na área de infraestrutura: 

a) Promover o saneamento básico do município de Criciúma com tratamento de esgoto, 

recolhimento de lixo e destino final do mesmo, drenagem urbana e distribuição de água potável 

a todos os habitantes, cumprindo o disposto no Plano Municipal de Saneamento Básico - 

PMSB, cuja revisão periódica deverá atender os ditames da Lei Federal Nº 11.445/2009; 

b) Promover a conscientização de toda a população acerca da necessidade da coleta seletiva 

de resíduos sólidos no município de Criciúma; 

[...] 

II) Na área do meio ambiente: 

[...] 

h) Orientar e promover o aproveitamento das áreas degradadas, desde que recuperadas, para 

a sua utilização, de acordo com critérios técnicos definidos pelo Município de Criciúma, 

respeitando a legislação vigente, devendo o Município elaborar e implementar um Plano 

Municipal de Recuperação e Utilização de Áreas Degradadas - PMRUAD, ou Plano Municipal 

de Recuperação e Conservação Ambiental - PMRCA; 

[...] 

j) Proibir e fiscalizar a queima de vegetação ou qualquer resíduo sólido no Município de 

Criciúma; 

k) Implementar políticas públicas voltadas à educação e respeito ao meio-ambiente; 

l) Incentivar a instalação de indústrias comprometidas com a preservação do meio ambiente; 

A Lei cria em seu Art. 89, o Conselho de Desenvolvimento Municipal (CDM) como órgão 

colegiado, consultivo, propositivo, deliberativo e fiscalizador, integrante do sistema de gestão 

democrática municipal, que tem entre outras atribuições: debater, avaliar, propor, definir e 

fiscalizar planos, políticas, programas e ações de desenvolvimento urbano consorciadas às 

políticas de gestão do solo, habitação, saneamento ambiental, transporte e mobilidade. 

[...] 
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4.6.41 Lei Complementar Nº 106, de 31 de janeiro de 2014 

 

Dispõe sobre a reestruturação organizacional do poder executivo do município de Criciúma e 

dá outras providências. 

A contextualização da estrutura administrativa do Município tem por foco os serviços 

relacionados à limpeza pública, à coleta, a triagem e o transbordo de resíduos sólidos urbanos 

e rurais no Município, passando pelo seu transporte até o aterro sanitário devidamente 

licenciado, os quais integram as responsabilidades dos serviços de limpeza urbana. 

Nesse sentido, foram levantadas as competências de cada órgão com intuito de identificar os 

responsáveis pelas atividades de execução e fiscalização pertinentes à limpeza pública e ao 

manejo dos resíduos sólidos gerados no Município. 

A administração pública, para a execução de ações, obras e serviços de responsabilidade 

do Município, é constituída: 

I - Órgãos da Administração Direta; 

II - Entes da Administração Indireta: 

a) Fundação Cultural de Criciúma- FCC; 

b) Fundação Municipal de Esportes- FME, 

c) Fundação do Meio Ambiente de Criciúma- FAMCRI, 

d) Autarquia de Segurança, Trânsito e Transporte de Criciúma- ASTC; 

e) Instituto Municipal de Seguridade Social dos Servidores de Criciúma-CRICIUMAPREV; 

III - Órgãos consultivos e de deliberação coletiva. 

Órgãos da Administração Direta: 

I - Gabinete do Prefeito constituído da seguinte forma: 

a) Órgãos Deliberativos: 

1. Conselho Superior de Gestão; 

2. Secretaria Municipal da Coordenação de Governo. 

b) Órgão Consultivo: 

1. Conselho da Cidade; 

c) Gabinete da Chefia do Executivo; 

d) Junta de Serviço Militar. 

II - Gabinete do Vice-Prefeito; 

III - Procuradoria Geral do Município; 
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IV - Secretaria Municipal da Fazenda; 

V - Secretaria Municipal de Administração; 

VI - Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Econômico; 

VII - Secretaria Municipal de Educação; 

VIII - Secretaria Municipal de Saúde; 

IX - Secretaria Municipal de Assistência Social; 

X - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana e, por subordinação: 

a) Subprefeitura do Rio Maina; 

b) Subprefeitura da Santa Luzia; 

c) Subprefeitura da Quarta Linha; 

d) Subprefeitura da Grande Próspera. 

 

 
4.6.42 Decreto AS/ Nº 1.252 de 02 de outubro de 2014 

 

Nomeia Grupo de Sustentação, responsável do Plano Municipal de Gestão Integrada de 

Resíduos Sólidos (PMGIRS) e define as respectivas composição e atribuições. 

 

4.6.43 Decreto AS/ Nº 1327/14, de 24 de outubro de 2014 

 

Define as estruturas responsáveis pelo acompanhamento e homologação dos produtos 

referentes a cada fase de elaboração do Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de 

Resíduos Sólidos (PMGIRS) e dá outras providências. 

Seu Art. 1º cria o Comitê Diretor Local, responsável pela elaboração do Plano Municipal de 

Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos (PMGIRS) e define as respectivas 

composição e atribuições em seu Art. 2º.
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4.7 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

 

 
A Prefeitura Municipal de Criciúma é composta de sete secretarias municipais: Administração, 

Fazenda, Infraestrutura, Educação, Saúde, Assistência Social e Planejamento; três 

Fundações municipais: Cultural, Meio Ambiente e de Esportes e uma Autarquia de Segurança, 

Trânsito e Transportes. 

Estão diretamente relacionadas à operacionalização dos serviços de limpeza urbana e manejo 

de resíduos sólidos a: 

 Fundação de Meio Ambiente de Criciúma: criada em 04 de setembro de 2008, que atua 

no licenciamento ambiental das atividades de impacto local; na execução de ações de 

educação ambiental; na fiscalização voltada à preservação do meio ambiente; na 

exigência e análise de elaboração e implementação dos planos de gerenciamento de 

resíduos sólidos; na fiscalização operacional dos serviços terceirizados de coleta 

convencional e seletiva; na operação do Ecoponto; no beneficiamento de resíduos de 

podas e na manutenção e limpeza de contentores de recicláveis e não recicláveis no 

centro, dentre outros; 

Secretaria Municipal de Saúde: através da Vigilância Sanitária Municipal, atua no controle 

operacional e fiscalização dos serviços de coleta de resíduos de serviços de saúde (RSS) nas 

unidades de saúde municipais; fiscaliza os serviços na rede de saúde estadual e privada; analisa 

a elaboração e implementação dos planos de gerenciamento de RSS, dentre outros. 

 Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade Urbana: atua, entre outras atividades, na 

execução e fiscalização dos serviços de limpeza urbana municipal, compreendendo 

varrição, poda, capina, limpeza de boca de lobo, etc. 
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4.8 FÓRUM LIXO E CIDADANIA 

 

 
Além da estrutura composta pelo poder público municipal conta com o Fórum Municipal do 

Lixo e Cidadania composto por representações da sociedade civil, como o Centro de 

Referência em Assistência Social Teresa Cristina; a ONG Nossa RUA; a Cáritas Diocesana 

de Criciúma; a Cooperativa de Trabalhadores de Material Reciclável (CTMAR); a Associação 

Criciumense de Catadores (ACRICA); e a Universidade do Extremo Sul Catarinense (UNESC) 

e do Banco do Brasil, que tem como objetivo principal: 

[...] possibilitar espaços dinâmicos de ação-reflexão-ação junto às comunidades: 
científicas, organizada de catadores, de lideranças de bairros e de organizações 
públicas e privadas, visando à continuidade e expansão das atividades relacionadas 
à coleta seletiva solidária de resíduos sólidos nos municípios de Criciúma, Içara, 
Balneário Rincão, Forquilhinha, Araranguá e Urussanga, tendo como meta, a 
melhoria da qualidade de vida de catadores, catadoras e trabalhadores com material 
reciclável, que se envolvem direta ou indiretamente com a sustentabilidade 
ambiental.25 

 

Em seu endereço eletrônico, é possível observar que este Fórum objetiva ampliar a discussão 

e o envolvimento de governantes, sociedade civil organizada e grupos de catadores para que 

a gestão integrada de resíduos sólidos se efetive como alternativa à inclusão social, no âmbito 

local e regional. Atualmente, a UNESC e a Cáritas Diocesana de Criciúma coordenam as 

ações do Fórum desenvolvendo as diretrizes previstas na legislação voltadas à implantação 

de coleta seletiva com a inclusão e integração dos catadores de materiais reutilizáveis e 

recicláveis com gestão compartilhada entre poder público e sociedade civil. 

 
 
 
 
 

25 
Disponível em https://coletasolidaria.wordpress.com/objetivos/ 
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5 DIAGNÓSTICO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE 

RESÍDUOS SÓLIDOS EXISTENTES NO MUNICÍPIO DE CRICIUMA 

 

5.1 BREVE RESGATE HISTÓRICO DO GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM 

CRICIÚMA 

 

Para melhor compreensão da situação atual, este diagnóstico inicia com um breve resgate 

histórico do gerenciamento de resíduos sólidos desde 1977 até os dias atuais, onde é possível 

observar que a busca constante por soluções para a correta gestão dos resíduos, tanto por 

parte da administração municipal como por demais atores da sociedade. 

Ainda, com o crescimento populacional e econômico houve o aumento também da produção 

de resíduos sólidos no Município, sejam resíduos domésticos, de saúde ou da construção civil. 

No Plano de Saneamento Básico do Município de Criciúma elaborado pela UNESC/IPAT/PMC 

(2009) e em outros documentos cedidos pela UNESC e Prefeitura Municipal encontram-se 

informações sobre a realidade destes resíduos em diferentes momentos, que estão descritos 

suscintamente nos itens a seguir. 

 

 
5.1.1.1 Período de 1977-1987 

Neste período os resíduos sólidos coletados no perímetro urbano de Criciúma eram 

depositados, num primeiro momento, em um “aterro controlado” no bairro Naspolini 

(UNESC/IPAT/PMC, 2009), na Figura 22 é possível observar que atualmente, sobre o lixão no 

bairro Naspolini está instalada uma empresa. 

Segundo relatos de funcionário antigo da Prefeitura, contido no documento acima citado, a 

atividade de triagem teve sua origem em um antigo lixão, no qual trabalhava o senhor 

Naspolini, que criava porcos. Estes se alimentavam dos resíduos ali depositados e o referido 

senhor fazia a catação dos materiais recicláveis para comercialização. A atividade foi sendo 

difundida ao longo dos anos naquele local, sendo desenvolvida por diferentes gerações da 

mesma família envolvendo toda a vizinhança. 
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Figura 22: Resíduos sólidos expostos no antigo lixão do Bairro Naspolini, no qual está 

instalada uma empresa. 
Fonte: UNESC/IPAT/PMC, 2009, p.76. 

 

Mais tarde, os resíduos passaram a ser depositados em antiga área de mineração da Mina 4, 

pertencente a Companhia Siderúrgica Nacional que recebia rejeitos do carvão, onde nas 

proximidades nasceu uma comunidade que deu origem ao bairro Renascer, conforme 

informação da UNESC/IPAT/PMC, 2009 (Figura 23). 

Segundo estudos realizados por Milioli apud UNESC/IPAT, 2009, p. 77: 

Esta paisagem, até então inóspita, onde a evidente falta de vida proporcionada 
pelas montanhas de pirita e pela acidez das águas de antigos córregos foi 
substituída por um lixão e servindo de moradia, num primeiro momento, por 
moradores que negociavam seus lotes com a prefeitura municipal, dando início 
à comunidade da Mina Quatro .[...] Este local se tornou atualmente o bairro 
Renascer. Os resíduos foram dispostos até 1996 e hoje, no local, existe um 
campo de futebol. 
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Figura 23: Bairro Renascer 

Fonte: Empresa Rio Deserto, 2008 apud PRAD, setembro 2009, p.91. 

 
 

5.1.1.2 Período 1988-1998 

Este período antecede a Conferência Mundial da RIO 92- onde as questões ambientais 

passaram a ser inseridas no âmbito das universidades, do aparato governamental e junto a 

sociedade civil. Observam-se, segundo informações da UNESC26, que a Prefeitura Municipal 

de Criciúma inicia um processo de capacitação dos professores no sentido de ampliar os 

conteúdos relativos aos recursos naturais, sua preservação e conservação, envolvendo as 

Secretarias Municipais da Educação e Cultura, Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente e 

o Departamento do Meio Ambiente (Figura 24). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

26 
Apresentação palestra sobre a Re) Implantações de Coleta Seletiva em Criciúma - SC 

Palestrante: Prof. MSc. Mário Ricardo Guadagnin/Unesc, 10 de agosto de 2005. 
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Figura 24: Cartilha Educação Ambiental: Subsídio para o professor 

Fonte: PMC apud Guadagnin, 2005 

 
 

O relato contido no documento intitulado Fontes de Poluição no Município de Criciúma, SC, elaborado 

pela Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM), através do Programa de Informações 

Básicas para a Gestão Territorial de Santa Catarina (PROGESC) acentua que 

[...] a Secretaria [de Educação] desenvolve um amplo programa de educação 
ambiental que atende as escolas da rede municipal de ensino. [...] Em 1993 
foram atendidas 21.500 pessoas, entre alunos, professores e moradores das 
comunidades com palestras de educação ambiental; em 1994, 28.024 pessoas 
e até setembro de 1995, 9.660 pessoas (1995, p.11 e 12). 

 

Paralelo a este processo de conscientização ambiental, os resíduos sólidos do Município 

passaram a partir de 1997 a serem depositados em uma antiga bacia de decantação de 

rejeitos de carvão que pertencia a Unidade de Concentração de Pirita da Indústria 

Carboquímica Catarinense (ICC), localizada no município de Forquilhinha (PROGESC, 1995). 

Para este local também vinham os resíduos do próprio município de Forquilhinha e  do 

município de Nova Veneza (Figura 25). Chamavam esta área de “aterro controlado de 

Forquilhinha” cuja operação estava a cargo da Empresa Pioneira Saneamento e Limpeza 
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Urbana, recebendo no ano de 1995, aproximadamente de 70 a 80 ton/diárias de resíduos 

(PROGESC, 1995, p.6). 

Segundo dados da UFSC/UNESC (1997) citados pelo Plano Municipal de Saneamento de 

Criciúma (2009, p.77 e 78): 

O aterro apresentava, na época, uma área aproximada de 12,65 hectares, onde 
foram depositados 112.040,00 m3 de resíduos, os quais foram recobertos com 
camada de 30 centímetros de rejeito e posteriormente 20 centímetros de argila. 
[...] Foram instalados drenos para gases constituídos  de camisas metálicas 
deslizantes preenchidas com brita. Por várias vezes a prefeitura deixou de 
executar a cobertura dos resíduos, permitindo a proliferação de vetores, motivo 
de protesto pela comunidade do entorno. 

 

Figura 25: Vista da área do “aterro controlado” de Forquilhinha – julho de 1995 
Fonte: CPRM/PROGESC, 1995, p.7. 

 

 
Em 1995, estudo da CPRM/PROGESC identificou 29 fontes causadoras de degradação 

ambiental, identificadas no Mapa de Fontes de Poluição do Município de Criciúma, que pode 

ser observado na Figura 26. 



= 

 

  

 

Figura 26: Mapa com as informações sobre as fontes de poluição em Criciúma em 1995 
Fonte: CPRM/PROGESC, 1995, p.57 
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Segundo Daleffe ( 2011) por iniciativa do Departamento de Educação Ambiental da Secretaria 

de Meio Ambiente de Criciúma, em 1993 foi iniciado novo Projeto de Coleta Seletiva que 

atendia Escolas e Condomínios selecionados. Os folhetos deste Projeto, conforme pode-se 

observar na Figura 27 e na Figura 28, continham informações como: “Sua escola e seu bairro 

foram escolhidos para esta iniciativa inovadora”, “Seu condomínio foi escolhido para esta 

iniciativa inovadora”, “O que é coleta seletiva de lixo?” “Por que fazer coleta seletiva? ” “Como 

contribuir com a coleta seletiva? ” “Você sabe que o lixo jogado nos terrenos baldios demora 

para se decompor? ”. 

Figura 27: Folder do projeto Coleta Seletiva de Lixo 
Fonte: Guadagnin, 2010 apud Daleffe, 2011. 
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Figura 28: Folder do projeto Coleta Seletiva de Lixo em Condomínios 
Fonte: Guadagnin, 2010 apud Daleffe, 2011. 

 

 
Segundo Daleffe (2011), este programa de coleta seletiva acabou no fim da gestão municipal. 

Ainda, em 09 de dezembro de 1998 a Lei Municipal nº 3.729 autorizava o poder executivo a 

implantar o Sistema Seletivo de Coleta de Lixo em Criciúma. 

 

 
5.1.1.3 Período de 1999-2008 

No ano de 1999, a Câmara Municipal de Vereadores aprovou a Lei Municipal nº 3.855, de 25 

de agosto, que determina a que as empresas que operam com serviço de coleta de entulhos 

da construção civil tenham que colocar sinal fosforescente nas caixas de recepção 
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(caçambas) depositadas em vias públicas e a Lei Municipal nº 3.948, de 28 de dezembro, que 

dispõe sobre a recepção de resíduos sólidos potencialmente perigosos à saúde e ao meio 

ambiente. 

Em 2000, aprovou a Lei Municipal nº 4.009, de 02 de junho, regulamentando os 

estacionamentos para as caçambas coletoras de resíduos da construção civil, todas no intuito 

de regulamentar as ações relativas aos resíduos da construção civil e da saúde pública. 

Em 29 de junho de 1999, ocorre nova tentativa de implantar a coleta seletiva em Criciúma com 

o lançamento do Programa Lixo Bom Não Se Mistura pela Prefeitura Municipal tendo como 

área experimental o bairro Pio Correa, com previsão de ser ampliado para os bairros 

Comerciário, São Cristóvão e Michel, conforme pode ser observado na Figura 29. 

Segundo a reportagem do Jornal da Manhã de 30/06/1999 apud Guadagnin, 2005 (Figura 

30) a coleta seletiva seria feita duas vezes na semana, em dias diferentes da coleta regular, 

com veículo na cor verde. Ainda segundo esta reportagem, houve a entrega prévia de sacos 

verdes, nos quais a população deveria acondicionar seus resíduos recicláveis e entregar no 

dia da coleta, que posteriormente seriam encaminhados para a Usina de Reciclagem 

administrada pela Cooperativa de Catadores de Criciúma. 

Figura 29: Folders da implantação da coleta seletiva em Criciúma – junho de 1999 
Fonte: PMC, 1999 apud Guadagnin, 2005. 
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Figura 30: Reportagem sobre o Programa Lixo Bom não se Mistura 

Fonte: Jornal da Manhã 30/06/1999 apud Guadagnin, 2005. 

 
 

Porém, segundo Daleffe ( 2011), não houve a consolidação deste Programa, que já integrava 

um grupo de catadores do Município, devido à qualificação do pessoal envolvido no 

planejamento e execução, problemas na divulgação aliados ao término de mais uma gestão 

municipal. 

Além desta iniciativa da Prefeitura, em 2001 ocorreu uma experiência comunitária com o apoio 

da UNESC, o Projeto Nossa Rua – na Vila Manaus (Figura 31) objetivando a valorização das 

atividades de projetos locais participativos (GUADAGNIN, 2005). 
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Figura 31: Projeto Nossa Rua 

Fonte: Guadagnin, 2005. 

 

 
O programa de coleta seletiva implantado em 1999 foi retomado em 2002, atendendo poucos 

bairros e condomínios e contando com o apoio da Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura 

e da Universidade do Extremo Sul Catarinense (UNESC). Os resíduos coletados eram 

destinados à Associação de Trabalhadores de Materiais Recicláveis (ATMAR). 

A Empresa Pioneira Saneamento e Limpeza Urbana, responsável à época, pela operação  da 

coleta seletiva em dias específicos e não atendia toda a área urbana (UNESC/IPAT/PMC, 

2009). O Contrato Nº 379/2002 firmado entre a Prefeitura Municipal e a Pioneira, estendeu 

seus serviços até o dia 27 de setembro de 2008 (UNESC/IPTA/PMC, 2009, p.87). 

Em 2002, Colla et al, realizaram estudo para definição do perfil socioeconômico e ambiental 

de 125 catadores que atuavam em Criciúma nos anos de 2001 e 2002, cuja idade variava 

dentre 18 e 40 anos e conseguiam obter entre 01 e 02 salários mínimos. 

Em 30 de dezembro de 2003 foi criada a Associação dos Trabalhadores de Materiais 

Recicláveis (ATMAR), localizada no bairro Sangão. Recebia em média 25 ton/mês de papel, 

papelão, vidro, metais e plástico provenientes de 35 escolas e dos bairros onde havia a coleta 

seletiva: Santa Augusta, Ceará, Universitário, Pinheirinho Alto, Milanes, Jardim Angélica, 

Comerciário, São Cristóvão, Santa Bárbara, Michel e parte do São Luiz. O material recolhido 

era encaminhado (Figura 32) para empresas localizadas em Içara, São Ludgero, 
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Sombrio, Araranguá, Siderópolis, treviso, Orleans e Braço do Norte e para cidades do Paraná 

e Rio Grande do Sul (UNESC/IPTA/PMC, 2009, p.33- 34). 

 
Figura 32: Fardos dos resíduos reciclados na ATMAR 

Fonte: UNESC/IPAT/PMC, 2009, p.34. 

 

Neste período a Prefeitura Municipal de Criciúma instalou um Centro de Recepção de 

Recicláveis (CRR) na Rua Araranguá – que funcionava como um depósito de recicláveis, onde 

atuavam 03 catadores, que faziam a triagem, pesavam e comercializam os resíduos (Figura 

33). 

 
Figura 33: CRR em Criciúma. 

Fonte: UNESC/IPAT/PMC, 2009, p.35 

 

Segundo dados da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura apud 

UNESC/IPAT/PMC (2009) este Centro em 2004 coletou e pesou cerca de 176.532,80 kg. de 

resíduos recicláveis e no ano seguinte, este valor atingiu o montante de 258.953,00 kg. 
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As ações de educação ambiental direcionadas à coleta seletiva e a reciclagem (Figura 34) 

com orientações para separação na fonte geradora (Figura 35) foram reiniciadas em março 

de 2003 com estudantes da UNESC fazendo visitas “porta a porta” (GUADAGNIN, 2005). 

 

Figura 34: Folder sobre a coleta seletiva – março de 2003 
Fonte: PMC apud Guadagnin (2005) 

 
 

Figura 35: Alunos da UNESC prestando orientação sobre a coleta seletiva – março de 2003 
Fonte: Guadagnin (2005). 
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Paralelamente, a Câmara Municipal de Vereadores aprova no ano de 2002 algumas leis 

relativas as questões dos resíduos sólidos, tais como: Lei Municipal nº 4.400, de 18 de outubro 

que determina a inclusão de conteúdos de Educação Ambiental nas escolas municipais e 

institui o Fundo Municipal de Defesa Ambiental, a Lei Municipal nº 4.424, de 12 de dezembro, 

que cria o Programa Carrinheiro Cidadão e regulamenta a profissão de agentes coletores, a 

Lei Municipal n º 4.312, de 02 de maio, que autoriza a coleta seletiva e o condicionamento de 

lâmpadas fluorescentes e a Lei Municipal nº 4.356 que dispõe sobre a colocação de lixeiras 

em parceria com a iniciativa privada nas principais ruas e bairros da cidade. 

Com relação aos resíduos de saúde até 2003 eram depositados em vala séptica atrás do 

Cemitério Parque no Bairro 1ª Linha Sangão (Figura 36). A coleta, o transporte e as operações 

das valas sépticas eram de responsabilidade da Pioneira Saneamento e Limpeza Urbana 

(Contrato PMC nº 379/2002). Esta vala era mal coberta, ficando o material passível de contato 

com pessoas e animais (GUADAGNIN et al 2004 apud UNESC/IPAT/PMC, 2009, p.83). 

 
Figura 36: Vista da antiga vala séptica – local de disposição dos resíduos de saúde 

Fonte: UNESC/IPAT/PMC, 2009, p. 84 

 

Em 2003 os resíduos de saúde deixam de ser depositados na vala séptica nos fundos do 

Cemitério Parque e passaram a ser depositados junto aos resíduos domiciliares, no “aterro 
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controlado” localizado em Forquilhinha (UNESC/IPAT/PMC, 2009), conforme pode ser 

visualizado na Figura 37. 

 
Figura 37: Cobertura provisória dos resíduos de saúde no aterro controlado de Forquilhinha, 2005. 

Fonte: UNESC/IPAT/PMC, 2009, p. 86 

 

Nos anos de 2003 e 2004, a Câmara Municipal aprovou mais algumas leis relativas aos 

resíduos sólidos, cabendo destacar: 

a) Lei Municipal nº 4.557, de 18 de novembro de 2003, criando o Programa de Coleta seletiva 

de Lixo na Rede Municipal de Ensino de Criciúma. A Secretaria de Educação ficou responsável 

por oferecer as diretrizes pedagógicas para as unidades escolares. Foi implantado Programa 

de Educação Ambiental voltado aos diretores e professores em conjunto com a UNESC 

(Projeto Sala Verde) e a SATC; 

b) Lei Municipal nº 4.580, de 17 de dezembro de 2003, que dispõe sobre o sistema de 

transporte e tráfego de veículo de tração animal e propulsão humana, adequando-se à 

legislação federal (Figura 38). 

 
Figura 38: Veículo com tração animal usado pelos catadores 

Fonte: UNESC/IPAT/PMC, 2009, p.4 
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c) Lei Municipal nº 4.644, de 01 de junho de 2004, dispõe sobre a separação do lixo reciclável 

em edifícios e condomínios (Figura 39). 

 

 

Figura 39 : Recepientes em condomínios centro Criciúma 
Fonte: UNESC/IPAT/PMC, 2009, p.40 

 

Em relação aos resíduos da construção civil e demolição (RCD), em 2005 foram identificadas 

05 empresas que eram responsáveis pela coleta, transporte e deposição final de RCD em 

Criciúma. A geração destes resíduos era da ordem de 2.272,15 ton/mês e uma geração per 

capita da ordem de 0,70 kg/hab/dia. Foram detectadas 59 áreas de descarte irregular de RCD 

distribuídas em 29 bairros, como pode ser observada em um exemplo na Figura 40 

(Rodrigues, 2006 apud UNESC/IPAT/PMC, 2009, p.54 e 56). 

 
Figura 40: Área de deposição de RCD em 2008 

Fonte: UNESC/IPAT/PMC, 2009 p.59 

 

A Câmara Municipal de Vereadores aprovou novas leis voltadas à questão dos resíduos 

sólidos, conforme segue: 
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 Lei Municipal nº 4.800, de 30 de setembro de 2005, que institui palestras de 

conscientização ambiental nas escolas da rede municipal de ensino de Criciúma; 

 Lei Municipal nº 4.924, de 24 de julho de 2006, que proíbe a instalação de 

incineradores que se baseiam em tecnologia de combustão para tratamento de 

resíduos de serviços de saúde e resíduos industriais perigosos ou tóxicos; 

 Lei Complementar nº 052, de 02 de maio de 2007, que dispõe sobre a Política 

Municipal de Saneamento Básico, cria o fundo Municipal de Saneamento Básico 

e o Conselho Municipal de Saneamento Básico; 

 Lei Complementar nº 059, de 26 de dezembro de 2007 que dispõe sobre o 

licenciamento ambiental das atividades de impacto local e institui a Taxa de 

Licenciamento Ambiental (TLAM) e a Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental 

Municipal (TCFAM); 

 Lei Municipal nº 5.203, de 22 de julho de 2008, dispõe sobre a obrigação do 

recolhimento em recipientes adequados do lixo hospitalar ou ambulatorial; 

 Lei Complementar nº 61, de 04 de setembro de 2008 estabelece a Política 

Municipal de Meio Ambiente e cria a Fundação Municipal de Meio Ambiente 

(FAMCRI) que tem as atribuições relativas aos resíduos sólidos no Município. 

Em 2006 foram elaborados os Planos de Gerenciamento dos Resíduos Sólidos de Saúde 

(PGRSS) das unidades de saúde municipais e realizadas as capacitações para implantação 

do correto gerenciamento interno dos RSS. No ano seguinte, a Prefeitura Municipal contratou 

a Empresa Ecoeficiência Consultoria Ambiental Ltda para a coleta e transporte e disposição 

dos resíduos de saúde, com uma geração estimada de 3.200 kg/mês que eram destinados ao 

“aterro controlado” de Forquilhinha (UNESC/IPAT/PMC, 2009, p.64). 

Em 2008 foi iniciado Projeto Permanente de Extensão de Coleta Seletiva Solidária junto às 

comunidades dos bairros Teresa Cristina e Paraíso envolvendo catadoras e catadores. O 

Projeto é desenvolvido pelo curso de Engenharia Ambiental da UNESC, vinculado a Unidade 

Acadêmica das Engenharias e Tecnologias (UNACET) e integrado a missão da Universidade: 

“educar, por meio do ensino, pesquisa e extensão, para promover a qualidade e a 

sustentabilidade do ambiente de vida”. 

As reuniões eram realizadas no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Bairro 

Tereza Cristina. Neste mesmo espaço nasceu a Associação Criciumense de Catadores 

(ACRICA), porém, apenas a partir de 2014 passou a receber parte do material reciclável 

coletado pelo Programa Coleta Seletiva da FAMCRI. 

Segundo informação constante no Plano Municipal de Saneamento Básico de Criciúma (2011, 

p.42): 
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Vale acrescentar que grande parte os catadores são de baixa renda, residentes 
em áreas de risco, próximas aos trilhos da rede ferroviária, nas margens de 
rios, sobre área de deposição de rejeitos piritosos, encostas e áreas de 
inundação. Geralmente depositam os materiais coletados próximos às suas 
casas, aumentando os riscos à saúde pelo contato com o lixo. A maior parte 
dos catadores reside nos bairros Tereza Cristina, Santa Augusta, Imperatriz, 
São Francisco, Paraíso, Pinheiro Baixo e ao longo dos trilhos da Estrada de 
Ferro Tereza Cristina. 

 

No dia 25 de setembro de 2008 foi assinado o contrato, em caráter emergencial, com a 

empresa  que assumiu os serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares, 

menos a coleta seletiva (UNESC/IPTA/PMC, 2009, p.87). Isto teve reflexos na produção da 

ATMAR, que deixou de receber os resíduos coletados. 

 
5.1.1.4 Período 2009 aos dias atuais 

A ATMAR foi transformada em Cooperativa em 30 de março de 2009, mantendo suas 

instalações no Bairro Sangão, com 22 cooperados, passando a denominar-se CTMAR. 

Em 2009 foi elaborado pela UNESC/IPAT/PMC o Plano Municipal de Saneamento Básico, em 

cujo diagnóstico foram identificados os problemas referentes aos resíduos sólidos em 

Criciúma, como as diversas áreas de depósito clandestino de resíduos sólidos e de construção 

civil e demolição; o percentual da população que queima e enterra os resíduos sólidos; 

colocação de materiais recicláveis nas caçambas destinadas a coleta de resíduos  de 

demolição e construção; entre outros. 

O referido estudo pontua a necessidade de elaborar um diagnóstico ambiental e projeto de 

reabilitação para controlar o quadro de degradação identificado, bem como a necessidade de 

definir um novo plano de educação ambiental e de coleta seletiva visando evitar o 

acondicionamento inadequado dos resíduos em lixeira pública e nas residências (Figura 41). 



MUNICÍPIO DE CRICIUMA 

PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 
169 

 

 

 

 
Figura 41: Disposição inadequada dos resíduos 

Fonte: UNESC/IPAT/PMC, 2009, p.26-27. 

 

Na elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico em 2009, foi constatado que a 

Empresa Colix é quem estava realizando a coleta dos resíduos de saúde (das Unidades 

Sanitárias, do Hospital São José, da Unidade Radiológica da UNESC e de empresas privadas 

de saúde) e encaminhando os infectantes ao Aterro Sanitário da SANTEC e os resíduos 

químicos, medicamentos vencidos e matéria prima de manipulação para o Aterro Industrial de 

Joinville através da Catarinense Engenharia Ambiental (UNESC/IPAT, 2009, p.65). 

Em 2009, o Ministério Público, através de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com as 

empresas responsáveis pela coleta, transporte e deposição final de RCD, determinou a 

disposição destes resíduos somente em aterros sanitários, o que fez com que também fossem 

direcionados ao aterro da RAC. 

A partir de 2009, novas leis voltadas aos resíduos sólidos são aprovadas na Câmara Municipal 

de Vereadores: Lei Municipal nº 5.347, de 22 de setembro de 2009 dispõe sobre a utilização 

do papel reciclado por parte da administração municipal; Decreto nº 475, de 7 de julho de 

2010, institui as diretrizes que regulamenta o funcionamento do ECOPONTO para recepção 

de pneus inservíveis para pequenos geradores; Lei Municipal nº 5.631, de 08 de julho de 2010, 

que faz adequações aos artigos 19 e 20 da Lei Complementar nº 052/2007. 

Em 2009, nasce o Fórum Lixo e Cidadania com a realização do 1º encontro de catadores 

e catadoras de materiais recicláveis de Criciúma: “Catadores e Catadoras: Quem  somos? 

O que queremos? ”, estando de acordo com a proposta do PROJETO COLETA SELETIVA 

SOLIDÁRIA da FAMCRI (2009), fortalecendo as frentes de trabalho e redes de solidariedade 

junto aos catadores e trabalhadores com material reciclável. Segundo 
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informações repassadas pela FAMCRI, a partir do I Fórum do Lixo e Cidadania em 2009 a 

coleta seletiva e o apoio à CTMAR foram retomados. (PMC, 2014). 

No ano seguinte, foi eleita a 1ª coordenação compartilhada do Fórum: UNESC e Cáritas 

Diocesana e realizado o II Fórum Municipal Lixo & Cidadania com o tema: Gestão de 

Resíduos como Alternativa à Inclusão Social: Coleta seletiva com catadores e catadoras: do 

lixo à sobrevivência! (GUIDAGNIN, 2009 apud UNESC/IPAT/PMC, 2009). 

Em 2011, no Auditório Ruy Hulse – UNESC foi realizado o III Fórum Lixo Municipal e 

Cidadania: Coleta seletiva e organização social dos catadores - Coleta seletiva este é o nosso 

papel! 

Em abril de 2011 a Prefeitura Municipal de Criciúma lançou oficialmente, na sede da CTMAR, 

a coleta seletiva solidária por containeres. O plano da FAMCRI era o de instalar ao lado dos 

56 containeres verdes existentes para resíduos misturados, os amarelos para os resíduos 

recicláveis, e de expandir o programa até o final de 2011 em mais 250 containeres, iniciando 

pela área central e na sequência os bairros, priorizando os próximos ao centro do município. 

A divulgação (Figura 42) foi realizada por 20 voluntários acadêmicos do curso de Engenharia 

Ambiental da UNESC (Daleffe, 2011, pg 71 e 140). 

 
Figura 42: Panfleto utilizado pelos voluntários acadêmicos do curso de Engenharia Ambiental 

Fonte: Daleffe, 2011, pg 140. 

 

Em fevereiro de 2012 ocorreu a 1ª Audiência Pública sobre a gestão integrada de resíduos 

sólidos no município de Criciúma realizada em parceria com a Câmara de 
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Vereadores, Ministério Público Estadual e as entidades participantes do Fórum Municipal Lixo 

e Cidadania de Criciúma, com o tema: “O Estado que temos e o Estado que queremos”, onde 

os participantes debateram as necessidades dos bairros, os direitos e deveres do cidadão. 

Em 23 de novembro deste mesmo ano foi realizado um Mini Fórum do Lixo e Cidadania junto 

ao CRAS do bairro Tereza Cristina. 

Já, em 2103 foi realizada uma Audiência de prestação de informações referente ao 

andamento do sistema de coleta seletiva solidária de Criciúma/SC, bem como a gestão de 

resíduos sólidos como um todo, por parte da FAMCRI (Fundação do Meio Ambiente 

Criciúma). Estiveram presentes as entidades do Fórum Lixo e Cidadania e a sociedade civil. 

No dia 22 de novembro do ano seguinte foi realizado o IV Fórum Ampliado de Lixo 

Municipal e Cidadania na UNESC (Figura 43), com o tema: “Avanços e desafios da Coleta 

Seletiva Solidária na inclusão Social de Catadores e Catadoras”. 

 
Figura 43: Convite para participar do IV Forum Ampliado de Lixo e Cidadania de Criciúma 

Fonte: UNESC, MPSC, ACRICA, 2014. 

 

A ACRICA iniciou o ano de 2014 com sua estrutura em novo espaço cedido pela FAMCRI. A 

sede está localizada na rodovia Jorge Lacerda, próximo ao ECOPONTO, em Criciúma/SC. 

Nos dias 08 a 13 de junho de 2015 foi realizada a Semana dos Catadores e Catadoras de 

Materiais Recicláveis, que contou com a participação do Fórum Municipal Lixo & Cidadania e 
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demais parceiros na discussão sobre a coleta seletiva urbana, relacionando-a com a inclusão 

social, através da organização de catadores e catadoras em cooperativas e associações; 

reconhecendo-os como prestadores de serviço, bem como refletindo sobre as relações de 

consumo vigentes na sociedade (Figura 44). 

 
Figura 44:Manifestação dos catadores na Semana dos Catadores – Criciúma 

Fonte: http://sc.caritas.org.br/criciuma-tem-atividades-para-comemorar-semana-dos-catadores-catadoras-de- 
materiais-reciclaveis/ 

 

 
5.2 PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA 

 

 
A prestação dos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos urbanos no 

município realizada, em sua maior parte, de forma terceirizada, com a contratação de 

empresas privadas para prestação dos serviços de coleta domiciliar – nas modalidades 

convencional (misturados) e seletiva da fração seca, coleta de resíduos de serviços de saúde, 

limpeza urbana e manutenção de praças. Os serviços de coleta e manutenção de papeleiras, 

podas, operação do Ecoponto e algumas atividades de limpeza urbana são realizados com 

infraestrutura própria. 

http://sc.caritas.org.br/criciuma-tem-atividades-para-comemorar-semana-dos-catadores-catadoras-de-
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5.2.1 Sistema de cobrança pelos serviços de limpeza pública 

 

A Lei Complementar Municipal nº 026, de 30 de dezembro de 2002, institui a Taxa de Coleta 

de Resíduos Sólidos (TCRS), cujo fato gerador é a utilização, efetiva ou potencial, dos 

seguintes serviços: 

I - coleta e remoção de resíduos domiciliares, de resíduos sólidos originários de 

estabelecimentos de prestação de serviços, comerciais e industriais, até 200 (duzentos) 

litros/dia, ficando o remanescente sob responsabilidade do contribuinte. O serviço não abrange a 

coleta e remoção de resíduos de processos industriais e sua deposição ou tratamento, que ficam 

sujeitos à tarifa específica, disciplinada por ato do Poder Executivo; 

II - movimentação de aterro, tratamento e destinação final do lixo coletado, por meio de 

incineração ou qualquer processo adequado; 

III - coleta de resíduos de serviços de saúde, em especial aqueles provenientes de atividades 

médico-assistenciais, ou de ensino e pesquisa no âmbito das populações humana ou 

veterinária, de aeroportos, e de estabelecimentos penais; 

IV - coleta seletiva de lixo; 
 

V - operação de vala séptica. 
 

A base de cálculo da TCRS é o custo do serviço utilizado ou colocado à disposição do 

contribuinte, e será calculada em função da frequência de sua realização, da localização, do 

uso e do porte do imóvel, sendo calculada da seguinte forma: 

TCRS = VUR x Ffreq x Floc x Fpor 

Onde: 

TCRS = Taxa de Coleta de Resíduos Sólidos 
VUR = Valor Unitário de Referência 
Ffreq = Fator de Frequência 
Floc = Fator de Localização 
Fpor - Fator de Porte 
O Valor Unitário de Referência (VUR) corresponde ao custo dos serviços realizados durante 

um ano rateado entre os cadastros tributáveis (unidade autônoma), devendo ser publicado 

anualmente pelo Chefe do Poder Executivo. São considerados os seguintes custos para 

composição do VUR: 
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 Coleta e transporte de resíduos sólidos; 
 

 Coleta e transporte de resíduos de serviços de saúde 
 

 Operação e manutenção de aterro sanitário 
 

 Operação de vala séptica 
 

 Coleta seletiva e transporte de resíduos sólidos recicláveis 
 

 Investimentos em qualificação e manutenção dos serviços. 
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O valor de frequência varia em função do número de “passadas” do caminhão de coleta de 

resíduos pelo imóvel, conforme apresentado na Tabela 31. 

Tabela 31: Valor de frequência 
Nº de passadas Fator 

03 0,85 

06 1,04 

Fonte: Lei Complementar Municipal nº 026/2002. 

 

 
O fator de localização varia de acordo com a localização do imóvel nas diferentes zonas 

tributárias, conforme apresentado na Tabela 32 

Tabela 32: Fator por tipo de atividade 

 
Zona Tributária 

Fator por tipo de atividade 

Residência Comércio/Serviço Indústria Outros 

1, 22BA, 2,38 2,38 2,38 2,38 

3 2,29 2,29 2,29 2,29 

4,5,6 e 7 0,81 1,49 1,89 1,85 

8, 9 e11 0,59 1,3 1,75 1,7 

10, 12, 13, 14 e 15 0,5 1,2 1,65 1,45 

Fonte: Lei Complementar Municipal nº 026/2002. 

 

 
O fator de porte varia de acordo com a metragem quadrada do imóvel, conforme 

apresentado na Tabela 33. 

Tabela 33: Fator de porte 
 

Faixa 
Residência Comércio/Serviço Indústria Outros 

Porte (m²) Fator Porte (m²) Fator Porte (m²) Fator Porte (m²) Fator 

1 até 70 0,36 até 40 0,4 até 80 0,85 até 60 0,5 

2 70 - 120 0,55 40 - 100 0,62 80 - 150 1,35 60 - 120 0,85 

3 120 - 180 0,78 100 - 200 1 150 - 300 1,85 120 - 200 1,6 

4 180 - 250 1,15 200 - 300 1,45 300 - 500 2,1 200 - 300 1,85 

5 250 - 350 1,35 300 - 400 2,55 500 - 1000 3,15 300 - 500 2 

6 350 - 500 1,88 400 - 650 3,09 1000 - 2000 4,69 500 - 1000 2,29 

7 500 - ... 2,65 650 - ... 4,55 2000 - ... 7,15 1000 - ... 2,8 

Fonte: Lei Complementar Municipal nº 026/2002. 

 

 
Segundo o parágrafo § 2º, do Art. 5º, a Taxa de Coleta de Resíduos Sólidos (TCRS) não 

incidirá sobre os imóveis comerciais e industriais, onde os resíduos apresentem características 

que impossibilitem o Município de prestar o Serviço, ou que se encontrem inativos no exercício 

anterior ao do lançamento. 
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Segundo a Lei, a Taxa deverá ser lançada, separadamente ou em conjunto com o Imposto 

Predial e Territorial Urbano (IPTU) ou ainda com as tarifas das concessionárias de serviços 

públicos conveniadas com o Município. Atualmente, o lançamento é realizado juntamente ao 

IPTU e, segundo informações repassadas pela Secretaria Municipal da Fazenda, os valores 

de receita orçada e arrecadada, pela TCRS cobrada juntamente ao carnê do IPTU, para os 

exercícios de 2009 a 2013, bem como as despesas orçadas e empenhadas com a coleta e 

destino final dos resíduos sólidos domiciliares são apresentados na Tabela 34. 



 

 

   
 

  

 

Tabela 34: Total de receitas e despesas do período de 2009 a 2013. 

 
Ano 

RECEITA DESPESA 
% DE COBERTURA 

DAS DESPESAS ORÇADA ARRECADADA 
% INADIM- 
PLENCIA 

ORÇADA EMPENHADA 

2009 7.000.000,00 4.534.732,13 35,22 7.000.000,00 4.909.614,76 92,36 

2010 7.000.000,00 4.615.762,16 34,06 9.500.000,00 5.201.889,18 88,73 

2011 7.000.000,00 5.776.423,67 17,48 10.500.000,00 6.160.262,56 93,77 

2012 10.000.000,00 8.895.249,93 11,05 11.000.000,00 8.039.770,26 110,64 

2013 10.400.000,00 7.854.598,16 24,48 11.700.000,00 8.808.809,57 89,17 

Fonte: Prefeitura Municipal de Criciúma, 2014. 
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Observa-se que a inadimplência da taxa de coleta de resíduos sólidos está em torno de 25%, 

ou seja, os valores arrecadados cobriram em média 95% das despesas de coleta e destino 

final de resíduos sólidos domiciliares no período. A Tabela 35 apresenta os valores 

arrecadados em dívida ativa relativos a taxa de coleta de resíduos sólidos entre os anos de 

2010 a 2014. 

Tabela 35: Valor da dívida ativa com TCR arrecadado entre 2010 e 2014. 

Ano Valor da dívida ativa arrecadado (R$) 

2010 1.505.469,043 

2011 2.294.587,01 

2012 1.998.690,48 

2013 3.325.162,81 

2014 2.599.173,05 

Fonte: Prefeitura Municipal de Criciúma, 2014. 

 

 
Além destas despesas, o Município despendeu recursos para outras atividades voltadas à 

limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, cujas despesas são apresentadas na Tabela 

36. Alguns destes gastos, como os relacionados à limpeza urbana e funcionamento do 

Ecoponto são pagos com recursos próprios da Prefeitura, tendo em vista que não provém de 

uma taxa específica, já que se tratam de serviços indivisíveis. 

Tabela 36: Total de despesas com os serviços de limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos do 
período de 2010 e 2014. 

Serviço 
Custo total anual para a prestação dos serviços 

2014 2013 2012 2011 2010 

Coleta de resíduos sólidos 
domiciliares (convencional); 

 
 

4.926.366,38 

 
 

5.199.306,67 

 
 

4.208.446,05 

 
 

3.409.031,01 

 
 
2.910.826,36 

Coleta seletiva de recicláveis 
secos; 

Disposição final dos resíduos 
sólidos; 

3.1163.869,52 4.496.902,74 3.831.324,21 3.008.622,29 3.248.490,81 

Serviços de limpeza urbana   
33.607,32 

 
2.071.567,55 

 
710.041,44 

 
411.000,000 

 
Sem dados 

Serviço de limpeza de praças 
 

190.307,61 

 
221.690,07 

 
110.362,70 

 
66.500,00 

 
Sem dados 

Fonte: Prefeitura Municipal de Criciúma, 2014. 
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Torna-se difícil o estabelecimento destes custos em função das dificuldades de obtenção das 

informações junto à Prefeitura Municipal, bem como a não desintegração dos custos de 

determinadas atividades dos demais custos da instituição, como é o caso da distinção dos 

custos das atividades de manejo de resíduos sólidos e limpeza pública desempenhadas pela 

Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade Urbana e pela FAMCRI. 

 

5.2.2 Análise das responsabilidades pelo Gerenciamento dos Resíduos Sólidos 

diante da legislação municipal e federal 

 
Neste item será relatado como vem ocorrendo o gerenciamento dos resíduos sólidos em 

Criciúma para as diferentes origens e tipos de resíduos gerados, bem como será feita uma 

análise quanto à observância da legislação vigente relativa à questão das responsabilidades. 

 
a) Resíduos sólidos domiciliares gerados nas unidades residenciais, unifamiliares e 

multifamiliares e nas unidades comerciais e empresariais: 

A coleta é realizada pela prefeitura, independente da quantidade gerada. 

Conforme apresentado anteriormente, a Lei Complementar Municipal nº 026 de 30/12/2002, 

que institui a Taxa de Coleta de Resíduos Sólidos – TCRS, define o limite de 200 litros de 

resíduos por dia que podem ser recolhidos pela coleta domiciliar em estabelecimentos de 

prestação de serviços, comerciais e industriais, ficando o remanescente sob responsabilidade 

do contribuinte. No entanto, observa que a lei não está sendo cumprida, uma vez que são 

recolhidas quantidades acima deste limite, conforme informado pelos responsáveis. 

Já a fração dos recicláveis secos gerados em estabelecimentos de prestação de serviços, 

comerciais e industriais, ou seja, os resíduos sólidos com potencial de valorização, geralmente 

são comercializados pelos próprios estabelecimentos, não sendo encaminhados, 
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portanto, para as duas unidades de triagem parceiras do Programa de Coleta Seletiva 

Municipal. 

 

 
b) Resíduos de serviços de saúde: 

 

A coleta na rede municipal de assistência à saúde é realizada pela empresa Global, contratada 

pela Prefeitura. As unidades privadas são responsáveis pela contratação de serviço de coleta 

especializada de RSS. 

As unidades de saúde devem elaborar seus Planos de gerenciamento de RSS e comprovar a 

execução através do envio de relatórios à Vigilância Sanitária Municipal, através de sistema 

online criado pela Vigilância Sanitária do Estado. 

 
c) Resíduos de construção civil: 

 

O Município não dispõe de Programa de gerenciamento de resíduos de construção civil 

voltado aos pequenos geradores. Cada gerador é responsável pela contratação do serviço de 

coleta e destino final de seus RCC. 

Os empreendimentos devem elaborar seus Planos de gerenciamento de RCC e comprovar a 

execução através do envio de relatórios à Secretaria de Planejamento, Infraestrutura e 

Mobilidade. 

 
d) Resíduos industriais: 

 

Os resíduos industriais com características semelhantes aos domiciliares são  recolhidos pela 

coleta domiciliar. Os demais são recolhidos por empresas especializadas contratadas pelos 

geradores. 

Os empreendimentos sujeitos a licenciamento ambiental pela Resolução 14/2012 do 

CONSEMA/SC precisam elaborar e implementar seus planos de gerenciamento de resíduos 

sólidos. Anualmente estes estabelecimentos têm que enviar relatório técnico à FAMCRI 

informando o quantitativo gerado no local, com suas respectivas frações e destinos finais. 

Apesar dos dados serem enviados anualmente à Fundação, não existe no município serviço 

de sistematização dos dados, não sendo computados, desta forma, este quantitativo para 

integrar os dados oficiais do município, nem mesmo quando do preenchimento do Sistema 

Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS). 



MUNICÍPIO DE CRICIUMA 

PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 
184 

 

 

e) Resíduos sólidos sujeitos à logística reversa: 
 

Em Criciúma, à exemplo do que ocorre na grande maioria das cidades brasileiras e 

catarinenses, a efetiva implementação de ações por parte dos responsáveis por implantar 

sistema de logística reversa independente do poder público é tímida. 

Localmente, há três agropecuárias localizadas no município que recebem embalagens de 

agrotóxicos entregues pelos agricultores e as destinam para Araranguá, onde recebem o 

destino final ambientalmente adequado. 

As grandes redes e supermercados, como Angeloni e Giassi, possuem programa de 

recolhimento de pilhas, baterias e eletroeletrônicos entregues pela população. Estas unidades 

também recebem óleos de frituras. 

Quanto às lâmpadas fluorescentes, ainda há dificuldades em realizar a devolução das 

mesmas nas lojas. A loja de materiais elétricos, Celesp, recebe lâmpadas fluorescentes, 

desde que o cliente pague R$ 0,50/unidade entregue. 

O município possui Ecoponto para recebimento de pneus de pequenas borracharias e firmou 

convênio com a Reciclanip para destinação final destes resíduos. No entanto o município arca 

com as despesas de carregamento dos caminhões (apenas despesas com mão de obra), para 

o posterior transporte dos pneus do Ecoponto de Criciúma até o Ecoponto em Araucária/PR. 

 
 

5.3 AVALIAÇÃO DA QUANTIDADE E QUALIDADE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 

URBANOS DO MUNICÍPIO 

 

5.3.1 Quantidade de Resíduos Sólidos coletados em Criciúma 

 

Buscou-se junto à prefeitura e empresas responsáveis pela coleta, transporte e disposição 

dos resíduos sólidos gerados no município, o levantamento dos dados quantitativos e 

qualitativos para construção deste diagnóstico. 

Observou-se grande deficiência do município no que diz respeito ao controle e registro de 

dados quantitativos, incluindo a série histórica de geração de resíduos sólidos domiciliares – 

coleta convencional e seletiva, impossibilitando o controle dos órgãos competentes do 

executivo municipal o cálculo dos níveis atuais de desvio dos resíduos sólidos do aterro 
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sanitário. Foram disponibilizados pela Secretaria de Infraestrutura os quantitativos de RSS e 

de resíduos da limpeza pública gerados pelos serviços municipais, no período de setembro 

de 2013 a agosto de 2014. 

Os dados referentes aos resíduos sólidos domiciliares foram disponibilizados pela FAMCRI, 

sendo da coleta seletiva do período de janeiro de 2011 a maio de 2015 e da coleta 

convencional do período de janeiro de 2013 a dezembro de 2014. 

As quantidades de resíduos de construção e industriais gerados no município de Criciúma, 

pelo setor privado, foram solicitados à empresa responsável, RAC Saneamento, mas a mesma 

não os disponibilizou. 

As informações referentes aos resíduos de serviços de saúde recolhidos no município na rede 

privada, estadual e filantrópica de assistência à saúde foram solicitadas às Empresas Global 

e Colix, mas não foram disponibilizadas. 

Também foi enviado ofício à Fundação Estadual de Meio Ambiente (FATMA) solicitando 

informações acerca dos resíduos industriais gerados no município, mas as informações não 

foram disponibilizadas. 

Com o objetivo de se construir a série histórica de geração de resíduos sólidos municipais, 

realizou-se pesquisa no Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento – SNIS, da qual 

se obteve informações do período de 2002 a 2013. 

Também foram utilizadas informações levantadas no Diagnóstico do Plano Municipal de 

Saneamento Básico (PMSB) do município, elaborado em 2009, e do Estudo de Concepção 

para Implantação de Sistema de Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos no município de 

Criciúma, integrante do Plano Municipal de Coleta Seletiva (PMCS) elaborado em 2014, que 

utilizaram, informações repassadas pela Empresa Santech Saneamento. 

A Tabela 37 apresenta de forma resumida a quantidade de resíduos sólidos domiciliares 

gerada no Município no período de 2002 a 2013, e a comparação dos dados apresentados 

nas diferentes fontes pesquisadas. Para estimativa da geração per capita considerou-se a 

população apresentada no Diagnóstico Socioeconômico do Plano Municipal de Saneamento 

Básico. (Criciúma, 2009) e as quantidades de resíduos sólidos enviadas ao aterro sanitário, 

apresentadas na série histórica do SNIS, incluindo ainda os anos de 2011, 2012, 2013 e 2014e 

as quantidades recolhidas pelo Programa de Coleta Seletiva Municipal. 



 

 

   
 

  

 

Tabela 37: Resíduos sólidos coletados no município de Criciúma de 2002 a 2014. 

 

Ano 

Quantidade 
recolhida pela 
coleta seletiva 

Quantidade 
recolhida pela 

coleta 
convencional 

 

Quantidade anual de resíduos sólidos enviada ao 
aterro sanitário (t) 

 

Total 

 
População 

 

Per capita 
(kg/hab/dia) 

Fonte: FAMCRI Fonte: FAMCRI Fonte: PMSB Fonte: PMCS Fonte: SNIS Fonte: PMSB Fonte: SNIS 

2002 - - - - 31.609,00 31.609,00 174.730 0,50 

2003 - - - - 31.290,00 31.290,00 176.885 0,48 

2004 - - - - 39.000,00 39.000,00 179.041 0,60 

2005 - - - - 36.189,90 36.189,90 181.196 0,55 

2006 - - 31.057,66 - 39.000,00 39.000,00 183.351 0,58 

2007 - - 36.355,85 - 36.285,00 36.285,00 185.506 0,54 

2008 - - - - 37.920,00 37.920,00 187.661 0,55 

2009 - - - - 37.920,00 37.920,00 189.816 0,55 

2010 - - - - 37.200,00 37.200,00 191.971 0,53 

2011 366,94 - - 44.043,77 37.208,00 37.574,94 194.127 0,53 

2012 563,25* - - 43.831,75 43.891,00 44.454,25 196.282 0,62 

2013 1.140,48 44.781,22 - - 51.907,00 53.047,48 198.437 0,73 

2014 1.489,72 47.880,38 - - - - 204.667** 0,66 

Fonte: Elaboração própria a partir de: PMSB (2009); PMCS (2014), SNIS (2002 a 2013), FAMCRI (2015). 
* Dados de janeiro a outubro 
** Estimativa do IBGE para 2014 
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É possível observar que os quantitativos dos anos 2006 e 2007 disponíveis em diferentes 

fontes de informação são divergentes, o mesmo ocorre nos anos de 2011 e 2012, o que 

reforça a necessidade de estruturação da gestão da informação a nível municipal. 

A partir dos dados do Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB, 2014), observa-se 

que a cobertura da coleta de resíduos sólidos em Criciúma aumentou nos últimos cinco anos, 

alcançando a abrangência de 99,52 % das famílias levantadas em 2014. 

O SIAB aponta, para o município de Criciúma, a existência de 41.914 famílias, em 2009, e 

43.666, em 2014. Desse total de famílias, o levantamento apresenta, para o ano de 2009, que 

37.731 famílias encontravam-se na zona urbana do município, enquanto 4.183 famílias 

encontravam-se na zona rural. No levantamento de 2014, estes valores sobem para 38.720 

famílias na zona urbana e 4.946 na zona rural. 

Ainda segundo o SIAB (2014), o restante das famílias, que não são atendidas pela coleta 

pública municipal, queima e/ou enterra seus resíduos sólidos. Embora a série histórica do 

SIAB, a partir de 2009, aponta a diminuição do número de famílias que adotam estas práticas, 

houve um leve aumento no ano de 2014, como mostra a Tabela 38. Observa-se, porém, que 

os dados referentes ao ano de 2013 estão discrepantes dos demais, o que leva a crer que 

ocorreu algum tipo de erro, quando do lançamento dos dados no sistema. 

Tabela 38: Número de famílias e o destino dos resíduos sólidos total do município. 
 

Ano 
 

Nº Famílias 
Lixo- 

coletado 

 

% 
Lixo- 

queim/ 
enterrado 

 

% 
Lixo-céu 
aberto 

 

% 

2009 41.914 41.597 99,24 272 0,65 45 0,11 

2010 42.413 42.095 99,25 273 0,64 45 0,11 

2011 42.825 42.435 99,09 343 0,80 47 0,11 

2012 42.959 42.729 99,46 206 0,48 24 0,06 

2013 40.790 40.615 99,57 162 0,40 13 0,03 

2014 43.666 43.458 99,52 194 0,44 14 0,03 

Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informação de Atenção Básica - SIAB (2014). 

 

 
Se confrontados com os dados de população de 204.667 habitantes, de acordo com 

estimativas do IBGE, 2014, a geração per capita resulta em uma estimativa de produção de 

0,664 kg/hab/dia para o ano de 2014. 

Geração per capita de resíduos sólidos em 2014 = 0,664 kg/hab/dia 
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Para este cálculo considerou-se 99,52% da população (percentual de famílias atendidas, 

conforme tabela anterior) estimada pelo IBGE em 2014, e a soma de resíduos coletados 

(coleta convencional e coleta seletiva), também para o ano de 2014. 

 

5.3.1 Caracterização dos Resíduos Sólidos Urbanos 

 

A caracterização de resíduos sólidos urbanos é o estudo no qual se tem o objetivo de 

identificar a quantidade e a qualidade dos objetos e materiais resultantes de atividades 

humanas. Os resíduos são analisados considerando suas características físicas, químicas 

e/ou biológicas. Os estudos de caracterização usualmente são aplicados para se estudar as 

características físicas, como composição gravimétrica e densidade, enquanto o estudo das 

características químicas e biológicas são realizadas em casos mais específicos. 

As características qualitativas e quantitativas dos resíduos podem variar em função de vários 

aspectos. Estas influências podem se manifestar de forma mais geral, como através de 

questões econômicas, sazonalidade, dias da semana, ou de forma mais específica, como por 

festividades/feriados, localização geográfica e/ou características particulares de determinada 

região. Apresenta-se a seguir o detalhamento de importantes fatores que exercem influência 

nos estudos de caracterização de resíduos sólidos (VIANA, 2015): 

 Econômicos: ciclo econômico, classe social, nível de industrialização e incentivos 

econômicos; 

 Sazonais/climáticos: pluviosidade, temperatura e estação do ano; 

 Demográficos: organização populacional (urbano e rural), concentração populacional, 

pirâmide etária e movimentos pendulares; 

 Geográficos: Continental/insular, costeiro/interior e latitude. 

 Culturais: Atitudes comportamentais, nível de educação e crenças; 

 Temporais: dia, semana, mês e ano; 

 Políticos: políticas públicas; 

 Legais: normas, leis e tarifação; 

 Especiais: Festividades, férias escolares e feriados. 

 

 
Quanto à importância dos estudos de caracterização, as informações geradas possibilitam o 

conhecimento da realidade local e contribuem para elaboração a proposição de medidas 
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estruturais e estruturantes para a melhoria dos sistemas de gestão dos resíduos. Do ponto de 

vista estrutural, tem-se a melhor aplicação das alternativas tecnológicas adequadas para cada 

etapa do manejo dos resíduos sólidos no município, como acondicionamento, transporte, 

reciclagem, tratamento e disposição final. Nesse sentido, permite ainda avaliar o potencial de 

reutilização, reciclagem e recuperação dos resíduos gerados, assim como identificar ou 

projetar sistemas de destinação final da parcela de resíduos não passíveis de qualquer tipo 

de reaproveitamento. Do ponto de vista estruturante, a caracterização permite traçar 

correlações temporais/espaciais, gerar indicadores, incentivar a redução na geração de 

resíduos específicos, avaliar o cumprimento de metas, estimar impactos econômicos, 

entender os possíveis riscos para a saúde humana e o meio ambiente, entre outras 

possibilidades. 

 

 
5.3.1.1 Histórico de estudos de caracterização de RSU no município 

No contexto de gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos no município de Criciúma, 

diversos estudos realizados pela comunidade acadêmica já abordaram a questão da 

caracterização dos resíduos sólidos urbanos. O histórico de estudos dessa natureza possibilita 

que se verifiquem tendências das características dos resíduos, criando um cenário temporal 

da composição gravimétrica dos resíduos gerados no município. 

Entre os trabalhos identificados foram selecionados três estudos considerados de maior 

aplicabilidade para comporem um histórico de composições gravimétricas, sendo os 

resultados obtidos apresentados a seguir juntamente com a contextualização do estudo 

realizado. 

No que se refere à estudos de caracterização de roteiros convencionais, tem-se como 

referência o “Estudo de Concepção para Implantação do Sistema de Gestão de Resíduos 

Sólidos Urbanos no município de Criciúma” (2013) elaborado pela Universidade do Extremo 

Sul Catarinense (UNESC) em parceria com a Prefeitura Municipal. O estudo apresenta os 

resultados de composição gravimétrica de composições de amostras para roteiros 

convencionais do município. Foram analisadas um total de 12 amostras, com origem em 09 

roteiros convencionais. As caracterizações foram realizadas nos meses de maio e junho do 

mesmo ano. Os resultados obtidos são apresentados de forma compilada na Tabela 39. 
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Tabela 39: Estudo de composição gravimétrica de amostras da coleta convencional. 
COMPOSIÇÃO GRAVIMÉTRICA 

 
Tipo Resíduo 

Coleta convencional 

Nº Amostras 12 

% em peso 

Matéria Orgânica 27,92 

Papel/Papelão 16,53 

Plástico Mole 13,75 

Plástico Duro 9,24 

Vidro 2,90 

Multicamada 1,75 

Metais 2,23 

Rejeito 2,75 

Perigosos/Eletroeletrônicos 1,11 

Trapos/Têxteis/Couro 9,85 

Madeira 0,36 

Lixo Sanitário/Fraldas 11,62 

TOTAL 100,00 

Fonte: Estudo de Concepção para Implantação do Sistema de Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos no município de 
Criciúma (2013). 

 

 
Com relação aos estudos de caracterização de roteiros seletivos, identificou-se dois Trabalhos 

de Conclusão de Curso elaborados por graduandos da UNESC que apresentam resultados 

de composições gravimétricas. O primeiro estudo foi realizado no ano de 2012, entre os meses 

de março e junho (GHIZONI, 2012). O segundo estudo foi realizado no ano de 2014, entre os 

meses de abril e junho (PAVAN, 2014). Em ambos os trabalhos foram analisadas 3 amostras 

de diferentes roteiros. Os resultados são apresentados na Tabela 40 e na Tabela 41. 

Tabela 40: Estudo de composição gravimétrica de amostras da coleta seletiva. 
COMPOSIÇÃO GRAVIMÉTRICA 

 
Tipo Resíduo 

Coleta seletiva 

Nº Amostras 03 

% em peso 

PET Branco 3,02 

PET Colorido 1,36 

PET Azeite 0,43 

PEAD Branco 2,64 

PEAD Colorido 2,32 

Vidro 10,80 

Papel Branco comum 12,89 

Livro 4,41 

Jornal 3,60 

Papelão 24,92 

Plástico Estalado 0,65 

Plástico Transparente 2,31 

Plástico Bolsa 2,83 

Copinho-OS 0,51 

Embalagem 3,38 

Alumínio 0,93 

Ferro 6,75 
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COMPOSIÇÃO GRAVIMÉTRICA 

 
Tipo Resíduo 

Coleta seletiva 

Nº Amostras 03 

% em peso 

Outros 0,99 

Rejeito 15,39 

TOTAL 100,00 

Fonte: GHIZONI,2012 

 

 
Tabela 41: Estudo de composição gravimétrica de amostras da coleta seletiva. 

COMPOSIÇÃO GRAVIMÉTRICA 

 
Tipo Resíduo 

Coleta seletiva 

Nº Amostras 03 

% em peso 

Papel/Papelão 27,55 

Plástico Duro 14,50 

Plástico Mole 9,70 

Vidro 13,85 

Metal 2,80 

Longa Vida 8,77 

Rejeito 20,23 

Eletrônico 2,20 

Matéria Orgânica 0,39 

TOTAL 100,00 

Fonte: PAVAN, 2014 

 

 
5.3.1.2 Estudo de caracterização - Metodologia 

A caracterização dos resíduos sólidos, como estudo experimental, requer uma metodologia 

que defina os critérios de seleção da amostra e procedimentos que devem ser seguidos em 

campo. 

A metodologia utilizada para determinar o número de amostras considerou os seguintes 

critérios: 

 Período amostral disponível; 

 População absoluta do município; 

 Porcentagem de população urbana e população rural; 

 Existência de coleta seletiva municipal. 

 
Para o município de Criciúma/SC, o estudo destes critérios resultou no número de amostras 

apresentados na Tabela 42. 



MUNICÍPIO DE CRICIUMA 

PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 
192 

 

 

Tabela 42: Detalhamento do número de amostras caracterizadas. 
Tipo de roteiros Nº de amostras 

Roteiros Convencionais 12 

Roteiros Seletivos 8 

Total 20 

Fonte: SC Engenharia e Geotecnologia Ltda., 2015. 

 

As amostras foram obtidas através do sistema de coleta convencional e seletiva de resíduos 

do Município. A escolha dos roteiros amostrados foi definida em conjunto com os técnicos da 

Fundação do Meio Ambiente de Criciúma (FAMCRI) e de representantes da comunidade 

acadêmica da UNESC, os quais indicaram as localidades mais representativas considerando 

as diferentes características da população. 

Tabela 43: Detalhamento dos roteiros convencionais amostrados. 
Roteiros 

Convencionais 
Localidades atendidas 

3 MP 
Buenos Aires, Linha Batista, Loteamento Marili, Linha Anta, Imigrantes, Vila Rica e 
Demboski 

3MI Poço Um, Laranjinha, Rio Bonito, Visconde, Colonial, Metropol e São Marcos 

4MP Morro Estevão, Dagostin, HG, 4ª Linha, São Domingos, Morro Albino e Vila Maria 

4MI Mãe Luzia, São Sebastião, Santo André, São Defende e Montevideo 

5MI Pinheirinho Alto, Jardim Angélica, Sangão, Mariza, São Roque, Verdinho e Bolan 

7MI 
Meller, Santa Augusta, Universitário, Jardim das Camélias, Santa Luzia (esquerda) e Vila 
Esperança 

8 TI 
Pinheirinho (Bradesco até Manique), Avenida (Cripel até Hulha Cap.), Centro (Giassi até 
Hotel Crisul), e Comerciário 

9TI Santa Bárbara, Michel e Centro (Calçadão até Admol) 

10TI 
Paraíso, Santa Augusta (próximo ao presídio), Av. dos Italianos (lado esquerdo) e Centro 
(até Rua Joaquim Nabuco) 

11 TI Floresta II, Boa Vista, São Francisco, Jacó, Maneira Nova e Mina União 

13TP 1/2 Operária Nova, Santa Bárbara, Michel (7 ruas), 1/2 São Luiz e Jardim Maristela 

14TP Pio Corrêa, Próspera e Mina Modelo 

 

 
A Figura 45 ilustra a distribuição espacial das localidades atendidas por estes roteiros, 

selecionadas para a realização da primeira amostragem, em 2014. 

A Figura 46 ilustra a distribuição espacial das localidades atendidas por estes roteiros, 

selecionadas para a realização da segunda amostragem, em 2015. 
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Figura 45: Distribuição na malha urbana dos roteiros convencionais amostrados - 2014. 
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Figura 46: Distribuição na malha urbana dos roteiros convencionais amostrados - 2015. 



 

 

   
 

  

 

Apresenta-se a seguir o detalhamento das localidades atendidas pelos roteiros de coleta 

seletiva amostrados.  

Tabela 44: Detalhamento dos roteiros seletivos amostrados. 

Roteiros Seletivos Localidades atendidas 

1 Comerciário (Parte I), Monte Castelo, Pio Corrêia, Vila Floresta I e II e Vila Francesa 

2 4ª linha, HG, Mina Brasil, Morro Estevão e Pedro Zanivan 

3 Mina do Mato, Santa Bárbara e Vila Isabel 

4 Pinheirinho Alto e Rio Maina (Centro) 

5 Sto. Antônio 

6 Cidade Mineira Velha 

7 Ana Maria e Jardim Maristela 

8 São Cristóvão 

 

 

 
A Figura 47 ilustra a distribuição espacial das localidades atendidas por estes roteiros, 

selecionadas para a realização da primeira amostragem, em 2014. 

Já a Figura 48 ilustra a distribuição espacial das localidades atendidas por estes roteiros, 

selecionadas para a realização da segunda amostragem, em 2015. 
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Figura 47: Distribuição na malha urbana dos roteiros seletivos amostrados, 2014. 
 



MUNICÍPIO DE CRICIUMA 
PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

197 

 

 

 
 

Figura 48: Distribuição na malha urbana dos roteiros seletivos amostrados, 2015. 
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As características abordadas no presente estudo de caracterização são estritamente físicas. 

A especificação dos parâmetros estudados é apresentada a seguir: 

 Composição Gravimétrica (gravimetria): traduz o percentual de cada componente ou 

fração existente em relação ao peso total da massa de resíduos. Existe grande 

variabilidade nas tipologias de resíduos, determinadas de acordo com o objetivo do 

estudo. É expresso em porcentagem em peso (% em peso); 

 Peso Específico Aparente Total: traduz o peso dos resíduos em função do volume 

total por eles ocupados sem compactação (resíduo solto). Sua determinação é 

fundamental para o dimensionamento de equipamentos e instalações. É expresso em 

(kg/m³). 

O estudo de caracterização foi realizado em duas etapas. A primeira foi realizada nos dias 03, 

04, 05 e 08 de dezembro de 2014, com a caracterização de 12 amostras, sendo 08 de roteiros 

convencionais e 04 de roteiros seletivos. A segunda etapa foi realizada nos dias 10, 11, 12, 

16, e 17 de novembro de 2015, com a caracterização de 08 amostras, sendo 04 de roteiros 

convencionais e 04 de roteiros seletivos, complementando o total de amostras caracterizadas. 

 

  
 

Figura 49: Local disponibilizado para 
caracterização.  

 

Figura 50: Local disponibilizado para 
caracterização. 
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Figura 51: Local disponibilizado para 

caracterização – RAC Saneameamento. 

 

 
 
 
 
 
 

 
Figura 52: Local disponibilizado para 

caracterização – RAC Saneameamento. 

O estudo de caracterização dos roteiros seletivos foi realizado integralmente (2014/2015) na 

Cooperativa de Trabalhadores de Materiais Recicláveis (CTMAR), localizada no município de 

Criciúma/SC, podendo ser observado na Figura 53 e na Figura 54. 
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Figura 53:Local disponibilizado para 
caracterização – CTMAR. 

 

Figura 54: Local disponibilizado para 
caracterização – CTMAR. 

 

 

 

O procedimento de caracterização dos resíduos sólidos foi realizado conforme apresentado 

por Castilhos Jr. (2003) e NBR ABNT 10.007 (2004), com adaptações necessárias de acordo 

com a disponibilidade de local, equipamentos e profissionais. Apresenta-se a seguir o 

detalhamento do processo: 

 Recepção do veículo de coleta do roteiro escolhido; 

 Disposição da amostra original de resíduos no piso; 

 Coleta de uma 1 amostra no topo e 4 na base; 

 Rompimento dos sacos de acondicionamento; 

 Mistura das partes e homogeneização; 

 Quarteamento da amostra; 

 Descarte de duas partes com posição diametralmente opostas; 

 Repetição dos procedimentos de homogeneização, quarteamento e descarte; 

 Acondicionamento da amostra a ser caracterizada; 

 Triagem dos resíduos de acordo com a diretriz de segregação estabelecida; 

 Pesagem dos materiais discriminadamente (gravimetria). 
 

Os estudo realizados em 2014 e 2015 diferenciaram-se apenas na seleção da amostra inicial, 

a qual no ano de 2014 foi de 800 litros e no ano de 2015 foi de 1000 litros. Em ambos os 

estudos, o volume final caracterizado foi de 200 litros. 
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Os materiais utilizados no processo de caracterização foram: bombonas plásticas de 200, 100 

e 50 litros, baldes de 20 litros, facão, lona plástica, balança com precisão de 10 (dez) gramas 

e equipamentos de proteção individual (para todos os profissionais). 

 

No processo de triagem, os resíduos foram segregados de acordo com a seguinte diretriz: 

resíduos orgânicos, papel/papelão, embalagens tetrapack, plástico filme, plástico rígido, vidro, 

alumínio, aço, outros metais, isopor, madeira, têxteis/couro, borracha, inertes, 

tóxicos/infectantes, eletrônicos, sanitário e outros resíduos não contemplados anteriormente. 

Durante o processo de caracterização, aspectos considerados relevantes para o 

conhecimento das características de geração de resíduos da população amostrada foram 

anotadas contribuindo para a construção dos resultados obtidos. 

O processo de seleção das amostras e caracterização dos resíduos sólidos pode ser 

observado da Figura 55 a Figura 71. 
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Figura 55: Recepção veículo de coleta - Roteiro 

convencional. 
 

Figura 56: Recepção veículo de coleta - Roteiro 
seletivo. 

 

 

 

 

 

 

Figura 57:Amostra original (roteiro convencioanal).  

 

 

 

 

 

Figura 58: Amostra original (roteiro seletivo). 
 

 

 

 

 

 
Figura 59: Seleção da amostra inicial. 

 

 

 

 

 

 
Figura 60: Amostra inicial. 

 

 

 

 

 

Figura 61: Preparação do ambiente de trabalho  

 

 

 

 

Figura 62: Rompimento dos sacos de 
acondicionamento. 
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Figura 63: Homogeneização da amostra inicial.  Figura 64: Quarteamento da amostra. 
 

 

 

 

 

 
Figura 65: Descarte de 2/4 da amostra. 

 

 

 

 

 

 
Figura 66: Amostra a ser triada. 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 67: Triagem dos resíduos. 
 

 

 

 

 

 
 

Figura 68: Resíduos triados. 
 

 

 

 

 

 
 

Figura 69: Resíduos triados. 
 

 

 

 

 

 
 

Figura 70: Resíduos triados. 
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Figura 71: Pesagem dos resíduos. 

 

 
5.3.1.3 Resultados individuais e integrados 

Apresenta-se a seguir os resultados das composições gravimétricas das amostras 

caracterizadas para o município de Criciúma/SC. Além dos resultados individuais de cada 

amostra, apresenta-se ao final os resultados integrados das composições gravimétricas para 

os roteiros convencionais e seletivos. 

Ressalta-se, que o presente estudo de composição gravimétrica não resulta em dados 

estatísticos. Para tanto, seria necessário um número maior de amostragens realizadas 

sistematicamente em diferentes períodos do ano, as quais contemplassem as dimensões do 

serviço de coleta do Município e assegurassem que a composição física dos resíduos não 

fosse influenciada por fatores temporais. 

Da Tabela 45 a Tabela 47 são apresentados os resultados da caracterização dos resíduos 

sólidos dos roteiros de coleta convencional. 

Tabela 45: Composição gravimétrica por roteiro amostrado - Coleta convencional. 

COMPOSIÇÃO GRAVIMÉTRICA – COLETA CONVENCIONAL 

 
Tipo Resíduo 

Roteiros Amostrados 

3 MP 3 MI 4 MP 4 MI 

% em peso % em peso % em peso % em peso 

Resíduo Orgânico 41,66 53,19 29,79 28,30 

Papel/Papelão 7,81 5,71 4,86 9,87 

Tetrapack 0,76 4,12 3,07 2,26 

Plástico Filme 13,95 13,33 13,94 11,64 

Plástico Rígido 8,87 9,71 8,50 6,56 

Total Plástico 22,82 23,03 22,44 18,20 

Vidro 1,26 3,99 1,21 19,47 

Alumínio 0,45 0,43 1,39 1,32 

Aço 0,55 1,17 1,91 0,72 
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COMPOSIÇÃO GRAVIMÉTRICA – COLETA CONVENCIONAL 

 
Tipo Resíduo 

Roteiros Amostrados 

3 MP 3 MI 4 MP 4 MI 

% em peso % em peso % em peso % em peso 

Outros metais 0,00 0,00 2,66 0,00 

Total Metal 1,01 1,60 5,96 2,04 

Isopor 0,71 0,25 0,12 0,17 

Madeira 0,86 0,00 0,00 0,17 

Têxteis e Couro 4,69 0,68 8,16 10,04 

Borracha 0,55 0,92 3,59 0,00 

Inertes 1,56 0,00 0,00 0,00 

Sanitário 16,02 5,16 15,56 7,39 

Tóxicos/Infectantes 0,15 0,49 0,81 0,00 

Eletrônicos 0,00 0,00 0,00 1,05 

Outros 0,15 0,86 4,45 1,05 

TOTAL 100,00 100,00 100,00 100,00 

PESO ESPECÍFICO 
APARENTE 

99,25 kg/m³ 81,40 kg/m³ 86,45 kg/m³ 90,65 kg/m³ 

 

 
Tabela 46: Composição gravimétrica por roteiro amostrado - Coleta convencional. 

COMPOSIÇÃO GRAVIMÉTRICA – COLETA CONVENCIONAL 

 
Tipo Resíduo 

Roteiros Amostrados 

8 TI 9 TI 10 TI 11 TI 

% em peso % em peso % em peso % em peso 

Resíduo Orgânico 47,34 39,21 34,49 35,09 

Papel/Papelão 10,68 14,01 11,69 10,14 

Tetrapack 0,94 4,00 5,24 2,40 

Plástico Filme 10,45 10,76 9,35 12,96 

Plástico Rígido 4,96 0,00 6,19 6,48 

Total Plástico 15,41 10,76 15,54 19,44 

Vidro 7,73 19,20 16,17 12,06 

Alumínio 0,30 0,63 1,45 1,50 

Aço 1,24 2,06 1,58 1,86 

Outros metais 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total Metal 1,53 2,69 3,03 3,36 

Isopor 0,47 0,13 0,00 0,90 

Madeira 0,00 0,00 0,00 0,00 

Têxteis e Couro 0,65 1,19 4,17 4,02 

Borracha 0,12 0,19 1,33 0,30 

Inertes 0,41 0,00 0,00 0,00 

Sanitário 14,05 5,75 7,01 10,74 

Tóxicos/Infectantes 0,00 0,00 0,13 0,54 

Eletrônicos 0,35 0,00 0,00 0,12 

Outros 0,30 2,88 1,20 0,90 

TOTAL 100,00 100,00 100,00 100,00 

PESO ESPECÍFICO 
APARENTE 

84,70 kg/m³ 79,95 kg/m³ 79,15 kg/m³ 83,35 kg/m³ 
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Tabela 47: Composição gravimétrica por roteiro amostrado - Coleta convencional. 
COMPOSIÇÃO GRAVIMÉTRICA – COLETA CONVENCIONAL 

 
Tipo Resíduo 

Roteiros Amostrados 

5 MI 7 MI 13 TP 14 TP 

% em peso % em peso % em peso % em peso 

Resíduo Orgânico 44,8 30,73 37,06 15,89 

Papel/Papelão 7,03 6,26 9,95 12,80 

Tetrapack 1,34 1,60 2,13 2,43 

Plástico Filme 15,18 15,48 10,83 13,41 

Plástico Rígido 6,77 5,21 11,21 12,91 

Total Plástico 21,95 20,68 22,04 26,32 

Vidro 4,83 10,46 2,47 2,26 

Alumínio 0,69 0,59 0,46 0,44 

Aço 0,26 1,10 1,76 4,64 

Outros metais 0,00 0,00 0,92 0,00 

Total Metal 0,95 1,69 3,14 5,08 

Isopor 0,22 0,96 1,21 0,72 

Madeira 0,00 0,27 1,21 1,71 

Têxteis e Couro 0,99 6,21 4,27 8,61 

Borracha 0,00 3,52 0,00 1,88 

Inertes 0,00 0,00 0,00 0,00 

Sanitário 17,90 16,67 16,39 18,32 

Tóxicos/Infectantes 0,00 0,82 0,13 0,28 

Eletrônicos 0,00 0,00 0,00 3,48 

Outros 0,00 0,14 0,00 0,22 

TOTAL 100,00 100,00 100,00 100,00 

PESO ESPECÍFICO 
APARENTE 

115,95 kg/m³ 109,50 kg/m³ 119,55 kg/m³ 90,60 kg/m³ 

 

 
A Tabela 48 e a Tabela 49 apresentam os resultados da caracterização dos resíduos sólidos 

dos roteiros de coleta seletiva. 

Tabela 48: Composição gravimétrica por roteiro amostrado - Coleta seletiva. 
COMPOSIÇÃO GRAVIMÉTRICA – COLETA SELETIVA 

 
Tipo Resíduo 

Roteiros Amostrados 

1 2 3 4 

% em peso % em peso % em peso % em peso 

Resíduo Orgânico 0,00 0,00 1,57 0,00 

Papel/Papelão 38,59 51,47 28,99 24,59 

Tetrapack 5,88 4,45 8,67 12,30 

Plástico Filme 14,40 10,71 12,59 11,14 

Plástico Rígido 15,44 15,55 21,15 14,62 

Total Plástico 29,84 26,26 33,74 25,75 

Vidro 8,18 3,60 12,48 26,80 

Alumínio 0,46 0,85 0,72 1,86 

Aço 1,73 1,14 5,06 2,32 

Outros metais 0,00 0,00 1,75 0,00 

Total Metal 2,19 1,99 7,53 4,18 

Isopor 0,35 0,28 1,13 0,46 

Madeira 0,00 0,38 1,65 0,00 

Têxteis e Couro 3,34 6,45 1,24 4,76 

Borracha 1,73 0,38 0,00 0,00 

Inertes 0,00 0,00 0,00 0,00 

Sanitário 0,92 4,27 0,93 0,35 
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COMPOSIÇÃO GRAVIMÉTRICA – COLETA SELETIVA 

 
Tipo Resíduo 

Roteiros Amostrados 

1 2 3 4 

% em peso % em peso % em peso % em peso 

Tóxicos/Infectantes 0,46 0,00 1,13 0,46 

Eletrônicos 7,49 0,00 0,52 0,00 

Outros 1,04 0,47 0,41 0,35 

TOTAL 100,00 100,00 100,00 100,00 

PESO ESPECÍFICO 
APARENTE 

43,40 kg/m³ 52,75 kg/m³ 48,46 kg/m³ 43,10 kg/m³ 

 
 

Tabela 49: Composição gravimétrica por roteiro amostrado - Coleta seletiva. 
COMPOSIÇÃO GRAVIMÉTRICA – COLETA SELETIVA 

 
Tipo Resíduo 

Roteiros Amostrados 

5 6 7 8 

% em peso % em peso % em peso % em peso 

Resíduo Orgânico 2,14 3,34 0,00 0,00 

Papel/Papelão 26,80 28,25 28,59 23,51 

Tetrapack 6,31 5,69 4,89 5,27 

Plástico Filme 13,74 7,97 8,46 9,08 

Plástico Rígido 21,96 14,43 12,84 21,43 

Total Plástico 35,70 22,40 21,30 30,51 

Vidro 8,45 18,30 7,73 18,06 

Alumínio 0,00 0,53 3,43 2,42 

Aço 3,94 3,57 8,10 7,09 

Outros metais 2,36 0,00 4,23 0,26 

Total Metal 6,31 4,10 15,75 9,77 

Isopor 0,90 0,53 0,51 0,52 

Madeira 0,00 0,00 0,66 0,69 

Têxteis e Couro 0,00 11,09 6,86 4,15 

Borracha 0,00 0,00 1,53 1,21 

Inertes 0,00 0,00 1,75 0,00 

Sanitário 0,23 1,44 0,44 3,80 

Tóxicos/Infectantes 0,79 1,75 0,58 1,90 

Eletrônicos 12,39 0,84 4,38 0,35 

Outros 0,00 2,28 5,03 0,26 

TOTAL 100,00 100,00 100,00 100,00 

PESO ESPECÍFICO 
APARENTE 

44,40 kg/m³ 65,85 kg/m³ 68,55 kg/m³ 57,85 kg/m³ 

 

Os resultados integrados das composições gravimétricas dos roteiros convencionais e 

seletivos são apresentados na Tabela 50. 

Tabela 50: Composição gravimétrica média das amostras - Coleta convencional e seletiva. 
COMPOSIÇÃO GRAVIMÉTRICA 

 
Tipo Resíduo 

Coleta convencional Coleta seletiva 

Nº Amostras 12 Nº Amostras 08 

% em peso % em peso 

Resíduo Orgânico 36,44 0,92 

Papel/Papelão 9,10 31,16 

Tetrapack 2,41 6,44 

Plástico Filme 12,73 10,65 

Plástico Rígido 7,42 16,94 

Total Plástico 20,15 27,59 

Vidro 8,03 12,87 

Alumínio 0,78 1,39 
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COMPOSIÇÃO GRAVIMÉTRICA 

 
Tipo Resíduo 

Coleta convencional Coleta seletiva 

Nº Amostras 12 Nº Amostras 08 

% em peso % em peso 

Aço 1,53 4,37 

Outros metais 0,30 1,17 

Total Metal 2,61 6,93 

Isopor 0,52 0,58 

Madeira 0,38 0,44 

Têxteis e Couro 4,49 5,16 

Borracha 1,03 0,64 

Inertes 0,17 0,28 

Sanitário 13,07 1,60 

Tóxicos/Infectantes 0,28 0,93 

Eletrônicos 0,40 3,00 

Outros 0,91 1,45 

TOTAL 100,00 100,00 

PESO ESPECÍFICO APARENTE 93,375 kg/m³ 53,045 kg/m³ 

 

 
Os resultados integrados das caracterizações estão representados graficamente na Figura 72 

e na Figura 73, com a apresentação da participação de cada categoria de resíduos em ordem 

decrescente. 

 

Figura 72: Composição gravimétrica média das amostras - Coleta convencional. 
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Figura 73: Composição gravimétrica média das amostras - Coleta seletiva. 

 

 

 
5.3.1.4 Análise qualitativa dos resíduos caracterizados 

Além da determinação de parâmetros físicos dos resíduos (composição gravimétrica e peso 

específico aparente), no estudo de caracterização se identificou aspectos qualitativos dos 

materiais. Estes aspectos foram tanto observados nos processos de caracterização em si, 

quanto relatados por profissionais que atuam nos sistemas de gerenciamento de resíduos do 

Município. 

Constatou-se a presença de resíduos Classe I (NBR ABNT 10.004/2004) tanto nas amostras 

dos roteiros convencionais quanto seletivos. A maior a incidência destes resíduos foi 

observada nos roteiros seletivos, com aproximadamente 4 % do total triado (em peso). Nos 

roteiros convencionais a fração de resíduos perigosos representaram menos de 1%. São 

resíduos perigosos identificados: eletroeletrônicos, pilhas, remédios e suas embalagens 

primárias, seringas, lâmpadas fluorescentes, embalagens de tinta com o produto, embalagens 

de óleo lubrificante, resíduos de oficinas mecânicas contaminadas por óleos, graxas e outros 

produtos, embalagens de agrotóxicos, de produtos químicos e de produtos de uso veterinário. 

A destinação de resíduos Classe I para o sistema de coleta pública, principalmente para os 

roteiros seletivos, indica uma possível desorientação da população quanto a adequada 

destinação destes resíduos e/ou retratam a ausência de política pública para a recepção 

diferenciada e destinação ambientalmente adequada destes materiais. 
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Figura 74: Resíduos Classe I caracterizados. 

 

Nas amostras dos roteiros seletivos observou-se segregação parcialmente adequada dos 

resíduos. A maioria dos resíduos que chegam à Cooperativa é passível de encaminhamento 

para os atravessadores/sucateiros. Segundo informações dos cooperados, cerca de 20% dos 

resíduos que chegam à Cooperativa não são aproveitados (rejeitos), sendo destinados para o 

aterro sanitário. 

Constatou-se que os resíduos orgânicos existentes estavam predominantemente em 

embalagens e potes de alimentos (restos de alimentos), não representando o descarte 

consciente deste tipo de resíduos para a coleta seletiva, senão a desatenção da população 

na remoção destes resíduos antes do descarte. Quanto aos resíduos sanitários, foi possível 

observar que não se tratavam de resíduos gerados em ambientes sanitários (com fezes), e 

sim uma geração esporádica de assepsia em outros ambientes que não sanitários (limpeza 

de mãos, esmaltes de unhas, etc.). Observou-se ainda a destinação de outros tipos de 

resíduos que, por suas características, seriam recicláveis, mas que, por não existir mercado 

para seu encaminhamento, são considerados rejeitos. 

Nas amostras dos roteiros convencionais, observou-se que cerca de 30% dos resíduos era 

composta por materiais passiveis de reciclagem, como plásticos, papéis, metais e vidro. 

Funcionários do aterro relataram que praticamente todas as cargas possuem resíduos dessa 

natureza. Ações de educação ambiental reforçando a importância da destinação dos 
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materiais passíveis de reciclagem para a coleta seletiva são necessárias para diminuir a 

disposição destes resíduos para a coleta convencional. 

Não se observou presença de carcaças de animais mortos em nenhuma das amostras, ainda 

que tenha sido relatada a disposição esporádica deste tipo de resíduo tanto nos roteiros 

convencionais quanto seletivos. 

Sobre os fatores que influenciam na composição gravimétrica dos resíduos, principalmente 

nas amostras dos roteiros da coleta seletiva, relatou-se a atuação de catadores e sucateiros 

informais, que antecipam os veículos de coleta a serviço da prefeitura, coletando os materiais 

de maior valor agregado, principalmente os resíduos de papel/papelão, plástico rígido e 

alumínio. Nas cooperativas, relatou-se a baixa quantidade de resíduos, gerando redução na 

jornada de trabalho, e a baixa qualidade do material recebido. Ambos os aspectos acabam 

impactando na renda dos cooperados. 

 

 
5.3.1.5 Correlação dos estudos de composição gravimétrica no município 

A composição gravimétrica dos resíduos sólidos urbanos é um parâmetro dinâmico, 

influenciado por diversos fatores como apresentado anteriormente. Nesse sentido, o estudo 

de cada amostra retrata uma “fotografia” de um específico período de tempo no que se refere 

às características dos resíduos. Diante da disponibilidade de estudos prévios, propõe- se no 

presente capítulo traçar um cenário correlacionando os estudos apresentados no histórico do 

município e aqueles realizados especificamente para o presente instrumento de planejamento. 

Importante ressaltar que nos estudos foram aplicadas diferentes metodologias, tanto na 

determinação das amostras, pela escolha dos roteiros amostrados, quanto no processo de 

caracterização, pela diretriz de segregação dos resíduos. Para tornar possível a comparação 

dos resultados, se fez necessário padronizar os estudos, de forma que os resultados serão 

apresentados para as diretrizes de segregação menos restritivas, com o agrupamento de 

resíduos de características semelhantes. Cientes das limitações do cenário apresentado, 

acredita-se que estas análises possam indicar tendências quanto às características de 

geração de resíduos no Município. 
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Quanto às correlações propostas, tanto para os estudos de roteiros convencionais quanto 

seletivos serão apresentadas duas correlações: média dos percentuais de composição 

gravimétrica dos estudos e evolução temporal das composições gravimétricas. 

A Tabela 51 apresenta os resultados individuais e a média dos resultados dos estudos de 

composição gravimétrica de roteiros convencionais. 

Tabela 51: Composição gravimétrica média dos estudos - Coleta convencional. 
COMPOSIÇÃO GRAVIMÉTRICA – COLETA CONVENCIONAL 

Estudo 
ECISGRSU 

(2013) 
SC Engenharia 

(2014) 
SC Engenharia 

(2015) 
 

Média 
Nº de amostras 12 8 4 

Tipo Resíduo % em peso % em peso % em peso % em peso 

Resíduo Orgânico 27,92 38,55 33,13 33,20 

Papel/Papelão 16,53 9,27 8,84 11,55 

Plástico Filme 13,75 12,11 13,69 13,19 

Plástico Rígido 9,24 6,50 8,87 8,20 

Vidro 2,9 9,92 5,06 5,96 

Multicamada 1,75 2,77 1,85 2,12 

Metais 2,23 2,62 2,59 2,48 

Perigosos/Eletroeletrônicos 1,11 0,46 1,02 0,86 

Têxteis e Couro 9,85 4,31 4,79 6,31 

Madeira 0,36 0,15 0,76 0,42 

Sanitário 11,62 10,40 17,26 13,10 

Rejeito 2,75 2,94 2,13 2,61 

TOTAL 100,00 100,00 100,00 100,00 

Fonte: Adaptação do Estudo de Concepção para Implantação do Sistema de Gestão de Resíduos Sólidos 
Urbanos no município de Criciúma. 

 

A média dos resultados das caracterizações dos roteiros convencionais está representada 

graficamente na Figura 75 com a apresentação da participação de cada categoria de resíduos 

em ordem decrescente. 
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Figura 75: Composição gravimétrica média dos estudos - Coleta convencional. 
Fonte: Adaptação do Estudo de Concepção para Implantação do Sistema de Gestão de Resíduos Sólidos 

Urbanos no município de Criciúma (2013). 

 
A Figura 76 apresenta graficamente a comparação dos resultados das amostras dos roteiros 

convencionais de acordo com o ano de realização do estudo. 

 

Figura 76: Evolução das composições gravimétricas (2013 a 2015) - Coleta convencional. 
Fonte: Adaptação do Estudo de Concepção para Implantação do Sistema de Gestão de Resíduos Sólidos 

Urbanos no município de Criciúma ,2013. 
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A Tabela 52 apresenta os resultados individuais e a média dos resultados dos estudos de 

composição gravimétrica de roteiros seletivos. 

Tabela 52: Composição gravimétrica média dos estudos - Coleta seletiva. 
COMPOSIÇÃO GRAVIMÉTRICA – COLETA SELETIVA 

 

Estudo 
 

TCC (2012) 
 

TCC (2014/1) 
SC 

Engenharia 
(2014/2) 

SC 
Engenharia 

(2015) 

 
Média 

Nº de amostras 3 3 4 4 

Tipo Resíduo % em peso % em peso % em peso % em peso % em peso 

Papel/Papelão 45,82 36,32 44,19 32,39 39,68 

Plástico Filme 9,68 9,7 12,15 9,47 10,25 

Plástico Rígido 9,77 14,5 16,75 17,09 14,53 

Vidro 10,8 13,85 12,28 13,33 12,57 

Metal 7,68 2,8 3,97 9,28 5,93 

Rejeito 16,38 22,82 10,66 18,44 17,08 

TOTAL 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Fonte: Adaptação GHIZONI, 2012; PAVAN, 2014. 

 
A média dos resultados das caracterizações dos roteiros seletivos está representada 

graficamente na Figura 77 com a apresentação da participação de cada categoria de resíduos 

em ordem decrescente. 
 

Figura 77: Composição gravimétrica média dos estudos – Coleta seletiva. 
Fonte: Adaptação GHIZONI, 2012; PAVAN, 2014. 

 

A Figura 78 apresenta graficamente a comparação dos resultados das amostras dos roteiros 

seletivos de acordo com o ano de realização do estudo. 
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Figura 78: Evolução das composições gravimétricas (2012 a 2015) - Coleta seletiva. 

Fonte: Adaptação GHIZONI, 2012; PAVAN, 2014. 

 

 
5.4 DESCRIÇÃO DA SEGREGAÇÃO, ACONDICIONAMENTO E COLETA DOS 

RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO 

 

O gerenciamento dos resíduos sólidos abrange as etapas de geração/segregação, 

acondicionamento, coleta, transporte, reaproveitamento (dependendo do tipo de resíduo), 

tratamento e destinação final. 

Os itens a seguir contemplam as etapas do gerenciamento dos resíduos sólidos do município 

de Criciúma. 

 

5.4.1 Resíduos Sólidos Domiciliares recolhidos pela Coleta Convencional 

 

5.4.1.1 Segregação, Acondicionamento e Depósito Temporário 

O acondicionamento dos resíduos sólidos domiciliares destinados à coleta convencional é 

realizado pelo gerador em embalagens plásticas como sacos de lixo e sacolas plásticas, onde 

são colocados todos os resíduos sólidos gerados sem segregação. 
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Posteriormente são apresentados para a coleta através da disposição dos mesmos nas 

lixeiras individuais de cada edificação, exigidas pelo Artigo 109 do Código de Obras Municipal 

(Lei Nº 2847, de 27 de maio de 1993).27 

Nas áreas atravessadas por linhas de trens, são utilizadas lixeiras comunitárias para 

disposição dos resíduos gerados na vizinhança, já que o acesso do caminhão coletor à  estes 

locais fica dificultado. 

Já na área central do município está sendo implantada a coleta através de contentores com 

capacidade de 1000L cada. Até Janeiro de 2015 foram implantados 35 contentores, dos 200 

que previstos no contrato firmado com a empresa JC Lopes, segundo informações da 

FAMCRI. Estes contentores seriam instalados nos terminais rodoviários na Avenida 

Centenário e nas áreas do calçadão. 

A Figura 79 a Figura 82 apresentam imagens de diferentes tipos de lixeiras e contentores, 

respectivamente, utilizados no município para acondicionamento dos resíduos até o momento 

da coleta pública. É possível verificar que há grande quantidade de resíduos empilhados 

próximos aos contentores de lixo, do lado de fora dos mesmos. Esta situação mostra a 

necessidade de instalação de mais unidades de contentores para suprir a demanda de 

acondicionamento dos resíduos gerados na área central. 

 
 

 
a) Lixeira de edifício multifamiliar. 

 
(b) Lixeira de edifício multifamiliar. 

Figura 79: Exemplos de lixeiras utilizadas no município em áreas de edificações multifamiliares. 
 
 

27 
Segundo o artigo 109 do Código de Obras “Toda edificação deverá ser dotada de lixeira, dimensionada de 

acordo com o volume de lixo produzido pela edificação, com dispositivo de limpeza e situar-se em local 
desimpedido, de fácil acesso e no interior do lote”. 
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a) Lixeira de residência unifamiliar. 

 
b) Lixeira na região cortada por trilhos de trem. 

Figura 80: Exemplos de lixeiras utilizadas no município em áreas de residências unifamiliares. 
 

 

Figura 81: Contentor instalado em área de calçadão.  
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Figura 82: Contentor instalado em área comercial próxima a calçadão. 

 

 
5.4.1.2 Operação da coleta convencional 

A coleta convencional é realizada na modalidade porta a porta, atendendo a praticamente 

100% da área do município, de segunda a sábado em dois turnos de trabalho – matutino (das 

05:00 horas às 13:20 horas) e vespertino/noturno (das 16:00 as 23:50), contando com  a 

infraestrutura apresentada na Tabela 53. 

Tabela 53: Infraestrutura da coleta convencional. 
Infraestutura Quantidade Propriedade 

Caminhões compactadores de lixo, com capacidade máxima de 
carga de 7.500 a 8.500 kg e idade média de 5 anos. 

9 
 
 
 
 

JC Lopes 

Motoristas 15 

Garis 42 

Gerente operacional 1 

Fiscais de rotas 2 

Lavador 1 

Encarregado de manutenção 1 

Ajudantes em mecânica 2 

Fiscal do contrato 1 FAMCRI 

Balança rodoviária 1 RAC 

 

 
Para realização dos serviços os garis coletores de lixo utilizam os seguintes equipamentos de 

proteção individual (EPI’s): sapatão, uniforme com faixas refletivas, luvas nitrílicas e capa de 

chuva (Figura 83). Já, o motorista utiliza uniforme na cor azul e sapatão. 
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Figura 83: EPIs utilizados pela equipe da coleta convencional. 

 

 
A relação dos bairros atendidos por dia de semana e por turno, bem como a quilometragem 

percorrida em cada roteiro com coleta e deslocamento é apresentada na Tabela 54. A 

empresa JC Lopes não dispõe de mapeamento das áreas atendidas em cada roteiro. No 

entanto, a empresa planeja a realização de um levantamento dos roteiros com a utilização de 

tecnologia de GPS com o objetivo de mapear as rotas atuais e de reestruturá-las de forma a 

tornar o serviço mais eficiente, otimizando as distâncias percorridas e o tempo para execução 

dos serviços. A partir da análise dos dados de quilometragem, pode-se concluir que as rotas 

estão bastante improdutivas, uma vez que menos de 50% dos percursos são utilizados para 

a etapa de coleta de resíduos sólidos. 

A nomenclatura utilizada para identificação dos roteiros de coleta é a seguinte: 
 

 M – manhã;

 T – tarde;

 P – dias pares (2ª, 4ª e 6ª);

 I – dias ímpares (3ª, 5ª e sábado).
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Tabela 54: Listagem das regiões atendidas pela coleta convencional por dia de semana e turno. 

Período matutino - 05:00 as 13:20  Período vespertino - 16:00 as 23:50 

Identificação 
do roteiro 

Dias da 
semana 

Região atendida 
Km percorrida Identificação 

do roteiro 
Dias da 
semana 

Região atendida 
Km percorrida 

Total Coletando Total Coletando 

       Rua Martin Afonso de   

  São Simão (Guarapuvus),     Souza, Operária Nova -   

1-MP 2ª, 4ª e 6ª 
Mina Brazil, Cruzeiro do 
Sul, Lote 6, Vera Cruz e 

120 60 8-TP 
2ª, 4ª e 

6ª 
Rua 101, 

Comerciário/Avenida e 
120 35 

  Naspolini     Centro (Giassi até Hotel   

       Crisul)   

       Pinheirinho (Bradesco até   

 

1-MI 
3ª, 5ª e 
sábado 

Rio Maina (esquerda), 
Wosocris e São José 

 

140 
 

35 
 

8-TI 
3ª, 5ª e 
sábado 

Manique), Avenida (Cripel 
até Hulha Cap), Centro 

(Giassi até Hotel Crisul) e 

 

130 
 

40 

       Comerciário   

 
2-MP 

 
2ª, 4ª e 6ª 

São Simão, 1 Linha, 
Rodovia Luiz Rosso 

(geral), Pedro Zanivan e 
CTMAR 

 
130 

 
60 

 
9-TP 

 

2ª, 4ª e 
6ª 

1/2 Operária Nova, Michel 
e Centro (Calçadão até 

Posto São Pedro) 

 
100 

 
25 

 

2-MI 
3ª, 5ª e 
sábado 

Floresta, Vila Progresso, 
Lot. Santa Clara, IPAT e 

SATC 

 

160 
 

55 
 

9-TI 
3ª, 5ª e 
sábado 

Sant Bárbara, Michel e 
Centro (Calçadão até 

Admol) 

 

110 
 

40 

  Buenos Aires, Linha     Santa Catarina, Avenida   

3-MP 2ª, 4ª e 6ª 
Batista, Loteamento Marili, 
Linha Anta, Imigrantes, Vila 

160 60 10-TP 
2ª, 4ª e 

6ª 
(até rua Joaquim Nabuco) 
e Avenida (Unibanco até 

100 25 

  Rica e Demboski     Admol)   

       Paraiso, Santa Augusta   

 

3-MI 
3ª, 5ª e 
sábado 

Poço Um, Laranjinha, Rio 
Bonito, Visconde, Colonial, 

Metropol e São Marcos 

 

180 
 

70 
 

10-TI 
3ª, 5ª e 
sábado 

(próximo ao presídio), Av. 
dos Italianos (lado 

esquerdo) e Centro (até 

 

120 
 

25 

       Rua Joaquim Nabuco)   

  Morro Estevão, Dagostin,     Ana Maria, Vila Natureza,   

4-MP 2ª, 4ª e 6ª 
HG, Quarta Linha, São 

Domingos, Morro Albino e 
160 90 11-TP 

2ª, 4ª e 
6ª 

Cristo Redentor, Nossa 
Senhora da Salete e 

100 40 

  Vila Maria     Moradas do Sol   
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Período matutino - 05:00 as 13:20  Período vespertino - 16:00 as 23:50 

Identificação 
do roteiro 

Dias da 
semana 

Região atendida 
Km percorrida Identificação 

do roteiro 
Dias da 
semana 

Região atendida 
Km percorrida 

Total Coletando Total Coletando 

 
4-MI 

3ª, 5ª e 
sábado 

Mãe Luzia, São Sebastião, 
Santo André, São Defende 

e Montevideo 

 
160 

 
50 

 
11-TI 

3ª, 5ª e 
sábado 

Floresta II, Boa Vista, São 
Francisco, Jacó, Maneira 

Nova e Mina União 

 
130 

 
50 

 

5-MP 
 

2ª, 4ª e 6ª 
São Cristóvão, Ceará, 

Brasilia, Argentina, 
Bitencourt, Próspera 

 

140 
 

50 
 

12-TP 
2ª, 4ª e 

6ª 

Santo Antonio, Milanez, 
1/2 São Luiz, Morro Bonito 

e Recanto Verde 

 

120 
 

40 

 
5-MI 

 

3ª, 5ª e 
sábado 

Pinheirinho Alto, Jardim 
Angélica, Sangão, Mariza, 

São Roque, Verdinho e 
Bolan 

 
150 

 
70 

 
12-TI 

 

3ª 5ª e 
sábado 

Mineira Velha, Promorar I 
e II, Vila Manaus, Vila 
Belmiro e Santa Luzia 

 
130 

 
35 

 
6-MP 

 
2ª, 4ª e 6ª 

Recanto Verde, Vida Nova, 
Mocotó, Renascer, Fábio 
Silva, Anita Garibaldi e 
Bosque do Repouso 

 
120 

 
40 

 
13-TP 

 

2ª, 4ª e 
6ª 

1/2 Operária Nova, Santa 
Bárbara, Michel (7 ruas), 

1/2 São Luiz e Jardim 
Maristela 

 
170 

 
60 

 
6-MI 

 

3ª, 5ª e 
sábado 

Mina do Toco, Mina do 
Mato, Maria Céu, Vila 
Francesa, Rio Maina 

(Direita) e Vila Macarini 

 
160 

 
50 

 
13-TI 

 

3ª, 5ª e 
sábado 

Liberdade, Imperatriz, 
Jardim União, 5 Ruas 

Pinheirinho, Santa Bárbara 
e Michel (7 ruas) 

 
110 

 
45 

 

7-MP 
 

2ª, 4ª e 6ª 
Próspera (direita), Bairro 9, 
jardim Esteves, Jardim das 

Paineiras e São João 

 

130 
 

40 
 

14-TP 
2ª, 4ª e 

6ª 
Pio Correira, Próspera e 

Mina Modelo 

 

120 
 

40 

 
 

7-MI 

 
3ª, 5ª e 
sábado 

Meller, Santa Augusta, 
Universitário, Jardim das 
Camélias, Santa Luzia 

(esquerda) e Vila 
Esperança 

 
 

120 

 
 

40 

 
 

14-TI 

 
3ª, 5ª e 
sábado 

 
Mina do Mato, Vila Zuleima 

e Monte Castelo 

 
 

120 

 
 

35 
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5.4.1.3 Logística do Serviço 

A coleta convencional é realizada da seguinte forma: 
 

Os veículos coletores e as equipes de coleta partem da filial, localizada na Rua Padre Mário 

Labarbuta – Criciúma, com destino aos seus respectivos roteiros de coleta. 

Em cada roteiro de coleta há um motorista e três garis realizando os serviços de coleta de 

resíduos domiciliares. Um gari vai à frente do caminhão coletando os resíduos das lixeiras de 

residências unifamiliares ou multifamiliares e comerciais, realizando o amontoamento em 

alguns pontos das ruas. Posteriormente, o caminhão coletor estaciona ao lado do ponto de 

amontoamento e os resíduos são coletados pelos outros dois garis. O fluxograma de operação 

da coleta convencional é apresentado na Figura 84. 

 

 

 

 

 a) Amontoamento de resíduos em área 
residencial unifamiliar. 

b) Amontoamento de resíduos em 
área residencial multifamiliar. 

 
 
 
 
 
 

c) Garis realizando a coleta de ponto de amontoamento. 
Figura 84: Logística da coleta convencional. 
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Os funcionários responsáveis pelo roteiro de coleta que compreende a área central onde foram 

instalados os contêineres de 1000 litros, também fazem a coleta dos resíduos armazenados 

nestes recipientes. Dois garis se dirigem até o container, e o aproximam do caminhão, sendo 

o mesmo dotado de rodízios, o que facilita a manobra. Ao aproximá-lo do caminhão, faz-se o 

encaixe dos elevadores do caminhão nos suportes dos containers, eleva- se o container para 

dentro do caminhão, basculando-se a carga para dentro do equipamento compactador, 

conforme apresentado na Figura 85. 

Figura 85: Logística da coleta convencional com a utilização de containers. 

 

 
Nos grandes geradores de resíduos, o veículo coletor se aproxima do depósito temporário ou 

lixeira, tendo, às vezes, que entrar em área privada, para execução dos serviços. 

A Figura 86 mostra a coleta sendo realizada em alguns grandes geradores de resíduos. 
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 a) Gari colocando os sacos de 
lixo armazenados no depósito 
do supermercado para o lado 
de fora e posteriormente no 

caminhão. 

 
 
 
 
 
 
 

 
b) Garis recolhendo o lixo no depósito de 

supermercado. 

 
 
 
 
 
 
 
 

c) Depósito de lixo de 
supermercado. 

  
d) Caminhão coletor de lixo 

dentro de área particular 
realizando a coleta em grande 

gerador. 
 
 
 
 

Figura 86: Coleta convencional realizada em grandes geradores de resíduos. 

 

 
Após a realização da coleta convencional no bairro, ou após atingir o limite máximo de 

capacidade do caminhão, o veículo segue para o aterro sanitário de propriedade da empresa 

da RAC Saneamento, localizado na Marginal da BR 101, no município de Içara/SC. O tempo 
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despendido para realização das descargas no aterro sanitário, incluindo o deslocamento de 

ida e volta desde o roteiro de coleta é em média de uma hora e meia. 

Neste local ocorre a pesagem dos resíduos, em balança rodoviária com capacidade de 80 

toneladas. 

O motorista anota o valor computado em sua ficha de coleta, conforme apresentado na Figura 

87. Nesta ficha também constam informações sobre o número de viagens para realização da 

coleta de resíduos no roteiro, o número de descargas, a quilometragem percorrida, os horários 

de execução dos serviços, a equipe e um campo de observações. 

As fichas são enviadas à FAMCRI para controle e pagamento dos serviços. 
 

 
Após a etapa de pesagem os resíduos são dispostos na frente de trabalho do aterro sanitário 

para disposição final. 

 

 
5.4.1.4 Quantidades de resíduos recolhidas nos serviços 

Segundo informações repassadas pela FAMCRI (2015), as quantidades de resíduos sólidos 

recolhidas pela coleta convencional nos anos de 2013 e 2014 totalizaram 44.781,220 t e 

47.880,380, respectivamente (Tabela 55): 
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Tabela 55: Quantidade de resíduos recolhida pela coleta convencional. 
MESES Quantidade recolhida por ano (t) 

2013 2014 

JAN 2.963,02 3.759,36 

FEV 3.462,36 3.593,81 

MAR 3.872,26 4.049,49 

ABR 3.936,06 4.278,22 

MAI 3.865,25 4.052,00 

JUN 3.591,05 3.863,38 

JUL 3.876,57 4.168,81 

AGO 3.854,97 3.839,81 

SET 3.655,63 3.952,85 

OUT 3.990,47 4.202,98 

NOV 3.769,27 3.859,19 

DEZ 3.944,31 4.260,48 

TOTAL ANUAL 44.781,220 47.880,380 

MÉDIA MENSAL 3.731,768 3.990,032 

Fonte: FAMCRI, 2015. 

 
 

5.4.2 Resíduos Sólidos Domiciliares recolhidos pela Coleta Seletiva 

 

5.4.2.1 Segregação, Acondicionamento e Depósito Temporário 

Nas residências e estabelecimentos participantes da coleta seletiva municipal é realizada a 

separação na origem dos resíduos sólidos em duas frações: 

1. Recicláveis secos; 

2. Rejeitos e resíduos orgânicos. 
 

Os recicláveis secos são acondicionados em sacos de lixo e sacolas plásticas e 

disponibilizados para a coleta seletiva e os rejeitos e orgânicos para a coleta convencional. 

Com relação ao depósito temporário dos recicláveis secos, a FAMCRI orienta aos 

participantes da coleta seletiva que sejam dispostos sob as lixeiras, no caso das residenciais 

unifamiliares, ou seja, as lixeiras deverão ser utilizadas apenas para o depósito dos rejeitos  e 

resíduos misturados que serão recolhidos pela coleta convencional. Os resíduos recicláveis 

depositados dentro das lixeiras, mesmo que separados, não são recolhidos pela coleta 

seletiva porta a porta.Já, nas edificações multifamiliares ou comerciais os recicláveis secos 

ficam armazenados no depósito de lixo da edificação em local identificado para tal. 

 

 
5.4.2.2 Operação da coleta seletiva 

A coleta seletiva, atualmente, é realizada na modalidade porta a porta, atendendo 65% da 

área do Município, de segunda a sábado com a seguinte jornada de trabalho: horário 
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matutino (das 08:00 horas às 12:00 horas) e horário vespertino (das 13:00 as 17:00), contando 

com a infraestrutura apresentada na Tabela 56. A coleta seletiva ocorre normalmente nos 

feriados (PMC, 2014, FAMCRI, 2014). 

Tabela 56: Infraestrutura da coleta seletiva. 
Infraestutura Quantidade Propriedade 

Caminhões tipo boiadeiro, com capacidade máxima 
de carga de 3.500kg e idade média de 11 anos 

03 
 
 
 

JC Lopes 

Motoristas 04 

Garis coletores 08 

Gerente operacional 01 

Fiscais de rotas 02 

Lavador 01 

Encarregado de manutenção 01 

Ajudantes em mecânica 02 

Fiscal do contrato 01 FAMCRI 

Balança rodoviária localizada no pátio de máquinas 
da Prefeitura 

01 Secretaria de Infraestrutura 

Unidades de triagem dos resíduos coletados 02 ACRICA e CTMAR 

Fonte: FAMCRI, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ACRICA, CTMAR, 2014. 

 

 
A relação dos bairros atendidos por dia de semana e por turno é apresentada na Tabela 57. 

 
Tabela 57: Listagem dos bairros atendidos pela coleta seletiva por dia de semana e turno. 
Horário 
de início 

Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira 
Quinta- 
feira 

Sexta-feira Sábado 

 
 
 
 
 

08:00 

Mina do Mato Operária Nova Catarinense Ana Maria 
Comerciário 
(Parte I) 

4ª Linha 

Santa Bárbara Santo Antônio Estaçãozinha 
Cruzeiro 
do Sul 

Monte Castelo HG 

Vila Isabel São Luiz 
Jardim Las 
Vegas 

Jardim 
Maristela 

Pio Corrêa Mina Brasil 

  Loteamento 
DalPont 

Nossa Srª 
Salete 

Vila Floreta I 
Morro 
Estevão 

Michel 
 

Vila Floresta II 
Pedro 
Zanivan 

Vila São José Vila Francesa São Simão 

 
 
 
 
 

13:00 

Metropol 1ª Linha 
Cidade Mineira 
Velha 

Lote 06 
Comerciário 
(Parte II) 

 

Pinheirinho Alto Argentina Jardim Angélica 
Santa 
Catarina 

Maria Céu 

Rio Maina 
(Centro) 

Brasília Vila Macarini Próspera Sangão 

 Jardim 
Paineiras 

Wosocris Vera Cruz Santa Augusta 

Recanto Verde 
 São 

Cristovão 
Universitário 

São João  Vila Zuleima 

Milanese  

Ceará 

Fonte: FAMCRI, 2014. Disponível em: http://www.famcri.sc.gov.br/conteudo.php?id=roteiro. 

http://www.famcri.sc.gov.br/conteudo.php?id=roteiro
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Segundo informações da FAMCRI há roteiros diferenciados para cada cooperativa de 

reciclagem existente, para a ACRICA são encaminhados os roteiros dos bairros informados 

na Tabela 57. 

Tabela 58: Listagem dos bairros atendidos pela coleta seletiva, encaminhados para a ACRICA. 
Horário de 
início 

Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira 

 
08:00 

 
Mina do Mato 

 
Santo Antônio 

Loteamento 
DalPont 

Ana Maria Comerciário 
(Parte I) 

Michel Jardim Maristela 

 

 
13:00 

 

 
Pinheirinho Alto 

1ª Linha 
 
 

Cidade Mineira 
Velha 

 

 
São Cristovão 

Comerciário 
(Parte II) 

Jardim 
Paineiras 

 
Sangão 

Recanto Verde 

São João 

Fonte: Adaptado de FAMCRI, 2015. 
 

5.4.2.3 Logística do Serviço 

Os veículos coletores e as equipes de coleta partem da filial da empresa JC Lopes, localizada 

na Avenida Luiz Lazarim, 2540 em Criciúma, com destino aos seus respectivos roteiros de 

coleta seletiva. 

A coleta seletiva no município é realizada de forma diferenciada nas áreas de residências 

unifamiliares e nas áreas comerciais e residenciais multifamiliares. 

Nas áreas residenciais unifamiliares a coleta seletiva é realizada na modalidade porta a porta 

recolhendo os sacos de lixo depositados abaixo das lixeiras domésticas e/ou próximo ao meio 

fio, de acordo com as orientações repassadas pela FAMCRI. 

O caminhão da coleta seletiva, que é do tipo boiadeiro, percorre o roteiro do bairro recolhendo 

os resíduos separados pela população e depositando-os no caminhão. (Figura 88). 

Figura 88: Coleta seletiva em área residencial unifamiliar. 
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Nas edificações multifamiliares e comerciais a coleta seletiva é realizada a partir de solicitação 

do estabelecimento. O caminhão de coleta seletiva percorre a área planejada e recolhe 

apenas os resíduos dos estabelecimentos cadastrados. 

A coleta ocorre da seguinte forma nestes locais: 
 

I. O caminhão para em frente ao estabelecimento participante do programa de coleta 
seletiva; 

II. A equipe de coleta desce do caminhão carregando big bags vazios para 
acondicionamento dos resíduos; 

III. Os estabelecimentos são dotados de lixeiras ou tonéis onde os resíduos são 
acondicionados; 

IV. A equipe de coleta transfere os resíduos dos recipientes do estabelecimento para os 
big bags; 

V. Carregam os big bags cheios do depósito do estabelecimento até o caminhão de 
coleta seletiva; 

VI. Acomodam a carga no caminhão coletor e segue para o próximo estabelecimento 
cadastrado. 

O fluxograma de operação da coleta seletiva em condomínios multifamiliares e comerciais 

está apresentado na Figura 89. 

Figura 89: Logística de coleta seletiva em edificações multifamiliares e comerciais. 
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Observa-se que esta logística despende bastante tempo da equipe de coleta, e ainda obriga 

esta a adentrar em estabelecimentos privados, o que pode vir a gerar problemas de 

segurança, trabalhistas, etc., indicando a necessidade de reestruturação da mesma. A 

responsabilidade pelo acondicionamento dos resíduos e apresentação dos mesmos à coleta 

pública deve ser do gerador. 

Após a realização da coleta seletiva no bairro, ou após atingir o limite máximo de capacidade 

do caminhão, o veículo segue para o pátio de máquinas da prefeitura localizado na Rua 1758, 

s/nº, Primeira Linha, para pesagem do total recolhido seletivamente nos bairros. 

A pesagem é feita em balança rodoviária com capacidade de 40 toneladas, utilizada pela 

prefeitura para pesagem dos materiais adquiridos pela Secretaria de Infraestrutura. (Figura 90 

e Figura 91). 

A anotação da pesagem é realizada de forma manual após a leitura do valor computado no 

display eletrônico. O responsável pela pesagem anota o peso bruto em um papel simples 

que entrega ao motorista da empresa para comprovação da pesagem e anota a pesagem, 

juntamente com a placa do veículo em uma folha de anotações que envia mensalmente à 

FAMCRI para controle dos valores de pesagem para emissão da nota fiscal. A Figura 92 

apresenta os comprovantes utilizados, percebendo-se que não há nenhum tipo de 

identificação da prefeitura e do responsável no ticket de pesagem utilizado para 

comprovação dos valores pagos pelo Município à empresa. A planilha resumo do mês 

apresenta informações bastante limitadas, não apresentando, por exemplo, os dias e 

horários de pesagem e a assinatura do responsável pela coleta. 
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Figura 90: Balança Rodoviária para pesagem da coleta seletiva. 

. 
 
 

Figura 91: Vista do interior da cabine de pesagem do pátio de máquinas. 
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Figura 92: Controles de pesagem da coleta seletiva. 

Após a etapa de pesagem os caminhões seguem para uma das duas unidades de triagem 

parceiras do Programa de Coleta Seletiva Municipal - a CTMAR ou a ACRICA, onde são 

descarregados manualmente, conforme Figura 93. Durante esta etapa observa-se que grande 

parte dos materiais acondicionados nos big bags fica solto na carroceria do caminhão, o que 

dificulta a descarga. 
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Figura 93: Descarga dos resíduos nas undiades de triagem. 

 
O controle da execução dos serviços de coleta é realizado pela empresa com a utilização das 

fichas de coleta que são preenchidas diariamente pelos motoristas. Neste documento constam 

informações sobre o número de viagens para realização da coleta de resíduos no bairro, o 

número de descargas, a quilometragem percorrida, os horários de execução dos serviços e a 

equipe do roteiro. 

5.4.2.4 Quantidades de resíduos recolhidas no serviço 

Segundo informações repassadas pela FAMCRI (2015), as quantidades de resíduos sólidos 

recolhidas pela coleta seletiva desde o ano de 2011 foram as seguintes (Tabela 59). 

Tabela 59: Quantidade de resíduos recolhidos pela coleta seletiva . 
MESES Quantidade recolhida por ano (Kg) 

2011 2012 2013 2014 2015 

JAN 20.470 61.350 118.263 90.000 156.300 

FEV 26.090 80.730 124.913 90.700 125.420 

MAR 25.720 66.120 105.712 101.023 164.330 

ABR 28.020 36.320 97.650 105.000 193.989 

MAI 33.400 42.400 75.307 114.252 177.578 

JUN 32.650 44.560 79.965 111.970  

JUL 32.040 60.740 92.240 133.330  

AGO 32.000 62.000 92.300 125.470  

SET 36.770 44.640 92.370 142.800  

OUT 33.280 64.393 96.530 154.560  

NOV 33.000  64.512 142.630  

DEZ 33.500  100.721 177.980  

TOTAL ANUAL 366.940,00 563.253,00 1.140.483,00 1.489.715,00 817.617,00 

MÉDIA MENSAL 30.578,33 56.325,30 95.040,25 124.142,92 163.523,40 

Fonte: FAMCRI, 2015 
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5.4.3 Resíduos de Serviços de Saúde 

 

De acordo com a RDC 306/2004 da Anvisa, a segregação dos resíduos sólidos dos serviços 

de saúde (RSS) é obrigatória no momento e local de sua geração, de acordo com as 

características físicas, químicas, biológicas, o seu estado físico e os riscos envolvidos. 

Todas as unidades geradoras de RSS devem possuir um Plano de Gerenciamento de 

Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS), baseado nas características dos resíduos gerados, 

estabelecendo todas as diretrizes de manejo dos diferentes grupos dos RSS. A elaboração e 

implementação do Plano são condicionantes para que a unidade de saúde possua seu Alvará 

Sanitário para funcionamento da unidade. 

Em março de 2014 a Secretaria Estadual de Saúde de Santa Catarina através da Vigilância 

Sanitária Estadual implantou um sistema informatizado para preenchimento online dos 

PGRSS de todas as unidades de saúde do estado de Santa Catarina, no link FORMULÁRIO 

PGRSS localizado no rodapé da página da vigilância sanitária: 

http://www.vigilanciasanitaria.sc.gov.br/. 

Este sistema tem por objetivo a “formação de cadastro informatizado, visando analisar e 

acompanhar a real situação dos Resíduos dos Serviços de Saúde - RSS gerados nos 

http://www.vigilanciasanitaria.sc.gov.br/
http://www.vigilanciasanitaria.sc.gov.br/
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estabelecimentos de saúde e afins do Estado de Santa Catarina”, e facilitar o cumprimento 

dos artigos 7º e 8º da RESOLUÇÃO CONJUNTA CONSEMA e DIVS n° 01 de 06 de dezembro 

de 2013 que estabelece a obrigatoriedade de elaboração e apresentação do Plano de 

Gerenciamento de Resíduos de serviço de Saúde (PGRSS) e seus documentos 

complementares, como documento oficial nos estabelecimentos geradores destes tipos de 

resíduos, atendendo às exigências da resolução da RDC ANVISA nº 306/2004. 

O município de Criciúma conta com uma extensa rede pública de assistência à saúde 

composta por 61 unidades municipais (SMS, 2014): 

 Duas unidades de pronto atendimento com funcionamento 24 horas; 

 Uma policlínica; 

 Quatro Centros de Atenção Psicossocial – CAPs; 

 Um Centro de Referência em Saúde do Trabalhador – Cerest; 

 Um laboratório municipal de análises clínicas; 

 Uma Central de Ambulância; 

 Uma unidade do SAMU; 

 Uma farmácia popular; 

 Vinte e nove unidades de Atenção Básica - Estratégia Saúde da Família (ESF); 

 Quatorze unidades de Rede; 

 Um Almoxarifado Central da Saúde; 

 Uma Vigilância Epidemiológica; 

 Uma Vigilância Sanitária; 

 Uma Unidade de Programa de Hepatites Virais/Tuberculose/Hanseníase; 

 Um Centro de Especialidades em Saúde (PAM, PAMDHA, AME, Criança Saudável, 

Saúde da Mulher, Centro de Saúde); 

 Um Centro de Zoonoses. 

 
Destas unidades apenas duas contam com alvará sanitário – a unidade do Bairro Milanese e 

a Farmácia Popular (SMS, 2014). 

Em 2006 foram elaborados os PGRSS das unidades de saúde municipais e realizadas as 

capacitações para implantação do correto gerenciamento interno dos RSS. No entanto há 

necessidade de atualização destes planos e de cadastramento dos PGRSS das unidades de 
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saúde municipais no sistema informatizado disponibilizado pela Vigilância Sanitária Estadual 

(SMS, 2014). 

Segundo informações repassadas pela Vigilância Sanitária Municipal atualmente existem 598 

unidades de saúde privadas, devidamente regularizadas no município de Criciúma, ou seja, 

com alvará sanitário, conforme relação a seguir: 

 113 consultórios Odontológicos; 

 42 Clínicas Odontológicas; 

 103 Drogarias; 

 17 Farmácias de Manipulação; 

 144 Clínicas Médicas; 

 99 Consultórios Médicos; 

 4 Hospitais; 

 11 Veterinárias; 

 6 Funerárias; 

 35 Laboratórios de Análises; 

 24 Postos de Coleta de Laboratório; 

 23 Pet-Shops; 

 56 Agropecuárias; 

 15 Clínicas Veterinárias; 

 5 Estúdios de Tatuagem. 

 
Estas unidades possuem seus PGRSS e precisam enviar anualmente os dados referentes à 

implementação dos respectivos planos para obtenção do alvará sanitário. 

Segundo informações da Vigilância Sanitária até o momento as atividades concernentes a 

agropecuária, pet-shop, acupuntura e estúdios de tatuagem não apresentavam PGRSS, 

sendo solicitado apenas o contrato ou recibo da prestação do serviço de coleta de RSS. 

Ainda, a mesma informou que está reestruturando sua equipe interna com vistas a dar mais 

efetividade às ações de busca ativa, buscando a regularização dos estabelecimentos que 

ainda não possuem alvará sanitário. 
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Ainda, segundo informações do Instituto Médico Legal (IML) de Criciúma os tipos de RSS 

gerados nesta unidade são oriundos das necropsias realizadas, que consistem em resíduos 

infectantes e perfurocortantes, tais como: agulhas; seringas; gaze; lençol descartável; luvas; 

etc. 

Os resíduos perfurocortantes são armazenados em embalagens do tipo Descarpack e 

acondicionados em local específico, os resíduos infectantes são acondicionados em lixeiras 

dotadas de saco plástico branco-leitoso. Estes resíduos são acondicionados em local 

específico na unidade do IML. A empresa responsável pela coleta nesta unidade é a COLIX 

- Soluções para Resíduos. Os resíduos comuns são encaminhados à coleta pública. 
 

A estimativa da quantidade de RSS gerada nesta unidade, informada pelo IML, é de 20 a 30 

quilos por semana. 

 

 
5.4.3.1 Segregação, Acondicionamento e Armazenamento Temporário dos Resíduos 

Gerados na Rede Pública 

A segregação, acondicionamento e destino final dos resíduos de serviços de saúde gerados 

nas unidades de saúde municipais, em geral, ocorre como apresentado no Quadro 8 . 



 

 

   
 

  

 

Grupo  do 
resíduo pela 
RDC306 
ANVISA 

 

Descrição 

 

Acondicionamento interno 

 

Coleta 

 

Destino Final 

 

 
Grupo A 

Resíduos infectantes que 
devem ser submetidos a 
processo de tratamento com 
redução de carga microbiana 

Restos de vacinas (subgrupo A1) são 
acondicionados em embalagens do tipo 
Descarpack. Os demais resíduos são 
acondicionados em lixeiras dotadas de saco 
plástico branco-leitoso 

Coleta realizada pela Global 
juntamente com os resíduos 
químicos e perfurocortantes 
. 

 
Unidade de tratamento térmico da 
Global Gerenciamento de 
Resíduos LTDA 

 
 
 
 

Grupo B 

 
 
 
 

Resíduos químicos 

Os reveladores de raios x são armazenados dentro 
de seus frascos e identificados com etiqueta. Os 
medicamentos vencidos ou as sobras de 
medicamentos são armazenadas em caixas 
plásticas, tipo urnas identificadas como “farmácia 
solidária”. Os eventuais resíduos químicos 
gerados são acondicionados em caso branco 
leitoso. As sobras de medicamentos ou 
medicamentos vencidos da população são 
entregues nas unidades de saúde e depositadas 
nas urnas da farmácia solidária. 

 
Os medicamentos vencidos 
ou os reutilizáveis são 
coletados pelo 
almoxarifado. Os demais 
resíduos químicos são 
coletados pela Global 
juntamente com os resíduos 
infectantes e 
perfurocortantes. 

 
 
 
 

Não informado 

Grupo C Resíduos radioativos - - - 

 

Grupo D 

 

Resíduos comuns 
São acondicionados em lixeiras dotadas de saco 
plástico na cor preta. Algumas unidades de saúde 
separam os rejeitos dos recicláveis. 

 
Coleta pública porta a porta 
do bairro 

Os resíduos misturados seguem 
para o aterro sanitário e os 
resíduos recicláveis para as 
unidades de triagem. 

 

 
Grupo E 

 

 
Resíduos perfurocortantes 

São acondicionados em embalagens do tipo 
Descarpack. Os resíduos gerados por 
insulinodependentes, em suas residências, são 
acondicionados em caixas de papel ou 
embalagens de plástico rígido e entregues na 
unidade de saúde. 

 
Coleta realizada pela Global 
juntamente com os resíduos 
químicos e infectantes. 

 
Unidade de tratamento térmico da 
Global Gerenciamento de 
Resíduos LTDA 

Quadro 8: Etapas do gerenciamento dos RSS nas unidades de saúde municipais  
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Durante vistorias realizadas in loco em algumas unidades de saúde, pode-se observar que há 

deficiências de recipientes adequados para armazenamento temporário dos resíduos e de 

sacos plásticos com as devidas identificações para acondicionamento dos mesmos. Algumas 

unidades utilizam sacos plásticos de coloração e identificação inadequados, por não disporem 

dos corretos, e com isto correndo o risco de o resíduo receber o destino final equivocado para 

seu grupo. Ainda, em todas as unidades não existem depósitos e recipientes estanques para 

acondicionamento dos resíduos até o momento da coleta, de forma a evitar que fiquem em 

contato direto com o chão, conforme pode ser observado nas Figura 95 e Figura 96 

 
 

(a) Lixeira vermelha com identificação de 
resíduos plásticos utilizada para 
acondicionamento de resíduos do 

grupo A – infectantes. ESF Milanese. 

 
(b) Caixa de papelão Descarpax para 

acondicionamento de resíduos classe 
E – perfurocortantes e garrafa PET 
contendo resíduos perfurocortantes 

entregue na unidade por um 
insulinodependente. ESF Pinheirinho. 

Figura 95: Segregação e acondicionamento dos resíduos em algumas undiades de saúde municipais. 

 
 

 

(a) Lixeira para condicionamento 
de resíduos do grupo A. ESF 

Milanese. 

 

(b) Sala dotada de lixeiras para os diferentes 
grupos de RSS. ESF Milanese. 

Figura 96: Segregação e acondicionamento dos resíduos em algumas undiades de saúde municipais. 

Após acondicionados os resíduos devem ser armazenados em depósitos temporários 

externos até o momento da coleta. No entanto, segundo informações passadas pela Vigilância 

Sanitária Municipal apenas 60% das unidades de saúde contam com depósito temporário de 
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RSS, mas, algumas destas não dispõem de recipiente estanque para acondicionamento dos 

resíduos, sendo estes acondicionados diretamente sobre o piso, em desacordo com as 

exigências da RDC nº 306/2004 da ANVISA. 

As que não possuem depósito armazenam os resíduos na rua, em banheiros, depósitos de 

materiais de limpeza, entre outros, conforme Figura 97. 

 

 

Depósito externo para resíduos infetantes. 
ESF Milanese. 

 

 

Depósito externo para resíduos infetantes. 
Unidade 24 horas da Próspera. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Local utilizado para armazenamento externo dos resíduos de saúde. Unidade 24 horas da Boa 
Vista. 

Figura 97: Armazenamento temporário externo dos resíduos de saúde em algumas unidades e saúde 
municipais. 

Quanto à segregação e acondicionamento dos resíduos nas unidades de saúde privadas, 

estaduais e filantrópicas, são realizados de acordo com seus PGRSS aprovados na Vigilância 

Sanitária Municipal. 
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5.4.3.2 Coleta de Resíduos de Serviços de Saúde Gerados na Rede Pública 

A coleta dos resíduos de serviços de saúde das unidades municipais de assistência à saúde 

é realizada pela empresa Global Gerenciamento de Resíduos LTDA nas seguintes 

frequências: 

 Três vezes por semana: nas unidades de pronto-atendimento dos Bairros Próspera 

e Boa Vista, na policlínica do Rio Maina, e no almoxarifado; 

 Uma vez por semana28: nas demais unidades de saúde. 

 
A logística do serviço de coleta de RSS nas unidades de saúde consiste das seguintes etapas 

(Figura 98): 

I. A equipe de coleta composta por um motorista e um coletor estaciona o veículo coletor 

próximo ao depósito temporário de resíduos de serviços de saúde ou do local onde 

ficam armazenados os resíduos; 

II. O coletor tira do veículo uma bombona plástica de aproximadamente 200L para 

acondicionamento dos resíduos que estão armazenados na unidade de saúde; 

III. O motorista chama o funcionário da unidade de saúde responsável pelos resíduos; 

IV. O motorista instala uma balança digital em frente ao local de armazenamento dos 

resíduos para realizar a pesagem dos resíduos coletados; 

V. Após verificar o peso na balança, é descontado o peso do recipiente (o qual está 

anotado em cada recipiente) e anotado na ficha de controle o peso líquido dos resíduos 

coletados; 

VI. O motorista entrega um ticket com o valor de pesagem ao funcionário da unidade de 

saúde que acompanhava a coleta; 

VII. Ao final do mês a unidade de saúde envia os tickets para a secretaria de 

infraestrutura para conferência dos valores cobrados por empresa. 

 

28 
O contrato firmado com a prefeitura prevê a coleta na frequência de duas vezes por semana. No entanto, 

devido à baixa produção nestas unidades, foi acordado com a empresa que os serviços serão prestados na 
frequência de uma coleta por semana, e, quando houver demanda, a unidade de saúde solicitará a segunda 
coleta na semana. 



MUNICÍPIO DE CRICIUMA 

PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 
242 

 

 

 

  
Figura 98: Logística de coleta dos RSS nas unidades de saúde municipais. 

 
Os RSS coletados são encaminhados à unidade de tratamento térmico de resíduos de 

serviços de saúde de propriedade da empresa, localizada no município de Içara. 

A Tabela 60 apresenta as quantidades médias de resíduos recolhidos nas unidades de saúde 

municipais no período de setembro de 2013 a agosto de 2014. 

Tabela 60: Quantidade média mensal de resíduos recolhidos nas unidades de saúde municipais 
(kg/mês) 

Unidade de saúde 
Média mensal (kg/mês) 
(set/13 a ago/14) 

Unidade de saúde 
Média mensal (kg/mês) 
(set/13 a ago/14) 

Unesc - Farmácia 88,88 Mina do Mato 22,38 

Bairro da Juventude 12,14 Mina do Toco 2,77 

Cruz Vermelha 10,43 Lab. Municipal 215,16 

Presídio Sta. Augusta 20,75 Almoxarifado 104,06 

Santa Augusta 20,01 PAM 15,33 

Boa Vista - 24 101,68 AME 15,15 

Paraíso 13,54 Saúde da Mulher 16,49 

Santo Antônio 23,64 Criança Saudável 1,85 

Santa Bárbara 18,69 Operária Nova 11,98 

SISERP 14,08 Boa Vista - 24 71,57 
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Unidade de saúde 
Média mensal (kg/mês) 
(set/13 a ago/14) 

Unidade de saúde 
Média mensal (kg/mês) 
(set/13 a ago/14) 

Milanese 8,38 Próspera - 24 87,29 

São Luiz 23,82 Policlínica - Rio Maina 9,97 

Próspera - 24 91,73 Lab. Municipal 113,43 

Verdinho 11,11 Rede Feminina c câncer 5,33 

São Roque 2,05 São Simão 17,14 

Sangão 8,26 Linha Batista 14,57 

Santa Luzia 20,55 Vila Rica 11,66 

Nova Esperança 10,27 Argentina 12,16 

São Sebastião 13,75 Brasília 31,53 

São Defende 8,75 CSU Centro S 44,9 

Mãe Luzia 5,74 Nossa Sra. Da Salete 57,93 

Vila Belmiro 12,65 Abadeus 11,76 

Vila Manaus 10,78 Cristo Redentor 31,49 

Mineira Velha 16,41 Ana Maria 40,1 

Mina União 11,33 Renascer 38,86 

Mineira Nova 15,96 1º Linha 29,89 

Wosocris 15,83 Morro Estevão 14,42 

Colonial 8,25 4ª Linha 38,55 

Metropol 9,15 Santa Augusta 7,87 

São Marcos 1,36 Centro de Zoo 2,55 

Laranjinha 6,35 Boa Vista - 24 63,16 

Policlínica - Rio Maina 50,43 Próspera - 24 64,1 

Vila Francesa 5,45 CAPS 3,48 

Vila Zuleima 8,18 Vig. Sanitária 13,66 

SAMU 81,65 Vig. Epidemiológica 25,94 

Média Total mensal 2.050,52 

Fonte: Adaptado de informações repassadas pela Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, 2014. 

 

 
Já as unidades de saúde privadas, filantrópicas ou estaduais são responsáveis pela coleta, 

transporte e destino final dos RSS de suas unidades, através da contratação de empresas 

especializadas para prestação destes serviços. 

 
De acordo com informações repassadas pela empresa responsável, a empresa prestou o 

serviço de coleta de RSS em um total de 500 estabelecimentos durante o ano de 2014, 

recolhendo uma média 12 toneladas de RSS por mês. 
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Segundo informações repassadas pela Vigilância Sanitária Municipal não é exigido, pela 

Prefeitura, autorização municipal para atuação destas empresas no município. O órgão público 

que fiscaliza estas empresas é a FATMA, que emite a licença ambiental de operação; a 

vigilância sanitária municipal emite os alvarás sanitários de funcionamento (SMS, 2014). 

A Vigilância Sanitária do município de Criciúma não dispõe dos quantitativos de resíduos 

sólidos gerados nestas unidades de saúde. A partir do pleno funcionamento do sistema 

implantado pela vigilância sanitária estadual, a prefeitura passará a dispor destas informações 

de forma sistematizada. (SMS, 2014). 

Segundo dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), 2012, o indicador médio 

para estimar a quantidade de RSS coletados, nos dias atuais, é 4.9 kg/1.000 hab/dia. A partir 

destes valores, para a população estimada de 204.667 habitantes (IBGE, 2014) é possível 

estimar o potencial de RSS a serem coletados no município de Criciúma, sendo este valor de 

aproximadamente 1.003 kg/dia, ou 30.086 kg/mês. 

 

5.4.4 Resíduos de Construção Civil 

 

O município possui Plano de Gerenciamento dos Resíduos de Construção e Demolição que 

foi elaborado no ano de 2006, e está passando por processo de atualização para sua efetiva 

implementação. Além disso, em 13 de abril de 2009, em decorrência dos problemas 

ocasionados pelo mau gerenciamento dos Resíduos de Construção Civil (RCD), foi assinado 

o Termo de Ajustamento de Conduta (Procedimento Preparatório nº 13/2006), onde o 

município de Criciúma, o Sindicato da Indústria da Construção Civil (SINDUSCOM) e as 

empresas prestadoras de serviços de coleta/transporte de RCD se comprometeram a 

implementar juntos o total de 59 ações visando o gerenciamento ambientalmente adequado 

dos RCD no município, conforme pode ser observado nos itens seguintes (MP/SC, 2009). 
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a) Município de Criciúma: 

 
Item Exigência do TAC Situação Atual 

1 Implantar e gerenciar o PIGRCD; 
parcialmente 
implantado 

2 
Estruturar o núcleo gestor de RCD composto por representantes da FAMCRI, 
SINDUSCOM, DPFT, prestadores de serviços, etc; 

 

3 
Licenciar e construir às suas expensas ou em consórcio, a implantação de áreas de 
transbordo e triagem - ATT de RCD, no prazo de 18 meses; 

não implantado 

4 
Desativar os lixões utilizados para destinação dos RCD, a partir da implantação das 
ATTs; 

não implantado 

5 
Elaborar e implantar o Plano de Recuperação de Áreas Degradadas, em áreas de 
deposição irregulares acima de 5 pilhas de altura mínima de 0,5m de RCD; 

 

6 
Identificar, cadastrar e exigir que as empresas coletoras de RCD e de remoção de terra 
regularizem suas atividades em 180 dias; 

 

7 Exigir a utilização de Controle de Transporte de Resíduos (CTR) por estas empresas;  

8 
Exigir a apresentação do Projeto de Gerenciamento de RCD juntamente o pedido de 
Licença para Construção ou Demolição de grandes geradores; 

implantado 

 

9 
Orientar o pequeno gerador no momento da solicitação do alvará de licença para 
reforma/demolição/construção e/ou ampliação, sobre o gerenciamento ambientalmente 
adequados dos RCD; 

 

implantado 

10 
Exigir o preenchimento do conteúdo mínimo do CTR (identificação do gerador e origem 
dos resíduos, do transportador e da área de destinação final); 

implantado 

11 
Fornecer as diretrizes e licenciar o Plano de Gestão dos RCD dos empreendedores 
que não utilizem o sistema de transporte e destinação final licenciada pelo município; 

 

12 Exigir o certificado de destino final dos resíduos para emissão do HABITE-SE; implantado 

 

13 
Exigir a comprovação da licença ambiental da empresa para executar o corte, 
transporte e destino final, para os casos de empreendimentos que executem obras de 
terra; 

 

 

14 

Através de sistema integrado das secretarias municipais e do sistema de fiscalização, o 

município deverá identificar os pequenos e grandes geradores e criar indicadores para 
balizar os planos de gestão; 

 

15 Iniciar e estimular palestras sobre o tema com a sociedade civil organizada;  

16 
Implantar um Programa de Educação Ambiental para divulgação e discussão da 
Resolução CONAMA 307/2002; 

 

17 
Propor reuniões e palestras para capacitação dos funcionários de empresas de coleta e 
destinação final de RCD; 

 

 

18 
Orientar que todo gerador de RCD, ao solicitar a licença para 
reforma/demolição/construção e/ou ampliação de obras civis deverão contratar 
empresas especializadas e licenciadas; 

 

 

19 
Orientar os grandes geradores a incluírem, em seus Projetos de Gerenciamento de 
RCD, procedimentos que priorizem a não geração, a minimização, a reutilização e a 
segregação dos resíduos na origem; 

 

20 
Definir critérios para enquadramento dos empreendedores como pequenos, médios e 
pequenos geradores, a partir da implantação do PIGRCD; 

 

21 Definir as regras para utilização dos recipientes de acondicionamento de RCD;  

 
22 

Exigir que empreendimentos considerados pequenos geradores, adotem ações e 
procedimentos para minimização, segregação, reaproveitamento, armazenamento, 
tratamento e disposição final e acondicionamento dos RCD, em conformidade com o 
PIGRCD. 

 

Quadro 9: Exigências do TAC – Município de Criciúma 
Fonte: MP/SC, 2009. 
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b) FAMCRI: 

 
 

Item 
 

Exigência do TAC 
Situação 

Atual 

1 
Fiscalizar as ações da Prefeitura Municipal, empresas de transporte e destinação de 

resíduos e geradores dos RCD; 

 

2 Executar a Política Municipal de Meio Ambiente;  

3 
Fiscalizar, monitorar e controlar os padrões de qualidade ambiental relacionados aos 

RCD; 

 

4 
Disciplinar e cadastrar as atividades dos setores produtivos do município, passíveis de 

poluição ou degradação ambiental; 

 

5 
Exigir dos grandes geradores a apresentação do Projeto de Gerenciamento dos RCD 

no licenciamento de suas construções, instalações, ampliações ou reformas; 

 

6 Fiscalizar todas as formas de disposição clandestina de RCD;  

7 
Orientar e fiscalizar a Prefeitura na recuperação ambiental das áreas degradadas pelo 

descarte inadequado de RCD; 

 

 

8 
Autuar e aplicar as penalidades previstas em lei aos geradores, coletores e 

transportadores que desacatarem as legislações referentes ao destino adequado dos 
RCD; 

 

9 Promover a conscientização da proteção do meio ambiente;  

10 
Exigir os CTRs para renovação de licença ambiental de operação dos 

coletores/transportadores e das áreas de recebimento e/ou reciclagem dos RCD. 

 

 

c) SINDUSCOM: 

Quadro 10: Exigências do TAC – FAMCRI 
Fonte: MP/SC, 2009. 

 

Item Exigência do TAC 
Situação 

Atual 

1 Inserir a Produção Mais Limpa (P+L) nos canteiros de obras;  

 

2 
Divulgar a seus associados as novas regras de gestão dos RCD no município de 
Criciúma; 

 

 

3 
Promover, treinar, orientar, capacitar, sensibilizar, educar e conscientizar seus 
funcionários sobre a gestão e os impactos dos RCD; 

 

 

4 
Levar até os integrantes do Núcleo Gestor, as dúvidas de seus colaboradores, 
sobre as dificuldades encontradas na execução da gestão proposta; 

 

5 Adequar a segregação dos RCD dentro dos canteiros de obras;  

 

6 
Incluir o Projeto de Gerenciamento de RCD nas obras a serem submetidas à 
aprovação e ou licenciamento dos órgãos ambientais competentes; 

 

 

7 
Elaborar cartilhas informativas sobre o gerenciamento ambientalmente adequado 
dos RCD e distribuí-las nas empresas, universidades, órgãos públicos, etc.; 

 

 

8 
Buscar tecnologias e inovações ambientalmente saudáveis em todas as etapas do 
processo de construção civil; 

 

Quadro 11: Exigências do TAC – SINDUSCON 
Fonte: MP/SC, 2009. 

 

 
d) Empresas coletoras e transportadoras: 

 

Item Exigência do TAC 
Situação 

Atual 

1 
Munir-se de todos os CTR’s arquivados para apresentá-los ao órgão ambiental para 

renovação da LAO; 

 

2 Credenciar-se e legalizar-se juntos aos órgãos ambientais competentes;  

3 Confeccionar os CTR’s com as devidas identificações da empresa;  
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4 Transportar exclusivamente cargas de resíduos quando o gerador assinar o CTR;  



MUNICÍPIO DE CRICIUMA 

PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 
248 

 

 

 

Item Exigência do TAC 
Situação 

Atual 

5 
Produzir documentos informativos sobre o novo sistema de gestão do município e 

entregá-lo ao gerador no momento da contratação dos serviços; 
 

6 Não exceder à capacidade de suporte da caçamba coletora;  

7 
Dispor de informações padronizadas em suas caçambas coletoras, identificando 

quais resíduos devem ser depositados ali; 
 

8 Não efetuar a disposição dos RCD em áreas de “bota-fora”;  

9 Dispor de nome da empresa e número de telefone nas caixas coletoras;  

10 Cessar o alteamento de carga até o topo das caixas coletoras de RCD;  

11 Providenciar o transporte das caçambas com cobertura;  

12 
Informar seus usuários sobre os aspectos essenciais das legislações ambientais 

vigentes acerca dos RCD; 
 

13 Arquivar os CTR’s;  

14 
Se responsabilizar juntamente com o gerador sobre o destino final de resíduos 
orgânicos e perigosos disponibilizados indevidamente nas caçambas coletoras; 

 

15 
Manter em bom estado de conservação e legíveis as orientações sobre o uso das 

caçambas coletoras; 
 

16 
Estacionar as caçambas coletoras/transportadoras conforme determinações 

estabelecidas na Lei Municipal nº 4.009/2000; 
 

17 Não efetuar quaisquer atividades de incineração no interior das caçambas.  

Quadro 12: Exigências do TAC – Empresas coletoras e transportadoras 
Fonte: MP/SC, 2009. 

 

 
5.4.4.1 Segregação, Acondicionamento e Depósito Temporário 

Rotineiramente os geradores de resíduos de construção civil ficam responsáveis pela 

separação dos resíduos de construção em suas diferentes classes nos locais de geração. 

Os resíduos equiparados aos domiciliares geralmente são destinados à coleta pública – 

convencional ou seletiva que atende a localidade onde está ocorrendo a obra. 

Os demais resíduos são encaminhados pelos geradores através da contratação de empresas 

especializadas. 

Para acondicionamento dos resíduos geralmente são utilizadas caixas tipo Brooks – as 

caçambas de tele-entulhos, conforme apresentado na Figura 99, que geralmente são 

dispostas nos canteiros de obras, no caso de grandes obras, ou nas vias públicas, no caso de 

pequenas obras. 

Neste último caso, os resíduos costumam ser contaminados em função de descartes de 

resíduos de diversas origens, necessitandode uma etapa de segregação antes de sua 

disposição final, o que dificilmente ocorre na prática. (RODRIGUES, 2006). 
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Figura 99: Exemplo de caixa coletora de entulhos utilizada no município de Criciúma. 

 

Para a construção de obras que estão sujeitas a licenciamento ambiental, o empreendedor 

fica obrigado a elaborar e implementar o Plano de Gerenciamento de Resíduos de Construção 

de uma obra e apresentá-lo à FAMCRI. A elaboração do PGRCC é condicionante para a 

obtenção da Licença Ambiental de Instalação (LAI) e a comprovação de sua efetiva 

implementação é condicionante para obtenção da LAO. A comprovação se dá através de envio 

semestral de cópias dos Certificados de Transporte de Resíduos (CTRs), comprovando que 

contrataram empresas licenciadas e com destino final ambientalmente adequado. 

Para as obras não sujeitas a licenciamento ambiental a exigência dos PGRCC e das licenças 

na prefeitura funcionam como apresentado na Tabela 51. 

Tabela 61: Listagem das atividades que requerem a elaboração do PGRCC. 
Atividade Área até 150m² Área acima de 150m² 

 

Terraplanagem 
 

Solicitar licença da prefeitura. 
Solicitar licença na FAMCRI e elaborar o 
plano de gerenciamento dos resíduos, 

quando necessário. 

Reforma/ demolição/ 
construção 

Solicitar licença da prefeitura e 
comprovar a disposição final. 

Solicitar licença no DPFT e elaborar o plano 
de gerenciamento dos resíduos. 

 

Demolição 
Solicitar licença da prefeitura e 
comprovar da disposição final. 

Solicitar licença no DPFT, Autorização 
Ambiental na FAMCRI e elaborar o plano de 

gerenciamento dos resíduos. 

Fonte: PMC, 2014. 
 

No documento de alvará e licença para as atividades de terraplanagem, reforma, demolição 

ou construção constam as condicionantes para comprovação do destino final dos resíduos. 

Se o empreendedor não entregar os documentos comprobatórios de implementação de seu 

PGRCC o processo é passado ao setor de fiscalização que solicitará a apresentação dos 

mesmos no prazo de 10 dias. Caso contrário estará sujeito ao recebimento de multas. 
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Apesar de o Município ter estruturado o fluxograma de recebimento dos documentos de 

comprovação da implementação dos PGRCC, os dados dos relatórios entregues pelos 

construtores ainda estão em meio físico, e não são sistematizados pela municipalidade, não 

compondo desta forma os dados oficiais do município. 

A Tabela 62 apresenta a quantidade de alvarás de demolição e de construção emitidos pela 

Prefeitura Municipal de Criciúma de janeiro de 2009 até a primeira quinzena de outubro de 

2014. A partir destas informações, estimou-se a quantidade de resíduos de construção 

gerados no município neste período, utilizando-se como referência a metodologia proposta 

por Pinto (1999) e utilizando como referência a taxa de geração de 150 kg de resíduos por m² 

construído. Ressalta-se, no entanto, que estas licenças de construção não representam a 

totalidade de construções da cidade, já que existem inúmeras obras clandestinas que não são 

legalizadas junto a prefeitura. (RODRIGUES, 2006). 

Tabela 62: Quantidade de alvarás emitidos nos últimos 6 anos. 

 
Ano 

 

Nº Alvarás 
Demolição 

 

Nº Alvarás de 
Construção 

 

Área total 
Demolição 

 

Área total 
construção 

 

Área total 
(m²) 

Estimativa de 
geração de 

resíduos (t/ano) 

2009 103 852 17.434,26 495.099,55 512.533,81 76.880,07 

2010 164 1265 20.188,91 469.709,16 489.898,07 73.484,71 

2011 193 1237 19.420,98 361.752,90 381.173,88 57.176,08 

2012 162 1250 13.200,82 740.446,76 753.647,58 113.047,14 

2013 255 1183 32.354,57 582.037,15 614.391,72 92.158,76 

2014 169 838 23.983,93 312.400,84 336.384,77 50.457,72 

Fonte: Adaptado de PMC, 2014. 
 

No entanto, segundo Marques Neto (2005) apud Rodrigues (2006, p.60) “ [...] esta lacuna é 

compensada pela parcela de áreas licenciadas e não implementadas”. 

 

 
5.4.4.2 Coleta dos Resíduos de Construção 

O município de Criciúma não possui programa de gerenciamento de resíduos da construção 

civil voltado a pequenos ou grandes geradores. 

O gerador de resíduos, independente de seu porte, deve providenciar a coleta de seus 

resíduos de construção através da contratação de empresas coletoras de resíduos de 

construção, os tele-entulhos. 

Segundo informações apresentadas no Plano de Gerenciamento e Resíduos de Construção 

Civil - PGRCC, elaborado em 2006, atuavam no município cinco empresas coletoras de 
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entulho devidamente licenciadas junto à Prefeitura. Segundo informações repassadas 

atualmente pela FAMCRI, o município não dispõe de controle sobre o número de empresas 

que atuam na cidade bem como das áreas utilizadas para destinação final destes resíduos. 

Ainda, não há nenhuma empresa licenciada na FAMCRI. 

A partir das informações apresentadas no PGRCC (Criciúma, 2006), fez-se busca na rede 

mundial de computadores, nos guias telefônicos, com o objetivo de encontrar as empresas 

que atuam neste ramo no município. As empresas encontradas são as mesmas já citadas no 

PGRCC, conforme apresentado na Tabela 63. 

Tabela 63: Empresas de tele-entulhos que atuam na cidade. 
Empresa Localização da sede 

Beneton Entulhos Rua Cruz e Souza, 74 - Pio Corrêa. 88811-550 

Caçambão Rua General Osvaldo Pinto da Veiga, 1477 – Próspera. 88811-700 

Cascão Entulhos Pc Dr Nereu Ramos, 254. 88801-505 

Entulhão Ltda. Avenida dos Italianos, 735. São Francisco 

Tele-Entulho Praça Doutor Nereu Ramos, 42, Centro. 

 

A partir de contato realizado com algumas das empresas acima, as mesmas informaram que 

há várias empresas informais atuando na coleta de RCC sem qualquer tipo de regularização 

junto à Prefeitura ou FATMA. 

O Município dispõe de legislação específica para disciplinamento da coleta de resíduos de 

construção civil, especialmente quanto ao estacionamento, sinalização e identificação das 

caçambas estacionárias de 5m³, de acordo com a Lei nº 4009/2000 e a Lei nº 3855/1999. 

No entanto, segundo Teza (2008), é comum se deparar com caminhões tele-entulhos com 

carga acima do permitido, sem que a Prefeitura exerça fiscalização efetiva, por não possuir 

infraestrutura suficiente, o que contribui para a destinação clandestina de resíduos em locais 

irregulares. 

O Município apresenta hoje muitos pontos de descarte irregulares de resíduos de construção, 

em virtude da falta de um programa voltado aos pequenos e grandes geradores, que dê as 

diretrizes sobre o que cada ator deste sistema deve fazer com seus resíduos. As pessoas 

acabam se “livrando” dos resíduos colocando-os em terrenos baldios ou distantes da área 

urbana, conforme será melhor detalhado no item 5.6.3. 
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5.4.5 Resíduos Volumosos (RV) 

 

O município de Criciúma não possui programa de gerenciamento de resíduos volumosos. 
 

Estes resíduos são constituídos basicamente por material volumoso não removido pela coleta 

pública municipal, como: móveis e equipamentos domésticos inutilizados, grandes 

embalagens e peças de madeira, e outros assemelhados não provenientes de processos 

industriais (NBR 15112:2004). Esta fração de resíduos sólidos, em virtude das suas 

características, é regulada pelas normas voltadas aos resíduos da construção e demolição, 

sendo geralmente removidos dos locais de geração juntamente com os RCD. 

Destaca-se que a quantidade de geração desses resíduos é muito variável, isto é, está 

relacionada com a economia local e nacional (ex.: o aumento da renda da população, melhoria 

da condição de vida, programas de incentivos do governo para financiamento de produtos da 

linha branca, entre outros). 

Segundo estimativas de geração apresentadas pelo MMA (2012), a geração anual per capita 

dos RV no Brasil apontam o valor de 30kg/ hab/ano. A partir deste indicador e da estimativa 

de população apresentada pelo IBGE para o ano de 2014, o resultado para a estimativa de 

geração de RV em Criciúma pode ser observada na Tabela 64. 

Tabela 64: Estimativa de Geração de RV no município de Criciúma. 

 
ANO 

GERAÇÃO ANUAL MÉDIA DE RV 

GERAÇÃO PER CAPITA RV GERAÇÃO RV 

kg/hab. ano ton/ano 

2014 30,00 6.140 

 
 

5.4.6 Resíduos Vegetais 

 

Os resíduos vegetais gerados no Município originam-se principalmente dos serviços de podas 

realizados pela FAMCRI nas áreas verdes públicas e pela CELESC na manutenção da rede 

elétrica; assim como dos serviços de jardinagem realizados nas residências e 

estabelecimentos comerciais. 

No caso das duas primeiras fontes geradoras, FAMCRI e CELESC, a remoção dos resíduos 

é realizada no momento da geração, através de caminhões caçambas, onde ocorre o 

armazenamento, coleta e transporte dos resíduos até o local de deposição final, no bairro 

Santa Luzia. 
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Já as podas domiciliares e de estabelecimentos comerciais, geralmente são encaminhados 

ao Horto Florestal Antônio José Tolé Guglielmi, localizado na Mina União para beneficiamento 

através de picador florestal, ou então acondicionados em sacos plásticos ou amarrados em 

fardos e destinados à coleta convencional. 

 

5.4.7 Pneus 

 

Conforme inventário das fontes geradoras de pneus inservíveis realizado por Guadagnin et al 

em 2010, no município de Criciúma, foram identificadas 104 unidades geradoras, sendo que 

destas, apenas 65 eram empresas devidamente legalizadas. O número de unidades 

levantadas separadas por tipo de atividade geradora, bem como da região do Município é 

apresentada na Tabela 65. 

Tabela 65: Quantidade de unidades geradoras de pneus por região e atividade. 

 
Região 

 

Borra- 
charia 

Conserto 
de  

bicicleta 

Mec. de 
moto- 
cicleta 

Recau- 
Chuta- 
dora 

 
Renovadora 

Revendedora, 
geometria e 
balancea- 

mento 

 
Total 

Distrito do Rio Maina 7 1   1 5 14 

Nascente do Rio 
Tomin 

4 
  

1 
 

4 9 

SC 446 2     1 3 

Centro 5 1 1   6 13 

Grande Próspera 9   1  14 24 

Rio Linha Anta 4      4 

Bosque do Repouso 2     2 4 

Morro das 
Bananeiras 

6 
  

1 
 

2 9 

Grande Pinheirinho 5  1   3 9 

Região do antigo 
Ecoponto 

8 1 2 
  

4 15 

Total 104 

Fonte: Adaptado de Guadagnin et al, 2010. 

 

A partir de entrevistas realizadas por Guadagnin et al (2010) nos locais visitados foi  realizada 

uma estimativa da quantidade mensal de pneus inservíveis gerados no Município por ramo de 

atividade geradora, conforme apresentado na Tabela 66. 
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Tabela 66: Estimativa da quantidade mensal de pneus inservíveis gerados no município por ramo de 
atividade geradora. 

Tipo de Atividade Estimativa de nº de pneus/mês 

Borracharias 3.715 

Conserto de bicicleta 45 

Mecânica de motocicleta 150 

Recauchutadora 40 

Renovadora 260 

Revendedora, geometria e balanceamento 2.597 

Total 6.807 

Fonte: adaptado de Guadagnin et al, 2010. 

 

 
5.4.7.1 Coleta dos pneus 

Em 10 de agosto de 2009 foi firmado o Convênio de Cooperação Mútua entre o município de 

Criciúma e a Associação RECICLANIP, tendo como objeto desenvolver ações conjuntas e 

integradas, visando a proteção do meio ambiente através da destinação ambientalmente 

adequada dos pneumáticos inservíveis, cabendo à prefeitura dispor de um ponto de 

recebimento de pneus em condições adequadas e informar à população sobre o Convênio e 

suas formas de cumprimento, e à RECICLANIP efetuar a retirada dos pneus, mediante 

solicitação da prefeitura e informar o município mensalmente sobre a quantidade de pneus 

retirada do local. 

O Município implantou em 29 de setembro de 2009 um Ecoponto para recebimento de  pneus 

provenientes de pequenos geradores, como borracharias e mecânicas em geral, que podem 

entregar até quarenta unidades de pneus por mês. 

O Ecoponto inicialmente foi implantado nas antigas dependências da empresa Master Glass 

(Figura 101), e atualmente está instalado em imóvel alugado pela FAMCRI, localizado na Rod. 

Jorge Lacerda, km 2,5 (Figura 100), Bairro Sangão (Figura 102). 
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Figura 100: Localização atual do Ecoponto. 
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Figura 101: Antigas instalações do Ecoponto de pneus. 

Fonte: Guadagnin et al, 2010. 

 

Segundo informações repassadas pela FAMCRI, desde o início da operação do Ecoponto, em 

2009 já foram recebidos 257.934 pneus, conforme apresentado na Tabela 67 que apresenta 

a série histórica dos resíduos de pneus recebidos nesse local. A Tabela 68 apresenta a 

quantidade média mensal de pneus recebidos por tipo. 

Tabela 67: Quantidade de pneus recebidos no Ecoponto. 
Ano Quantidade de pneus coletados 

2009 10.365 

2010 32.516 

2011 52.035 

2012 e 2013 111.774 

2014 51.244 

Total 257.934 

Fonte: FAMCRI, 2014. 
 

Tabela 68: Quantidade média mensal de pneus recebidos no Ecoponto. 
ANO CAMINHÃO PASSEIO MOTO TRATOR TOTAL 

 nº/mês nº/mês nº/mês nº/mês nº/mês nº/ano 

2010 664 1.832 212 2 4.720 56.640 

2011 248 3.650 436 2 6.347 76.164 

2014 727 3.544 0 0 6.285 75.420 

Fonte: Adaptado de dados fornecidos pela FAMCRI, 2014. 

 

 
Segundo informações repassadas pela FAMCRI, até o ano de 2012 não era realizado controle 

criterioso acerca do recebimento dos pneus no Ecoponto, além disto, havia recebimento de 

pneus provenientes de outros municípios. As deficiências no controle podem ser verificadas 

inclusive nas divergências entre as duas planilhas de controle de recebimento de pneus no 

Ecoponto fornecida pela FAMCRI (tabelas 44 e 45). A partir de 2013 foi 
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melhorado o sistema de controle das quantidades e origem das cargas no Ecoponto, com a 

realocação de um funcionário designado para esta atividade. Os motoristas com cargas 

provenientes de outros municípios passaram a ser orientados a encaminhar os pneus para os 

municípios de origem. São retiradas aproximadamente 05 cargas de pneus por mês, pela 

empresa VF Transportes e Construções Ltda e destinados ao Ecoponto da Reciclanip em 

Araucária/PR. 

Figura 102: Ecoponto de pneus de Criciúma. 
 

 

Figura 103: Vista interna do Ecoponto de pneus de Criciúma. 

 

 
Os pneus recolhidos no Ecoponto são utilizados como combustível alternativo para as 

indústrias de cimento ou na fabricação de solados de sapatos, borrachas de vedação, dutos 

pluviais, pisos para quadras poliesportivas, pisos industriais, além de tapetes para automóveis. 

Para formalização deste serviço, a Prefeitura firmou o Convênio de Cooperação Mútua 

011/FAMCRI/2014 com a Reciclanip, no qual paga R$ 390,00 por carga de caminhão carreta 
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ou R$ 330,00 por carga de caminhão tipo TRUCK. Além disso, a Prefeitura arca com as 

despesas de aluguel do galpão e de mão de obra para atendimento aos usuários. 

 

5.4.8 Óleo de Cozinha 

 

O município de Criciúma dispõe de um programa de recolhimento e reciclagem de óleo de 

cozinha através do recebimento destes no Ecoponto (por meio de entrega voluntária) 

localizado na Rodovia Rod. Jorge Lacerda, km 2,5, Sangão, e no Horto Florestal ou pela coleta 

realizada pela FAMCRI nas escolas municipais. 

A Figura 104 apresenta o veículo tipo pick-up utilizado pela FAMCRI para realização da coleta 

de óleo de cozinha, bem como de pilhas, baterias, lâmpadas fluorescentes e eletroeletrônicos 

nas escolas municipais. O óleo de cozinha é destinado ao Horto Florestal para produção de 

sabão, conforme apresentado anteriormente. 

É importante destacar que não há controle sobre as quantidades de óleo de cozinha 

recebidas. 

 

Figura 104: Veículo utilizado para coleta de óleo de cozinha, pilhas, bateriais, lâmpadas fluorescenes e 
eletroeletrônicos. 

 

 
Em 2010, a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável (SDS) e a 

Secretaria do Desenvolvimento Regional de Criciúma (SDR) lançaram o programa "De Óleo 

no Futuro" na região carbonífera, atendendo os municípios da região. O programa consistia 

na coleta, armazenamento, reciclagem e beneficiamento do óleo de cozinha já utilizado, com 

implantação em sua fase inicial nas escolas estaduais e municipais, seguindo posteriormente 

para abrangência de hoteis, bares, restaurantes e condomínios. 
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A SDR, prefeituras e empresas participantes tinham responsabilidades pré-estabelecidas, 

cabendo às empresas parceiras a viabilização de bombonas nos pontos de recebimento, a 

coleta e reciclagem do óleo. No entanto, o programa não teve continuidade em função das 

mudanças de gestão do governo do Estado. 

 

5.4.9 Eletroeletrônicos 

 

O município de Criciúma dispõe de um programa de recebimento de resíduos de 

eletroeletrônicos (REE) voltados à população, através do recebimento destes resíduos no 

Ecoponto. 

A Tabela 70 apresenta informações sobre as quantidades de REE recebidas de outubro de 

2010 a dezembro de 2012. Observou-se que não há diferenciação de controle por tipo de 

REE, o que seria interessante para conhecimento da composição destes resíduos. 

Tabela 69: Quantidade de REE recebidos no Ecoponto. 
Ano Quantidade recebida 

2010 12.740 

2011 47.944 

2012 38.991 

Fonte: Adaptado de dados fornecidos pela FAMCRI, 2014. 

 

 
Os eletroeletrônicos são recolhidos no Ecoponto (Figura 105) pela empresa, que também é 

responsável pelo destino final dos mesmos, ao custo de 0,10/kg. Vale lembrar que pela Lei 

12.305/2010, estes resíduos são incluídos na listagem de obrigatórios de logística reversa, 

onde os custos de coleta e destino final devem ser arcados pelos comerciantes, fabricantes, 

distribuidores, etc., independentemente da municipalidade. 
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Figura 105: Eletroeletrônicos recebidos no Ecoponto.  

 

 
Algumas redes de supermercados, como Angeloni e Giassi, recebem estes resíduos quando 

entregues pela população. 

 

5.4.10 Pilhas e Baterias 

 

O município de Criciúma possui um programa de recolhimento de pilhas e baterias através da 

instalação de bombonas de cor laranja nas 71 escolas municipais – Programa Papa- pilha, do 

recebimento destes resíduos no Ecoponto (Figura 106). 

As pilhas e baterias são recolhidas no Ecoponto e nas escolas pela empresa Colix que 

também é responsável pelo destino final das mesmas. Os serviços são prestados aos custos 

de R$20,00/coleta/escola e ainda R$1,45/kg – para o destino final. Estes resíduos são 

incluídos na listagem de obrigatórios de logística reversa, onde os custos de coleta e destino 

final devem ser arcados pelos comerciantes, fabricantes, distribuidores, etc., 

independentemente da municipalidade. 
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(a) Coleta de pilhas e baterias no 

Ecoponto 

 

(b) Bombonas  utilizadas  no 
Programa Papa-Pilha nas 
escolas 

Figura 106: Bombonas utilizadas para acondicionamento de pilhas e baterias. 
 

  

 
Quanto ao recebimento de pilhas e baterias por parte dos comerciantes destes produtos, 

desde 2002 o município possui legislação regulamentadora da logística reversa de pilhas e 

baterias, através da Lei Nº 3.948/1999. Esta lei estabelece que: 

as empresas que comercializem produtos que, quando em estado de 
resíduo sólido tornem-se potencialmente perigosos à saúde e ao meio 
ambiente, como é o caso das pilhas e baterias, devem manter disponível 
ao público consumidor e em suas dependências, recipiente próprio para 
a coleta dos referidos resíduos no prazo de 120 dias a partir da vigência 
da lei. 

 
Apenas algumas redes de supermercados, como Angeloni e Giassi, recebem estes resíduos 

quando entregues pela população. A Prefeitura precisa reforçar a fiscalização para garantir o 

cumprimento da lei municipal. 

 

5.4.11 Lâmpadas fluorescentes 

 

A coleta de lâmpadas fluorescentes se dá através do recebimento destes resíduos no 

Ecoponto, conforme autorizado pela Lei Municipal nº 4.312/ 2002. De 2012 a 2014 foi recebido 

um total de 21.729 unidades de lâmpadas fluorescentes, segundo informações repassadas 

pela FAMCRI. 

As lâmpadas fluorescentes são recolhidas no Ecoponto pela empresa que também é 

responsável pelo destino final das mesmas, ao custo de R$ 0,55/unidade. 
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Estes resíduos são incluídos na listagem de obrigatórios de logística reversa, onde os custos 

de coleta e destino final devem ser arcados pelos comerciantes, fabricantes, distribuidores, 

etc., independentemente da municipalidade. 

Quanto ao recebimento de lâmpadas fluorescentes por parte dos comerciantes destes 

produtos, o Município possui, desde 2002, legislação regulamentadora da logística reversa de 

lâmpadas, através da Lei nº 3.948/1999. A lei estabelece que “as empresas que comercializem 

produtos que, quando em estado de resíduo sólido tornem-se potencialmente perigosos à 

saúde e ao meio ambiente“ como é o caso das lâmpadas fluorescentes, devem manter 

disponível ao público consumidor e em suas dependências, recipiente próprio para a coleta 

dos referidos resíduos no prazo de 120 dias a partir da vigência da lei. 

Apesar do Acordo Setorial para a Implantação de Sistema de Logística Reversa de Lâmpadas 

Florescentes de Vapor de Sódio e Mercúrio e de Luz Mista ter sido assinado em novembro 

2014, a população de Criciúma ainda não pode contar com as vantagens de possuir locais 

para descarte adequado destes resíduos sólidos. Isto ocorre porque conforme este Acordo 

cabe aos fabricantes e importadores a retirada, transporte e destino final das lâmpadas nos 

Pontos de Entrega, aos comerciantes e distribuidores instalar e operar os Pontos de Entrega 

incluídos no Sistema de logística reversa e aos geradores domiciliares acondicionar e entregar 

adequadamente as lâmpadas descartadas nestes Pontos de Entrega assegurando a sua 

integridade. 

No caso de Criciúma está previsto neste Acordo somente para 2018 a implantação de 10 

Pontos de Entrega, ou seja, antes disso, o comerciante que instalar Pontos, deverá arcar com 

todos os custos, desde a instalação e operação até o transporte e destino final. 

Foi verificado que uma loja de materiais elétricos local, CELESP, vem recebendo lâmpadas 

fluorescentes usadas, porém cobra dos clientes R$ 0,50/unidade entregue para cobrir os 

custos com a destinação adequada das mesmas. 

 

5.4.12 Embalagens de Lubrificantes e outros Resíduos Perigosos 

 

Os postos de abastecimento de combustíveis e oficinas particulares são responsáveis pela 

contratação de empresas especializadas para realização da coleta e destino final das 

embalagens de lubrificantes. Estas atividades comerciais estão sujeitas a licenciamento 
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ambiental e devem realizar a comprovação de destinação final ambientalmente adequada dos 

resíduos perigosos gerados para a manutenção e renovação das licenças ambientais de 

operação - LAO. Conforme diretrizes da Agência Nacional de Petróleo – ANP e Resolução 

CONAMA 2073/2000, no caso dos postos de abastecimento, para efetivação da compra de 

combustível é necessária a apresentação da LAO para a distribuidora de combustível. 

Atualmente, segundo informações constantes no Portal de Postos de Gasolina da Agência 

Nacional de Petróleo ( ANP), há atualmente no município 34 postos de abastecimento de 

combustível. Destes, doze foram licenciados pela a FAMCRI, conforme listagem apresentada 

na Tabela 70. Os demais postos localizados em Criciúma foram licenciados pela FATMA. 

Tabela 70: Listagem de postos de combustível licenciados pela FAMCRI. 

Empresa Licença Ambiental Validade 

A. Angeloni & Cia Ltda. Lao n°. 001/2014 08/01/2018 

Auto Posto Passarela Ltda. Lao n°. 068/2012 05/12/2016 

Fammon Comércio De Combustíveis Ltda. Lao n°. 070/2012 07/12/2014 

Comercial De Combustiveis Rosso Ltda. Lao n°. 008/2013 05/02/2017 

Barp Cia Ltda. Lao n°. 016/2013 06/03/2017 

Aroldo Alberton Sobrinho ME Lao n°. 001/2013 03/01/2015 

Auto Posto HG Ltda. Lao n°. 006/2013 24/01/2016 

Benedet E Cia Ltda. Lao nº 012/2014 05/03/2014 

Auto Posto Crocetta Ltda. Lao nº 008/2014 25/02/2018 

Auto Posto Acesso Sul Ltda. Me Lao nº 032/2014 02/06/2018 

Auto Posto Cirimbelli Lao nº 030/2014 22/05/2018 

Auto Posto Universitário Ltda. Lao nº 050/2014 06/08/2018 

Fonte: FAMCRI, 2014. 

 

 
Além dos Postos de Abastecimento de Combustível, geram resíduos perigosos as oficinas 

mecânicas, as funilarias, as oficinas de chapeação, entre outras, que nem sempre se 

constituem em empresas formais, e que, segundo informações obtidas junto à rede mundial 

de computadores – Telelista, somam mais de cinquenta estabelecimentos prestando serviços 

deste tipo no município. 

Apesar do Acordo Setorial para a Implantação de Sistema de Logística Reversa de 

Embalagens Plásticas de Óleos Lubrificantes ter sido assinado em dezembro de 2012, o 

sistema de logística reversa destes resíduos vem sendo estruturado desde o ano de 2005, 

quando o Programa Jogue Limpo teve início em atendimento à Resolução CONAMA nº 
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362/2005, que estabelecia diretrizes sobre o recolhimento e destinação de óleo lubrificante 

usado ou contaminado - OLUC. 

O programa Jogue Limpo iniciou sua operação em 2005 no Rio Grande do Sul e em 2010 

expandiu sua atuação para Santa Catarina. Atualmente o programa atende 11 Estados e o 

Distrito Federal, num total de 2.979 municípios favorecidos e 42 mil pontos geradores 

cadastrados. É estruturado e disponibilizado pelos fabricantes associados ao Sindicato 

Nacional das Empresas Distribuidoras de Combustíveis e de Lubrificantes – Sindicom, 

gratuitamente, para os pontos geradores cadastrados. 

Em Santa Catarina, o Programa teve início em agosto de 2010, apresentando atualmente 4 

veículos coletores e duas centrais correspondentes da empresa Celus Ambiental – uma 

localizada no município de Itajaí e outra em Chapecó . (SINDICOM, 2011). Segundo 

informações obtidas junto a empresa Celus Ambiental (2015), o Programa recolhe 

embalagens de lubrificantes apenas nos postos de combustível e em oficinas de 

concessionárias de veículos, somando um total de 92 duas unidades atendidas na região de 

Criciúma (incluindo os municípios vizinhos). Segundo informações do SINDICOM (2011), 

estes ramos representam 44% dos canais de venda de lubrificantes embalados, conforme 

visualizado na Figura 107, dos quais se pode concluir que metade das embalagens de 

lubrificantes geradas não são recolhidos pelo Programa de Logística Reversa. 

Figura 107: Estabelecimentos que compoem os canais de venda de embalagens de lubrificantes. 
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Após coletadas pela Celus Ambiental, as embalagens são destinadas à empresa CIMFLEX 

Indústria e Comércio de Plásticos, no município de Maringá, no Paraná, para reciclagem 

transformação em materiais para utilizações diversas. 

A Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana possui um pátio de máquinas 

(Figura 108) dotado de posto de abastecimento de combustível, unidade de lavação, 

borracharia, troca de óleo e chapeação. 

Figura 108: Vista geral do pátio de máquinas da Prefeitura. 

 

 
Os óleos lubrificantes utilizados pela frota vêm, em sua maioria, acondicionados em tonéis 

com volume de 200 litros. Após a utilização dos óleos, a equipe operacional faz a limpeza do 

tonel com a utilização de estopas e depois o utilizam como lixeiras para armazenamento de 

resíduos perigosos gerados no pátio de máquinas (Figura 109). 

 

 
(a) Lixeira utilizada para armazenamento 

dos resíduos perigosos. 

 
(b) Lixeira utilizada para armazenamento 

dos resíduos perigosos. 

Figura 109: Armazenamento de resíduos perigosos.  
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No entanto, apesar da necessidade de separação dos resíduos perigosos dos resíduos 

comuns, percebe-se que em alguns pontos de geração do pátio de máquinas, os resíduos 

ficam misturados. Já, as embalagens menores, utilizadas em menor quantidade, são 

acondicionadas nos tonéis de acondicionamento de resíduos perigosos, juntamente com 

estopas sujas de graxa, filtro de óleo combustível, etc. 

Os óleos retirados dos veículos durante a troca de óleo são acondicionados em tanque plástico 

com volume de mil litros, e coletados a cada três meses pela empresa Proluminas 

Lubrificantes e Rerefino de Lubrificantes. (Figura 110). 

Figura 110: Armazenamento de resíduos perigosos.  

 

 
Os outros resíduos perigosos gerados no pátio de máquinas são coletados por caminhão 

caçamba de 5m³ do pátio de máquinas, com a frequência de cerca de uma vez por mês, e 

destinados de forma separada dos demais resíduos até a RAC Saneamento, onde são 

pesados, e o pátio de máquinas envia o comprovante para a Secretaria de Infraestrutura e 

Mobilidade Urbana para efetuar o pagamento. No entanto, não há contrato firmado com a RAC 

Saneamento para destino final de resíduos perigosos. Os contratos existentes referem- se aos 

resíduos sólidos domiciliares e resíduos da limpeza pública da cidade. 
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5.4.13 Resíduos Agrosilvopastoris 

 

Os resíduos agrosilvopastoris são aqueles gerados nas atividades agropecuárias e 

silviculturais, incluídos os relacionados a insumos utilizados nessas atividades, como as 

embalagens de agrotóxicos. 

Segundo informações da regional da CIDASC de Criciúma (2014), o município possui três 

agropecuárias com autorização para comercialização de agrotóxicos. São elas: 

 Santerra – no bairro Sangão; 

 Coperja – na Quarta Linha; 

 Carvalho Agrishop – no bairro Santo Antônio. 

 
Conforme estabelecido pela Lei Federal nº 9.974/ 2000 e Leis Estaduais nº 13.238/04 e nº 

15.120/2010 e seus Decretos Regulamentadores, o sistema de coleta de embalagens de 

agrotóxicos utilizado no município deve ocorrer através da entrega das embalagens pelos 

agricultores nas agropecuárias que realizam a venda destes produtos. As embalagens devem 

passar pela tríplice lavagem antes de serem entregues na agropecuária. 

As agropecuárias devem armazenar temporariamente as embalagens de agrotóxico, e quando 

em quantidade suficiente, encaminhar para a central de recebimento de embalagens de 

Araranguá da Associação de Revendedores de Agroquímicos do Sul (ARASUL). 

A Associação é mantida com contribuições das 75 agropecuárias associadas de Santa 

Catarina e Rio Grande do Sul e do Instituto Nacional de Processamento de Embalagens 

Vazias (INPEV) 

Na ARASUL as embalagens são triadas e prensadas e posteriormente encaminhadas a São 

Paulo para serem recicladas e transformadas em materiais para utilização em construção civil, 

como caixa de descarga, cruzeta de poste, conduíte corrugado, duto corrugado, tubo de 

esgoto, embalagem para óleo lubrificante, etc. 

O controle da venda e retorno das embalagens de agrotóxicos é realizado da seguinte forma: 

 Para realizar a compra e comercialização de agrotóxicos as agropecuárias devem se 

cadastrar na CIDASC; 
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 Para obtenção do cadastro na CIDASC a agropecuária deve possuir um responsável 

técnico (engenheiro agrônomo ou técnico agrícola), ser associada à ARASUL e possuir 

Autorização Ambiental emitida pela FATMA para funcionamento do depósito de 

armazenamento temporário das embalagens de agrotóxicos na agropecuária; 

 Quando o agricultor efetua a compra dos agrotóxicos, a agropecuária, emite o 

receituário agronômico, pelo profissional responsável, em 5 vias: a 1ª permanecerá em 

poder do estabelecimento comercial, a 2ª com o agricultor (usuário), a 3ª com a 

CIDASC, a 4ª com o Conselho Regional Profissional e a 5ª com o profissional que a 

prescreveu; 

 O número do receituário agronômico deverá constar na nota fiscal de venda do produto; 

 O agricultor tem o prazo de até 1 ano (contado após a compra dos produtos) para 

devolver as embalagens vazias de agrotóxicos junto com as tampas e rótulos; 

 As agropecuárias devem enviar à CIDASC mensalmente os receituários agronômicos 

emitidos, e a cada semestre o controle de estoque dos produtos; 

 Quando o agricultor devolve a embalagem de agrotóxico na agropecuária ele deve 

receber um comprovante de que a entregou; 

 A CIDASC faz ações de fiscalização nos estabelecimentos comerciais e nas 

propriedades de agricultores visando o bom funcionamento do sistema. 

De acordo com dados do INPEV (2014) foram encaminhados à logística reversa em Santa 

Catarina, no período de janeiro a julho de 2014, 472.788 unidades de embalagens de 

agrotóxicos, conforme pode ser observado na Tabela 71. 

Tabela 71: Produção de embalagens agrotóxicas de Santa Catarina. 

Mês Embalagens Lavadas Embalagens Não Lavadas Total 

Janeiro 27.368 - 27.368 

Fevereiro 84.883 13.050 97.933 

Março 39.810 10.125 49.935 

Abril 26.650 - 26.650 

Maio 39.568 30.170 69.738 

Junho 49.858 35.840 85.698 

Julho 103.466 12.000 115.466 

Total 472.788 

Fonte: INPEV, 2014. 
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É importante ressaltar que não há informações municipais e que é necessário que se 

implementem ações de controle e gerenciamento deste tipo de resíduos no âmbito municipal 

e regional, intensificando as ações de fiscalização da prefeitura, CIDASC e FATMA. 

Destaca-se aqui a questão dos domi-sanitários, embora não sejam classificados como 

resíduos agrossilvopastoris. Estes produtos são comercializados sem restrições em 

supermercados, floriculturas e outros estabelecimentos comerciais sem critérios e são 

destinados pela população juntamente com os resíduos domiciliares, pois não existe coleta 

específica para estes resíduos, sendo que os mesmos são abrangidos pela logística reversa. 

 

5.4.14 Resíduos Sólidos Industriais 

 

Conforme a publicação “Santa Catarina em Dados” da FIESC (2013), em Criciúma existem 

276 indústrias, detalhadas por área de atuação na Tabela 72: 

Tabela 72: Resumo das indústrias instaladas no município de Criciúma por segmento. 

Tipo de indústria Quantidade 

Carbonífera 9 

Artefatos de cimento 4 

Artefatos de madeira 32 

Artefatos plásticos 7 

Vestuário 69 

Peças automotivas 2 

Alimentícia 20 

Metal mecânica 13 

Indústria química 9 

Gráfica 24 

Fabricação de maquinas e artefatos metálicos 24 

Revestimentos cerâmicos 13 

Construtora 32 

Artefatos variados 13 

Embalagens de papel 5 

Total 276 

Fonte: Adaptado do Banco de dados - “Santa Catarina em Dados” (FIESC, 2013). 
 

O município de Criciúma atende algumas indústrias com o serviço de coleta domiciliar porta a 

porta recolhendo os resíduos não perigosos, equiparados aos domiciliares em suas 

características, independentemente do volume, mesmo não sendo responsabilidade do 

Município, conforme a Lei Federal 12.305/2010 e Lei Complementar Municipal nº 026 de 

30/12/2002. Esta última lei fixa o volume máximo de recolhimento de 200L/dia, mas na 
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prática não é observado. Os demais resíduos são recolhidos por empresas especializadas 

contratadas pelos geradores. 

Conforme o art. X da PNRS, as indústrias são responsáveis pela elaboração de planos de 

gerenciamento de resíduos sólidos e pela sua implementação, incluindo as etapas de 

segregação, coleta, transporte e destino final. São responsáveis também pelo envio de 

informações anuais à FAMCRI, com os quantitativos dos resíduos gerados e seus respectivos 

destinos finais. 

A administração municipal não possui informações sistematizadas sobre os quantitativos de 

resíduos industriais gerados em Criciúma. Como os resíduos perigosos gerados nestas 

indústrias atravessam as fronteiras regionais e até mesmo estaduais, torna-se difícil a 

quantificação dos mesmos juntos as empresas que atuam na coleta e destino final destes 

resíduos. 

A empresa contratada, que atua na coleta de resíduos sólidos industriais no município de  

Criciúma informou que em 2014 realizou o serviço de coleta de resíduos sólidos perigosos em 

300 estabelecimentos industriais e de serviços, recolhendo uma média de 20 t/mês. Observa-

se que relacionando o número de estabelecimentos atendidos em 2014 pela empresa com o 

total de indústrias instaladas no município em 2013, pode-se observar que esta empresa 

atende praticamente todos os estabelecimentos com a coleta de resíduos perigosos (FIESC, 

2013). 

A Resolução CONAMA Nº 313, de 29 de outubro de 2002, determina a realização do Inventário 

Nacional de Resíduos Industriais, que é o conjunto de informações sobre a geração, 

características, armazenamento, transporte, tratamento, reutilização, reciclagem, recuperação 

e disposição final dos resíduos sólidos gerados pelas indústrias do país. Segundo esta 

Resolução, as indústrias das tipologias previstas na Classificação Nacional de Atividades 

Econômicas do IBGE, deverão no prazo máximo de um ano após a publicação da 

Resolução, ou de acordo com o estabelecido pelo órgão estadual de meio ambiente, 

apresentar a este, informações sobre geração, características, armazenamento, transporte e 

destinação de seus resíduos sólidos, de acordo com os anexos de I a III. Segundo IPEA no 

relatório Diagnóstico dos Resíduos Sólidos Industriais no Brasil, elaborado em 2012, o estado 

de Santa Catarina não possui inventário disponibilizado para consulta pública. 
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Estudos do IPEA (2012), para o Rio Grande do Sul, apontam a geração de 1.129.069,96 t/ano 

de resíduos sólidos em geral, dos quais 182.170,20 t/ano compõem a fração de resíduos 

perigosos, para as 1.707 empresas do setor industrial inventariadas. A partir destas 

informações, é possível estimar um indicador de geração de resíduos para as indústrias do 

município de Criciúma, considerando a quantidade total de 276 indústrias, conforme 

apresentado na Tabela 73. Vale ressaltar que é apenas uma estimativa e que os dados reais 

serão obtidos a partir do controle dos órgãos competentes – FATMA e FAMCRI. 

Tabela 73: Indicadores médios de geração de resíduos industriais 
 

CARACTERÍSTICA 
INDICADORES 

MÉDIOS DE GERAÇÃO 
(ton /indústria/ano) 

ESTIMATIVA ANUAL DE GERAÇÃO 
MÉDIA DE RI 

(ton /ano) 

Resíduos - Geral 661 182.436 

Resíduos Perigosos 106 29.256 

 

 
 

5.4.15 Resíduos Sólidos Cemiteriais 

 

Os resíduos sólidos cemiteriais são formados por restos florais, vasos plásticos ou cerâmicos, 

resíduos de velas e seus suportes, resíduos de construção e reforma de túmulos e da 

infraestrutura bem como resíduos de exumações, de caixões e roupas. 

Segundo levantamento realizado pela Vigilância Sanitária Municipal, o Município de  

Criciúma conta com 18 Cemitérios ao total (Tabela 74). 

Tabela 74: Cemitérios em Criciúma 
 Local Cemitério Rua Bairro 

1 Mina do Toco Cemitério Mina do Toco Rua Manoel Bernardo, s/nº Mina do Toco 

2 Mãe Luzia Cemitério Igreja São Braz Rua Vereador José Dandolini, s/nº Mãe Luzia 

3 Santa Luzia 
Cemitério Católico Santa 

Luzia 
Rua Virgilio Serafin, s/nº Santa Luzia 

4 Verdinho Cemitério São Braz Rua Tranquilo Dalmolin, s/nº Verdinho 

5 Morro Albino 
Cemitério Morro Albino - 
Paróquia Santo Antônio 

Estrada Geral Rota da Imigração, 
s/nº 

Morro Albino 

6 Sangão 
Cemitério Nossa Senhora 

Menina 
Rod. Jorge Lacerda, Km 05 Sangão 

7 Morro Estevão Cemitério Morro Estevão Rua João Cerimbele Morro Estevão 

8 Quarta Linha Cemitério Quarta Linha Rua Algusto Libero Guizzo, s/nº Quarta Linha 

9 Linha Batista Cemitério São Casmiro Rod. Leonardo Bialeck, s/nº Linha Batista 

10 São Simão Cemitério São Simão Av. das Lagoas, nº130 - Lote 159-B Bairro São Simão 

11 São Marcos Cemitério São Marcos Rua Jacomo Biff, s/nº São Marcos 

12 São Defende Cemitério São Defende Rua Joventino Vieira, s/nº São Defende 

13 São Roque Cemitério São Roque Rua São Roque, s/nº São Roque 
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 Local Cemitério Rua Bairro 

14 Brasília Cemitério Brasília Rua Manaus, s/nº Brasília 

15 São Luiz Cemitério São Luiz Avenida Santos Dumont São Luiz 

16 Sangão Cemitério Sangão I Rod. Gov. Jorge Lacerda Universitário 

17 Rio Maina Cemitério Rio Maina Rua Luiz Caroli, s/nº Rio Maina 

18 São Domingos - - São Domingos 

Fonte: Adaptado de levantamento realizado pela Vigilância Sanitária de Criciúma, 2015. 

 

 
Ainda, segundo informações da Prefeitura Municipal de Criciúma, há um contrato com a 

empresa contratada para “Exploração. Reforma, obras e administração dos cemitérios 

municipais do tipo tradicional, parque e vertical.” Esta atividade compreende os cemitérios 

presentes dos seguintes bairros: Brasília; Rio Maina; Sangão; e São Luiz. 

A Empresa administra os cemitérios municipais desde 1998, ficando responsável, dentre 

outras atividades, pelas obras de manutenção, limpeza e pintura dos cemitérios. 

Segundo informações da mesma, os resíduos provenientes das manutenções efetuadas nos 

cemitérios, se assemelhem aos resíduos da construção civil, bem como aos resíduos 

provenientes de limpeza, tais como: restos de flores, vasos, etc, que são encaminhados para 

a RAC Saneamento. O volume de resíduos retirados por esta atividade fica em torno de 13 a 

15 caixas do tipo “Brooks” por mês, porém, em virtude do feriado de finados, o volume de 

resíduos dos meses de outubro, novembro e dezembro aumenta. 

Já para os restos de caixão, a empresa informou que foi firmado contrato com outra empresa, 

para coleta e destinação final. 

Ainda, de acordo com a empresa supracitada, estão sendo realizados estudos para a 

elaboração do licenciamento ambiental dos cemitérios administrados pela mesma. 

Segundo a Resolução nº 335/2003 do CONAMA, os cemitérios deverão ser submetidos ao 

processo de licenciamento ambiental. Desta forma é obrigatória a elaboração e 

implementação de seus planos de gerenciamento de resíduos sólidos e submissão ao órgão 

ambiental licenciador, comprovando ainda a forma de implementação dos mesmos para 

obtenção e renovação de suas licenças ambientais. No entanto, segundo informações da 

FAMCRI, nenhum cemitério possui licença ambiental até o momento. A fundação está 

notificando os cemitérios a providenciarem seus processos de licenciamento ambiental e 
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elaborarem seus PGRS. Até o momento já foram notificados os seguintes cemitérios: São 

Luiz, localizado na Av Santos Dumont; Brasília, na Rua Manaus; Vila Isabel, na Rua Luiz 

Caroli, 221 e o Sangão, na Rod Governador Jorge Lacerda. 

A Vigilância Sanitária Municipal não soube informar como é feito o gerenciamento dos 

resíduos sólidos cemiteriais no município. 

Segundo informações da FAMCRI, os resíduos dos cemitérios são recolhidos pela coleta 

domiciliar pública e eventualmente são contratadas empresas coletoras de entulhos. 

A Vigilância Sanitária informou, ainda, que possui cadastradas as seguintes funerárias: 
 

 Milllenium Servicos Funerários - Rua Júlio Gaidzinski, 222 – Sala 4 – Centro; 

 Funerária Caminho da Luz - Rua Júlio Gaidzinski 135; 

 Funerária Glória de Deus - Rua Júlio Gaidzinski 222, sala 5; 

 Funerária Príncipe da Paz - Rua João Cechinel 220; 

 Funerária Santa Terezinha - Rua Júlio Gaidzinski, 247; 

 Serviço de Somato Conservação São José- (Tanatório São José)/ R. Júlio Gaidzinsk, 

222; 

 L&B Serviços de Somato Conservação LTDA- (SVO- Serviço de Verificação de 

Óbito)/ R. Felipe Shimidt, 360. 

Os resíduos gerados nestas unidades são considerados como resíduos de serviços de saúde 

de acordo com a Resolução RDC ANVISA Nº 306, e devem ter seu destino adequado de 

acordo com os PGRSS elaborados e implementados por estes estabelecimentos, e aprovados 

pela vigilância sanitária municipal. 

 

5.4.16 Resíduos Sólidos de Saneamento 

 

De acordo com informações repassadas pela CASAN, os resíduos gerados na Estação de 

Tratamento de Água, através dos processos de limpeza dos filtros e demais unidades do 

sistema, não passam por tratamento no local. No entanto está sendo elaborado projeto de 

tratamento de lodo da ETA junto à estação. Já, os resíduos gerados na Estação de Tratamento 

de Esgoto (lodo de ETE) são encaminhados para o aterro sanitário da Empresa RAC 

Saneamento. 

http://www.guiamais.com.br/local/milllenium%2Bservicos%2Bfunerarios-funerarias-criciuma-sc-15247069-1
https://plus.google.com/104490821884547812699/about?hl=pt-BR&amp;socfid=web%3Alu%3Aunknown%3Alocalgroupedresult&amp;socpid=1
https://plus.google.com/104490821884547812699/about?hl=pt-BR&amp;socfid=web%3Alu%3Aunknown%3Alocalgroupedresult&amp;socpid=1
https://plus.google.com/104490821884547812699/about?hl=pt-BR&amp;socfid=web%3Alu%3Aunknown%3Alocalgroupedresult&amp;socpid=1
http://www.guiamais.com.br/local/funeraria%2Bsata%2Bterezinha%2Bltda-funerarias-criciuma-sc-15230765-1
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Não foram disponibilizadas, pela concessionária, maiores informações acerca da quantidade 

de resíduos sólidos gerados em cada unidade, bem como da elaboração e implementação de 

um Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos conforme exigido pela PNRS. 

 

5.4.17 Resíduos Sólidos de Mineração 

 

Segundo Possamai et. al., (2007), a mineração é uma das atividades humanas que mais 

contribuem para a alteração da superfície terrestre, afetando tanto o ambiente interno, a  área 

minerada, como o externo, provocando expressivos impactos sobre a água, o ar, o solo, o 

subsolo e a paisagem como um todo, como pode ser observado nas várias atividades de 

mineração que ocorrem em Santa Catarina. No caso da extração do carvão mineral, as etapas 

que contribuem para a degradação ambiental envolvem a lavra, o beneficiamento, a 

disposição dos rejeitos e o transporte do carvão. Associada ao problema da poluição causada 

pela própria mineração do carvão existe na região carbonífera do sul do estado, uma situação 

adicional causadora de grande impacto ambiental que é a disposição inadequada dos resíduos 

sólidos nas antigas áreas de mineração. 

Todas estas áreas são objeto de Ação Civil Pública nº 93.8000533-4 que tem por objetivo a 

recuperação dos passivos ambientais gerados até 1989. Há ainda outra Ação Civil Pública 

(2000.72.04.003574-3), que se refere a uma área que está abarcada nesta Ação Civil Pública 

(a Vila Funil), que atinge, contudo, também degradações posteriores a 1989 (ACP  do Carvão, 

2015). 

O estágio atual é de execução dos Programas de Recuperação das Áreas Degradadas, tendo 

por recuperar em toda a região carbonífera: a) 5.098 hectares (distribuídas em 217 áreas); b) 

818 bocas de mina abandonadas; c) os recursos hídricos de três bacias hidrográficas (bacias 

dos rios Araranguá, Urussanga e Tubarão), incluindo as águas subterrâneas. A recuperação 

dá-se atendendo a critérios técnicos judicialmente vinculantes, havendo, para grande parte 

das áreas, cronogramas já definindo quando deverão estar findadas as atividades de 

recuperação (ACP do Carvão, 2015). 

Há, também, um fórum técnico de debates e de deliberações, denominado Grupo de 

Assessoramento do Juízo (GTA), o qual, composto por representantes das partes e de órgãos 

relevantes à questão ambiental e mineradora, almeja a obtenção de consensos  sobre temas 

técnicos. É também do GTA a missão de auxiliar o Juízo na compreensão de 
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temas técnicos e de promover um amplo monitoramento ambiental na região (ACP do Carvão). 

Segundo informações repassadas pela Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), o município 

de Criciúma apresenta um total de 1.707.000 m³ de rejeitos da mineração a serem tratados, 

sob responsabilidade da Cia. 

Ainda segundo a CSN, parte dos rejeitos de Criciúma estão sendo removidos pelos 

superficiários das áreas sob responsabilidade ambiental da CSN, e rebeneficiados em 

“lavadores de carvão” de outras carboníferas, haja vista que se vislumbra algum potencial de 

recuperação de carvão em seu meio. O subproduto desse processo é depositado em aterros 

de rejeitos licenciados, das próprias carboníferas beneficiadoras. 

 

 
5.4.17.1 Áreas de mineração em processo de recuperação ambiental 

Segundo informações levantadas no Portal da ACP do Carvão, há quatro empresas 

trabalhando na recuperação de áreas degradadas pela atividade de mineração no município 

de Criciúma: a COMIN & CIA Ltda, a Carbonífera Metropolitana S.A juntamente com a 

Indústria Carbonífera Rio Deserto e Gama Mineração. 

A empresa COMIN & CIA Ltda vem atuando no ramo carbonífero visando a oportunidade de 

reaproveitar os rejeitos descartados pelas mineradoras de épocas antigas. A atividade tem o 

propósito de rebeneficiamento de antigos depósitos irregulares de rejeito da atividade 

carbonífera, removendo-os e rebeneficiando-os; os rejeitos secundários resultantes deste 

processo são depositados em um local adequado seguindo rigorosas normas técnicas de 

operação. As áreas do município que estão sendo utilizadas pela empresa são (COMIN & CIA 

Ltda, 2013): 

 Setor Naspolini – Rejeitos de beneficiamento da antiga Mina Antônio de Luca de 

concessão original pertencente a Companhia Brasileira Carbonífera de Araranguá 

(CBCA), localizado no bairro Naspolini. A empresa instalou na área degradada, uma 

unidade de beneficiamento, depósito de rejeito do rebeneficiamento e bacias de 

sedimentação devidamente licenciados. Com a recuperação ambiental haverá a 

remoção total do rejeito piritoso, seguido de conformação topográfica próximas as 

feições naturais existentes, cobertura com uma camada de solo fértil, adubação e 

plantio de espécies de gramíneas e construções de drenagens. 
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 Área PR-4 – Área degradada pela deposição irregular de rejeitos de beneficiamento da 

antiga mina massa falida Companhia Brasileira Carbonífera Araranguá (CBCA)  nas 

décadas de 60 e 70, localizada no Bairro Naspolini. A área está inserida na Ação Civil 

Pública N° 2000.72.04.002543-9/SC, onde a empresa comprometeu-se a recuperar 

5,43 ha dentro do prazo estabelecido pelo MPF. A recuperação ambiental tem por 

objetivo a reabilitação ambiental da área, contemplando a remoção total dos rejeitos, 

seguidos de conformação topográficas próximas as feições naturais existentes, 

adubação e plantio de espécies de gramíneas e construções de rede de drenagens, 

para futura implantação de loteamento residencial. 

 Área Sangão 01 – Vislumbrando o reaproveitamento dos rejeitos depositados 

irregularmente nesta área e beneficiando os mesmos na Unidade Naspolini, a empresa 

assumiu a responsabilidade pela recuperação ambiental da área que foi considerada 

como área órfã, pois a empresa responsável pela degradação ambiental não pôde ser 

identificada. Comunicados aos órgãos ambientais a existência desta área degradada a 

mesma foi devidamente licenciada e inserida no aditivo do TAC da empresa. A 

recuperação ambiental tem por objetivo a remoção dos rejeitos aproveitáveis ali 

existentes e a cobertura com camada argilosa e inserção de gramíneas para fixação do 

solo. Na área de APP serão plantadas mudas de espécies nativas. 

A Carbonífera Metropolitana S.A é a responsável pela recuperação ambiental da área 

chamada de Cidade Mineira, próxima aos Rios Maina e Sangão. 

A área foi minerada a céu aberto pela empresa empreiteira - Emprecal - 
Empreiteira Carbonífera Ltda - contratada na oportunidade pela Carbonífera 
União Ltda, com interveniência da Carbonífera Metropolitana SA, entre os 
anos de 1982 e 1987, sendo que o carvão foi beneficiado no lavador da Mina 
União e os rejeitos depositados no depósito de rejeito da Mina União. 
A região foi parcialmente recuperada com serviços de terraplanagem para 
suavização dos terrenos, em alguns pontos foram depositados rejeitos para 
regularização topográfica de terrenos. Após a recuperação foi projetada a 
urbanização da área através de projeto arquitetônico contratado pela 
Prefeitura Municipal de Criciúma. 

 

Hoje a área encontra-se totalmente urbanizada impossibilitando uma intervenção de maior 

extensão na área. Os terrenos encontram-se com solo e revegetação implantadas para 

jardins, as ruas já pavimentadas, o que garante uma eficiente impermeabilização. “Os 

trabalhos restringiram-se ao retaludamento e revitalização dos rios Sangão e Maina, com 
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posterior cobertura com argila, revegetação e implantação de mudas arbóreas.” 

(CARBONÍFERA METROPOLITANA S.A., 2012) 

A Empresa Indústria Carbonífera Rio Deserto e a Empresa Gama Mineração vêm 

realizando intervenções nas áreas de passivo ambiental oriundo das antigas atividades de 

mineração de carvão, por meio de obras de conformação topográfica, aplicação e 

compactação de camada de argila, inserção de camada de terra fértil e introdução de 

cobertura vegetal nas seguintes áreas: Santa Augusta, Sangão, Boa Vista, Banhado da 

Estiva, Mina 4, Rio Deserto, São Geraldo e Montenegro, Linha Batista, Pilão, Plano XV e 

Rio América. 

 Mina Santa Augusta: a recuperação ambiental desta área teve início no segundo 

trimestre de 2003. Os trabalhos de recuperação consistiram nas etapas a raspagem do 

pátio, conformação topográfica, seguida de impermeabilização com argila e cobertura 

com solo orgânico, e revegetação do local por semeadura. Atualmente a área encontra-

se em fase de desenvolvimento vegetativo, dando continuidade nos trabalhos de 

monitoramento ambientais. Quanto ao seu uso futuro, prevê-se a construção de Anel 

viário, respeitando os limites de APP, destinada a preservação permanente.

 Sangão: Esta área já foi reabilitada sendo entregue aos proprietários conforme ofício 

DIR/CCU 042/93, com a retirada completa dos rejeitos nas margens da APP do rio 

Sangão, seguindo de conformação topográfica com argila e compactação desta 

mesma. Após esta etapa seguiu-se com a colocação de solo orgânico (cama de aviário 

e turfa ambiental) e em seguida foi iniciado a semeadura da área com o sistema a lanço. 

No caso da APP foram introduzidas mudas de árvores nativas além de vegetação 

rasteira. Conforme decisão judicial publicada na data de 15.04.2011 esta área foi 

considerada recuperada. O uso futuro será definido pelos proprietários.

 Boa Vista: Neste local, na década de 80, foi instalado o depósito para a disposição dos 

rejeitos provenientes do beneficiamento do carvão mineral da Mina Santa Augusta 

(Companhia Carbonífera de Urussanga – CCU). A recuperação da área teve início no 

ano de 2004 e foi considerada concluída. A área de APP encontra-se em processo de 

desenvolvimento vegetativo e monitoramento ambiental. Quanto ao uso futuro prevê-

se a construção do Anel de Contorno Viário.
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 Banhado da Estiva (Município de Capivari de Baixo): de responsabilidade da Gama 

Mineração (10,40 ha) foi recuperado conforme Plano de Recuperação de Áreas 

Degradadas (PRAD) apresentado ao órgão ambiental, passando por conformação 

topográfica, adubação orgânica e plantio da vegetação rasteira. A área encontra-se 

recuperada, com vegetação em desenvolvimento e em estágio de monitoramento 

ambiental. Quanto ao uso seguirá a preservação da vegetação rasteira presente, sendo 

que a empresa está avaliando tecnicamente quando o seu uso futuro.

 Mina 4: Na década de 60, foi minerado em subsolo pela Companhia Siderúrgica 

Nacional (CSN) estendendo-se por mais duas décadas a exploração do carvão mineral 

nesta área. Em decorrência da exploração do carvão e disposição irregular de seus 

rejeitos, provenientes das unidades Mina 4 e 5, o meio ambiente local ficou afetado. 

Nas proximidades da área prevaleceu o desenvolvimento de ramos industriais e 

loteamentos, predominantemente populares de baixa renda, incipientes 

reflorestamentos com espécies exóticas (eucaliptos), áreas com pastagem. Em 2006 

foi apresentado um Estudo de Impacto Ambiental (EIA) pela Indústria Carbonífera Rio 

Deserto Ltda. para implantação de uma unidade extrativa do carvão mineral, 

denominada Novo Horizonte, o qual foi aprovado pelos órgãos ambientais e a unidade 

implantada em 2009. O depósito de rejeito ainda está em processo de licenciamento 

ambiental.

 Rio Deserto: As atividades de extração e beneficiamento nesta área tiveram início  em 

1992, sendo a produção totalmente voltada para geração de energia. No ano de 1972 

as Empresas Rio Deserto, além de extraírem e beneficiarem passaram a industrializar 

o carvão mineral, diversificando o seu uso, passando a produzir nesta localidade 

subprodutos de carvão mineral. As atividades de exploração desta Mina encerraram-se 

no ano de 1993, ficando em atividade o parque industrial instalado em sua superfície, 

pertencente a Indústria Carbonífera Rio Deserto Ltda., e os depósitos de rejeitos 

gerados ao longo da vida útil desta mina, pertencentes à Gama Mineração. A área 

encontra-se parcialmente recuperada, sendo parcialmente ocupada para uso industrial 

e tendo outros usos futuros estudados pela empresa, garantindo-se a preservação na 

área de APP.

 São Geraldo (Município de Siderópolis): A recuperação da área teve início em 2009, 

contando com as etapas de raspagem de rejeito na frente das antigas bocas de minas, 

deposição de argila seguindo de remodelamento topográfico e compactação
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da mesma, adubação da área com cama de aviário e turfa ambiental com posterior 

introdução de vegetação (semeadura). No caso da APP, foi introduzida vegetação 

rasteira e muda de espécies nativas. Em 2011 a recuperação do setor foi considerada 

concluída, no que diz respeito à sua recuperação ambiental, estando ainda em estágio 

de monitoramento ambiental. Ainda estão em andamento os trabalhos de avaliação do 

estudo hidrológico, devido ao grande porte e complexidade da área, que apresenta 

bocas de minas abandonadas. A partir destes estudos serão apontados os possíveis 

usos futuros da área. 

 Montenegro (Município de Siderópolis): A área teve sua recuperação ambiental 

realizada pela empresa Comin, a partir de acordo com contrato entre Rio Deserto e 

COMIN, conforme ATA no MPF de 10.03.2011, onde a empresa COMIN se 

comprometeu a concluir a recuperação da área até julho de 2011 (prazo da licença 

ambiental). A partir de vistorias realizadas no local, o órgão ambiental avaliou que a 

área não havia sido recuperada, emitindo multa para a Empresa Rio Deserto. No 

entanto, a partir de alegação da empresa COMIN de conclusão da recuperação da área, 

foi elaboração a defesa da multa via petição, que se encontra em processo judicial. A 

empresa COMIN removeu um total de 200.000 toneladas de rejeitos desta área para o 

rebeneficiamento.

 Linha Batista: Durante as décadas de 40 e 60 ocorreu extração subterrânea do carvão 

mineral por parte da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) nesta área. Após esta data 

as áreas foram arrendadas a outras empresas, ocorrendo extração a céu aberto e 

rebeneficiamento até 1996. A área ainda não foi recuperada.

 Pilão (Município de Urussanga): Área onde as reservas de carvão mineral foram 

lavradas por subsolo nas décadas de 40 e 50, e a céu aberto durante os anos de 1985 

e 1986.

 Plano XV (Município de Urussanga): A área onde foi aberto o plano inclinado 

denominado Plano XV, constituindo extensão da Mina Santana Plano II, pertence ao 

Manifesto de Mina nº 712, processo DNPM nº 3156/36, hoje titulado a Carbonífera 

Catarinense Ltda. “A produção de carvão “ROM” escoada pelo Plano XV se deu durante 

o período de Abril de 1993 à Abril de 1994 e beneficiada nas instalações da mina 

Santana Plano II, próxima ao local.”

 Rio América (Município de Urussanga): A área inicialmente sofreu mineração 

subterrânea pelas minas P3 e P5, por galerias de encosta, durante as décadas de
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50 e 60 e posteriormente por plano inclinado (P3), até 1974, ano em que foram 

encerradas as atividades de extração de carvão. Posteriormente, de Janeiro a 

Novembro de 1986, uma área de 1,90 hectares foi minerada a céu aberto nas zonas de 

afloramento da Camada Barro Branco, adjacentes / limítrofes às galerias de encosta 

P3 e P5. No local não ocorria a operação de lavador de carvão, apenas a escolha 

manual antes de enviar o carvão para ser beneficiado no lavador da Mina Santana. 

Após a utilização pela mineração a área foi recomposta e revegetada com eucaliptos e 

gramíneas. 

A Tabela 75 apresenta de forma resumida as informações sobre as áreas que estão sendo 

recuperadas pelas empresas supracitadas, extraídas dos relatórios técnicos de execução dos 

PRAD’s, disponíveis no Portal da Ação Civil Pública do Carvão. 



 

 

   
 

  

 

Tabela 75: Resumo das áreas degradadas pela atividade de mineração que se encontram em recuperação. 
 

Setor 
Naspolini 

Área PR- 
4 

Área 
Sangão 01 

 
Cidade Mineira 

Santa 
Augusta 

Setor 
Sangão 

Boa 
Vista 

Banhado 
da  

Estiva 

Mina 
4 

Rio 
Deserto 

São 
Geraldo 

Montenegro 

Linha 
Batista 

 
Pilão 

Plano 
XV 

Rio 
América 

Responsável 
pela 

recuperação 

 

COMIN & CIA Ltda 
Carbonífera 

Metropolitana 
S.A 

 

Rio Deserto 

Área titulada 
(ha) 110,00 5,43 . 45.000,00 

 
8,95 35 10,4 11,26 

 
460 

   
191,94 

Área lavrada 
(ha) 

17,74 5,43 
 

15,00 
 

8,95 - - - 
 

460 
   

191,94 

Área a 
recuperar 

(ha) 

 

0 
 

0 
 

Retaludamento 
Rio Sangão 

 

13,12 
 

8,95 
 

35 
 

10,4 
 

11,26 
 

45,4 
58,01 + 

5,50 

 

93,13 
 

0,37 
 

1,10 
 

2,50 

APP a 

recuperar 
(ha) 

 
0 

 
0 

  
1,00 

  
- 

   
- 

 
0,04 

     

Área 
Recuperada 

(ha) 

 
17,74 

 
5,43 

  
15,00 

 
13,12 

 
8,95 

 
35 

 
10,4 

 
6,46 

 
7,8 

58,01 + 
5,50 

  
0,37 

 
1,10 

 
2,95 

APP 

recuperada 
(ha) 

 
0 

 
0 

  
1,40 

 
0,06 

 
0,04 

 
0,02 

 
- 

 
- 

  
0,01 

    

Remoção de 
rejeitos (m³) 630.000,00 165.604,96 190.847,77 200 

      
200.000t 

    

Fonte: COMIN & CIA Ltda (2013); Carbonífera Metropolitana S.A (2012). 
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5.4.18 Resíduos de Serviços de Transporte 

 

Os resíduos de serviços de transportes compreendem os resíduos originários de portos, 

aeroportos, terminais alfandegários, rodoviários e ferroviários e passagens de fronteira (Brasil, 

2010). 

Em Criciúma os serviços caracterizados como geradores de resíduos de serviços de 

transporte são: a Estação Rodoviária, localizada no Centro que recebe fluxo de linhas 

intermunicipais, estaduais e interestaduais e três terminais do Sistema Integrado de 

Transporte Coletivo do Município, localizados no bairro Próspera, Centro e Pinheirinho. 

O Município não possui aeroporto, pois o mais próximo está localizado no município de 

Forquilhinha. Quanto ao transporte ferroviário, a Ferrovia Tereza Cristina passa pelo 

Município, mas o terminal está localizado no município de Tubarão. 

Não existem registros relativos à geração dos resíduos sólidos gerados na Estação Rodoviária 

de Criciúma e nos três terminais do Sistema Integrado de Transporte Coletivo. Segundo dados 

apresentados pela Autarquia de Segurança, Trânsito e Transporte de Criciúma (ASTC) a 

movimentação de passageiros que utilizaram o Sistema de Transporte Coletivo em 2013 foi 

de 44.312 pessoas/dia. 

As empresas responsáveis por terminais rodoviários estão sujeitas à elaboração do Plano de 

Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) conforme Artigo 20, da Lei no 12.305/2010, 

porém verificou-se que inexiste plano de gerenciamento de resíduos sólidos do terminal 

rodoviário de Criciúma, que é operado pela Autarquia de Segurança, Trânsito e Transporte de 

Criciúma (ASTC). Todos os resíduos gerados atualmente são coletados pela coleta pública 

municipal. 

 

5.4.19 Resíduos Especiais 

 

Resíduos especiais são aqueles que em função de suas características tóxicas, radioativas e 

contaminantes merecem cuidados especiais em seu manuseio, acondicionamento, 

estocagem, transporte e sua disposição final, tais como: pilhas e baterias, lâmpadas 

fluorescentes, óleos lubrificantes, pneus, embalagens de agrotóxicos e os radioativos. Estes 

resíduos são objeto de logística reversa obrigatória pela PNRS. 
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Devido à ausência de dados primários sobre a geração destes resíduos no município de 

Criciúma, foram adotados valores estimados de geração per capita disponível no Plano de 

Gestão de Resíduos Sólidos: Manual de Orientação, do Ministério do Meio Ambiente e ICLEI 

– Brasil (2012). 
 

Os valores obtidos para a geração média dos resíduos previstos na Logística Reversa são: 
 

 Índice de geração de pneus igual a 2,9 kg/habitante/ano; 

Índice de geração per capita de pilhas igual a 4,34 unidades/habitante/ano; 

 Índice de geração per capita de baterias igual a 0,09 unidades/habitante/ano; 

 Índice de geração de lâmpadas fluorescentes igual a 4,0 unidades/domicílio/ano; 

 Índice de geração de resíduos eletroeletrônicos igual a 2,6 kg/domicílio/ ano; 

 

 
5.5 DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA 

 

 
A maior parte dos serviços de limpeza urbana do Município é terceirizada, através da 

contratação de duas empresas privadas: Triângulo Limpeza e Conservação e Cleonice da 

Silva ME. A Prefeitura também realiza com pessoal e equipamentos próprios algumas 

atividades. Além disso, empresas privadas se responsabilizam por algumas rótulas e praças, 

conforme apresentado na A Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade Urbana é a responsável 

pela fiscalização dos contratos de limpeza pública. 

 

A Tabela 77 apresenta a infraestrutura pública que demanda serviços de limpeza pública, 

conforme definindo pelo Termo de Referência que regulamenta o contrato entre a Prefeitura 

de Criciúma e a empresa Contratada. 

Tabela 77: Resumo da infraestrutura pública que demanda serviços de limpeza pública a serem 
realizados pela empresa contratada 
Descrição Unidade Quantidade 

Bairros Unidade 100 

Avenidas Unidade 50 

Ruas Unidade 3.600 

Praças Unidade 57 

Pavimentação asfáltica km 380 

Pavimentação em lajota km 258 

Pavimentação em paralelepípedo km 20 

Sem pavimentação km 260 

Área m² 210 

Fonte: Termo de Referência do Contrato nº 093/PMC/2013. 

 

As quantidades de resíduos sólidos gerados nas atividades de limpeza pública como: limpeza 
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de bocas de lobo, limpeza de ruas, mutirões de limpeza em ruas, etc., e destinadas ao aterro 

sanitário, durante alguns meses do ano de 2014 estão apresentadas na Tabela 78 e foram 

realizadas pela Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade Urbana. 

Tabela 78: Quantidade de resíduos de limpeza pública realizada pela Secretaria de Infraestrutura – 
alguns meses do ano de 2014. 

Mês Junho/14 Julho/14 Agosto/14 Setembro/14 Média mensal 

Resíduos limpeza 

urbana (t) 
669,39 568,65 1.225,47 1.108,74 893,06 

Fonte: PMC, 2014 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana 

 

Nos itens a seguir são apresentados detalhadamente os serviços de limpeza urbana 

realizados por cada um dos responsáveis. 
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5.5.1 Serviços executados pela Secretaria de Infraestrutura, e Mobilidade Urbana 

 

A Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade Urbana possui dois setores diferenciados 

responsáveis por atividades voltadas à limpeza urbana do Município. 

 Setor 1 - responsável pela limpeza diária das praças Nereu Ramos e do Congresso e 

suas áreas adjacentes (Figura 111, Figura 112 e Figura 113); 

 Setor 2 - responsável pela limpeza de escolas, postos de saúde e equipamentos 

públicos, limpezas de bocas de lobo, limpeza de canais de drenagem e limpeza de vias 

para festas religiosas. 

 

Figura 111: Vista geral da Praça Nereu Ramos.  
 

 

Figura 112: Vista geral da Praça do Congresso.  
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Os serviços são executados de segunda a sexta-feira das 7:00 horas às 16:30 horas, com 

uma hora de intervalo para descanso. Aos sábados e domingos os serviços são realizados 

sob demanda, em regime de horas extras. 

Para execução dos serviços a Secretaria conta com a infraestrutura apresentada na Tabela 

79. 

Tabela 79: Resumo da infraestrutura disponibilizada pela Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade 
Urbana para realização de seus serviços de limpeza urbana. 

Infraestrutura Quantidade 

Mão de obra 
Funcionários operacionais 28 

Supervisores 2 

 
 
 
 

Equipamentos 

Carrinhos de mão - 

Roçadeiras - 

Vassourões - 

Rastelos - 

Lutocar - 

Caminhão caçamba de 5m³ 1 

Retroescavadeira (não é exclusiva para este serviço) 1 

Fonte: PMC, 2014. 
 
 
 

Figura 113: Equipe realizando a limpeza da Praça do Congresso. 

5.5.1.1 Logística para prestação dos serviços: 

Os serviços do setor 1 ocorrem, diariamente, enquanto que os serviços do setor 2 são 

realizados a partir das solicitações dos coordenadores de escolas, postos de saúde ou pelas 

demandas da comunidade. 
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Durante a execução dos serviços é realizada a separação das frações dos resíduos: 

 Os recicláveis secos são acondicionados em sacos plásticos e coletados pelo 

caminhão da coleta seletiva da empresa que os encaminha às unidades de triagem 

parceiras do programa de coleta seletiva municipal; 

 As folhas secas são depositadas em um depósito localizado nas praças e quando 

atingem o volume de 1m³ (a cada 15 dias, aproximadamente) são transportados até a 

área de transbordo do pátio de máquinas e depois seguem para o aterro sanitário. 

 Os rejeitos são recolhidos pelo caminhão caçamba da prefeitura e seguem para a área 

de transbordo localizado no pátio de máquinas, que encontra-se em processo de 

licenciamento ambiental, e depois seguem para o aterro sanitário.  

 

 
 

5.5.2 Serviços executados pela Empresa Contratada 

 

A Empresa foi contratada pela Prefeitura Municipal de Criciúma, através de Contrato, para 

prestação dos serviços de limpeza urbana, a partir do processo licitatório. 

Para execução dos serviços de sua competência, que são: capinação manual ou mecânica, 

roçada, varrição, pintura e realinhamento de meio-fio, raspagem e lavagem de pisos, 

desobstrução de boca de lobo, limpeza de rios, córregos e valas, limpeza de praças, parques e 

jardins e recolhimento de resíduos gerados nestas atividades e destinação final dos entulhos, a 

empresa conta com a infraestrutura apresentada na Tabela 80. As equipes de trabalho atuam 

de segunda a sexta-feira das 7:30 horas às 17:18 horas, com uma hora de intervalo para 

descanso. 

Tabela 80: Infraestrutura da empresa contratada para realização dos serviços de limpeza urbana 
contratados. 

Infraestrutura Quantidade 

Mão de obra Funcionários operacionais 60 

 
 
 
 

Equipamentos 

Roçadeiras 15 

Carrinhos de mão 16 

Caminhão toco com caçamba de 5m³ 1 

Mini trator de roçada 1 

Varredeira mecânica 1 

Kombi para transporte de funcionários 1 

Ônibus para transporte de funcionários 1 

Fonte: Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana PMC, 2014. 
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5.5.2.1 Logística de prestação dos serviços 

Os serviços diários a serem executados pela empresa são definidos e solicitados pela 

Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, que expede uma “Ordem de Serviço” para 

cada atividade. A “Ordem de Serviço” possui numeração sequencial, a identificação dos 

serviços a serem executados e o prazo de execução. 

A remuneração dos serviços está vinculada às horas trabalhadas, com o valor contratual de 

R$ 20,78 (vinte reais e setenta e oito centavos) por hora/homem. 

O boletim de medição é aprovado pelo fiscal do contrato, funcionário da Secretaria de 

Infraestrutura e Mobilidade Urbana. 

A empresa conta com um local para que as equipes de trabalho se apresentem e para 

armazenamento dos equipamentos necessários para a realização dos serviços no Centro de 

Eventos José Ijair Conti, na Rua Giácomo Sonego Neto, 35 - Parque Centenário, Bairro São 

Luiz. 
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Os serviços de limpeza urbana da Avenida Centenário são realizados diariamente por uma 

equipe exclusiva, em trecho de cerca de 8km de via, compreendido entre o Supermercado 

Angeloni, no bairro Próspera, até o SATC (Figura 115). 

 

Figura 115: Equipe da empresa Triângulo realizando a limpeza da Avenida Centenário. 

Segundo informações repassadas pelo fiscal do contrato, durante a execução dos serviços é 

realizada a separação das frações dos resíduos, que após recolhidos tem diferentes destinos: 

 Os recicláveis secos são acondicionados em sacos plásticos e coletados pelo 

caminhão da coleta seletiva da empresa que os encaminha às unidades de triagem 

parceiras do programa de coleta seletiva municipal. 

 As galhadas e folhagens vão para a área de descarte de podas gerenciada pela 

FAMCRI; 

 A areia e resíduos de capina seguem para a Linha Batista para aterramento de um 

terreno; 

 Os rejeitos são recolhidos por caminhão caçamba e seguem para a área de transbordo 

de resíduos da limpeza pública localizada no pátio de máquinas, e que se encontra em 

processo de licenciamento ambiental, e depois seguem para o aterro sanitário. 
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5.5.3 Serviços executados pela Empresa Contratada - Praças 

 

A empresa foi contratada pela Prefeitura Municipal de Criciúma, através de Contrato, para 

prestação dos serviços de limpeza, manutenção e jardinagem de 23 praças, parques e jardins 

do município de Criciúma, compreendendo o fornecimento dos equipamentos, máquinas e 

ferramental necessário, a partir da Tomada de Preços nº 101/PMC de 29/02/2012. 

Segundo informações repassadas pela Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, 

não há um horário de trabalho definido para realização dos serviços. 

Para execução dos serviços de sua competência a empresa conta com a seguinte 

infraestrutura apresentada na Tabela 81. 

Tabela 81: Infraestrutura da empresa contratada para realização dos serviços de limpeza urbana 
contratados 

Infraestrutura Quantidade 

Mão de obra Funcionários operacionais 4 

 
Equipamentos 

Veículo tipo pick-up 1 

Carrinhos de mão 16 

Roçadeiras Não informado 

Fonte: Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana PMC, 2014. 

 

 
5.5.3.1 Logística para prestação dos serviços: 

A Tabela 82 apresenta a listagem das praças e largos, com os respectivos bairros, sob 

responsabilidade da empresa contratada. 

Tabela 82: Listagem das praças mantidas pela empresa. 
 Nome da Praça Bairro 

1 São Luís Argentina 

2 Aristides Israel Cardoso (Hospital São João) Centro 

3 Calçadão Paulo Marcus Centro 

4 Largo Tuffi Shead Centro 

5 A.M.A. Centro 

6 Vilmar Zózimo Peixoto Centro Michel 

7 Nelson de Bona Portão Cidade Mineira 

8 Mario Diomario a Rosa Cidade Mineira 

9 Museu Augusto Casagrande Comerciário 

10 Otília Auppi Laranjinha 

11 Arnaldo Napoli Metropol 
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 Nome da Praça Bairro 

12 Pedro Bratti Metropol 

13 Largo Manuel Ataíde Cardoso Metropol 

14 Largo Vereador Tibélio Olívio Milaneze Mina União 

15 Maria de Assis Góes (Ernesto Lacombi) Pio Correa 

16 Largo Rotary Próspera 

17 Da Chaminé Próspera 

18 Do trabalhador Próspera 

19 Santos Salvador Quarta Linha 

20 Ascendino Eufrásio Lopes Rio Maina 

21 Pedro Beneton Rio Maina 

22 Santa Barbara Santa Bárbara 

23 Da Resistência Democrática Santa Luzia 

24 Olívio Pavei São Domingos 

25 Largo Vereador Antônio de Jesus São Francisco 

26 Quintino Zago da Costa Verdinho 

Fonte: Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana ,PMC, 2014. 

 

 
Dentre as responsabilidades da empresa estão os seguintes serviços: 

 

 Manutenção das árvores – incluindo podas e irrigação; 

 Manutenção de canteiros de flores nas praças; 

 Apara de grama; 

 Manutenção de lixeiras nas praças; 

 Manutenção de bancos, equipamentos de ginástica, monumentos, luminárias e 

parques infantis – compreendendo pintura, reforma, solda, troca de correntes, troca de 

madeira dos brinquedos, etc. 

Os serviços a serem executados pela empresa são definidos a partir de programação 

elaborada pela Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, de forma a atender cada 

local ao menos uma vez por mês. O órgão responsável pela fiscalização das atividades é a 

FAMCRI. 

A remuneração dos serviços realizados se dá por meio de pagamento mensal à contratada, 

no valor total de R$ 13.833,10 (treze mil, oitocentos e trinta e três reais e dez centavos). 

Segundo informações repassadas pela Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, 

durante a execução dos serviços é realizada a separação das frações dos resíduos: 
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 Os recicláveis secos são acondicionados em sacos plásticos e coletados pelo 

caminhão da coleta seletiva da empresa que os encaminha às unidades de triagem 

parceiras do programa de coleta seletiva municipal. 

 As aparas de grama são embaladas e transportadas pela própria empresa; 

 Os rejeitos são acondicionados em sacos plásticos e coletados pelo caminhão da coleta 

convencional da empresa e destinados ao aterro sanitário. 

 

5.5.4 Serviços executados pela FAMCRI 

 

A FAMCRI é responsável pela manutenção e limpeza dos coletores de resíduos recicláveis e 

não recicláveis no centro, implantados na área central e comercial do município, apresentadas 

na Figura 116. 

 

Figura 116: Papeleiras instaladas na área central e comercial do município. 
 

 

Os serviços são realizados, no período noturno, por funcionários administrativos que 

coordenam a execução dos serviços de coleta seletiva no município. Os serviços são 

realizados em regime de horas extras. Observa-se que o serviço atualmente é prestado por 

pessoas em disfunção, o que poderia ser corrigido absorvendo a execução destas atividades 
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no contrato da empresa Triângulo ou na secretaria operacional, que é a Secretaria de 

Infraestrutura e Mobilidade Urbana. 

Para execução dos serviços a FAMCRI conta com a infraestrutura apresentada na Tabela 

83. 

Tabela 83: Resumo da infraestrutura disponibilizada pela FAMCRI para realização de seus serviços 
de limpeza urbana. 
Infraestrutura Quantidade 

 
Mão de obra 

Funcionários    administrativos    (limpeza  e   manutenção dos 
contentores de recicláveis e não recicláveis no centro) 

2 

Funcionário para manutenção dos contentores de recicláveis e 
não recicláveis no Ecoponto 

1 

 
Equipamentos 

Veículo tipo pick-up (não é exclusivo para o serviço) 1 

Veículo tipo Kombi (não é exclusivo para o serviço) 1 

Contentores de resíduos recicláveis e não recicláveis no centro 1.125 

Fonte: FAMCRI, 2014. 

 

A Figura 117 mostra o veículo utilizado pela FAMCRI para realização da coleta de resíduos 

dos coletores de resíduos recicláveis e não recicláveis no período noturno. No período diurno 

o veículo é utilizado pela equipe de fiscalização da FAMCRI. 

 

Figura 117: Veículo utilizado para a coleta dos resíduos de papeleiras. 
Fonte: SC Engenharia e Geotecnologia Ltda, 2014. 

 

 
5.5.4.1 Logística para prestação dos serviços 

Os serviços são realizados por equipe que varia de acordo com a necessidade, geralmente 

formada por 4 (quatro) pessoas, que percorrem as áreas do Município realizando a remoção 

manual dos resíduos depositados nos contentores de resíduos recicláveis e não recicláveis  e 

carregamento do veículo pick-up, a colocação de saco plástico limpo nas papeleiras, a 

remoção da papeleira e substituição por outra quando a mesma precisa passar por processo 

de higienização ou reparo. 

No Ecoponto são realizadas as atividades de higienização e reparos das papeleiras. 
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Todos os resíduos recolhidos nos contentores de resíduos recicláveis e não recicláveis, 

independentes do tipo – reciclável ou rejeito, são encaminhados ao caminhão coletor de lixo 

da JC Lopes que realiza a coleta convencional em área próxima aos locais de recolhimento 

das papeleiras. 

 

5.5.5 Serviços executados por empresas que adotaram espaços públicos 

 

O município de Criciúma instituiu através da Lei nº 5.265/2009 e seu Decreto Regulamentador 

SG nº 002/2011 o Programa Adoção de Logradouros, que consiste na adoção de espaços 

públicos por entidades da sociedade civil, associações de moradores, sociedade amigos de 

bairro e pessoas jurídicas legalmente constituídas e cadastradas no Município de Criciúma. 

Para participar do Programa é assinado um Termo de Permissão de Uso entre a entidade que 

vai assumir a adoção e o Poder Público Municipal, onde consta as competências de cada uma 

das partes. Após a assinatura deste documento a entidade ou pessoa jurídica adotante, fica 

autorizada a veicular publicidade alusiva ao acordo celebrado, conforme padrões e modelos 

fornecidos pelo Poder Público Municipal. 

O adotante do logradouro deverá efetuar a manutenção do espaço realizando atividades como 

plantio e corte de grama, limpeza do local, controle de ervas daninhas, ajardinamento, poda 

de árvores a partir de autorização expedida pela FAMCRI, manutenção e recuperação do 

meio-fio e calçamentos, manutenção de equipamentos como bancos, floreiras, equipamentos 

esportivos e monumentos. Atualmente, o Município possui 58 logradouros adotados pelo 

programa. 

A Figura 118 e Figura 119 abaixo apresentam exemplos de logradouros adotados no 

Município. 
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Figura 118: Rótula do município adotada pelo Programa Adoção de Logradouros. 

 
 
 

Figura 119: Rótula do município adotada pelo Programa Adoção de Logradouros. 

 

 
5.6 DESCRIÇÃO DAS UNIDADES DE TRIAGEM, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL 

DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 

 

5.6.1 Unidades de Triagem e Beneficiamento de Materiais Recicláveis 

 

Os recicláveis secos recolhidos pelo programa de coleta seletiva municipal são encaminhados 

para duas unidades de triagem existentes no município. Estas unidades são formadas 

organizações de catadores de materiais recicláveis: a CTMAR e a ACRICA, que nos próximos 

itens serão apresentadas em detalhes. A localização das duas unidades está indicada na 

Figura 120. 
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Figura 120: Localização da CTMAR e ACRICA.  

 

Apesar da coleta seletiva municipal encaminhar os resíduos recicláveis para estas unidades, 

é importante ressaltar que, segundo informações da Prefeitura Municipal, não há  instrumento 

jurídico que formalize a parceria entre a Prefeitura e as organizações de catadores. Não foi 

identificado contrato ou convênio estabelecendo algum tipo de  pagamento por serviço 

ambiental prestado ou definindo as responsabilidades e compromissos assumidos pelas 

partes para manutenção do Programa de Coleta Seletiva Municipal, como por exemplo, da 

parte da prefeitura: a cessão de uso de galpão, a quantidade de materiais a serem entregues 

nas unidades de triagem, a assistência técnica a ser prestada às unidades, etc., e da parte 

dos catadores: as quantidades a serem triadas, regras para uso dos galpões, os percentuais 

máximos de rejeito, etc. 
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A Tabela 84 apresenta, resumidamente, as principais características das duas unidades de 

triagem parceiras do Programa de Coleta Seletiva Municipal, construída a partir de 

informações coletadas in loco junto aos responsáveis pelas unidades. 

Tabela 84: Resumo das características das duas unidades de triagem parceiras do programa de 
Coleta Seletiva Municipal. 

Parâmetro ACRICA CTMAR 

 
Localização 

Rodovia Governador Jorge 
Lacerda, n° 900 - bairro 
Sangão (anexa ao 
Ecoponto da FAMCRI) 

 

Rod. Gov. Jorge Lacerda, 
42 - bairro Sangão 

Forma de organização Associação de catadores Cooperativa de catadores 

Nº de catadores 22 28 

Renda média mensal dos catadores (R$) 842,00 1.100,00 

Forma de distribuição de renda Partilha Partilha 

Contribuem com o INSS? Sim Sim 

Área aproximada da unidade de triagem (construída) 300 1000 

Modelo de triagem Mesas Mesas e esteira 

Toneladas triadas por dia 2 4 

Produção de rejeitos 
(nº de bags de aprox.1m³/dia) 

4 30 

Possui licença ambiental de operação? Não Em processo de renovação. 

Fonte: Adaptado de ACRICA, 2014 e CTMAR, 2014; 

 

Ainda, de acordo com informações coletadas na Oficina realizada com o Comitê Diretor Local 

e o Grupo de Sustentação do município de Criciúma, é possível observar que houve um 

declínio na renda mensal dos catadores no ano de 2014. 

Considerando a média de 124.142,92 kg/mês recolhidos em 2014 pelo Programa de Coleta 

Seletiva Municipal e o nº total de catadores atuando nas unidades de triagem da CTMAR e 

ACRICA sendo de 48 associados/cooperados, temos que o índice médio de eficiência na 

triagem em Criciúma é de 2.586,31 kg/homem/mês, conforme apresentado na Tabela 85. 

Tabela 85: Produtividade média da triagem nas 02 unidades de Criciúma 
Período Índice médio de eficiência na 

triagem por catador 
 

Unidade 

Mês 2.586,31 kg.catador/mês 

Dia 
(considerando 22 dias trabalhados no mês ) 

 
117,56 

 
kg.catador/dia 

Hora 
(considerando 6h trabalhadas por dia) 

 
19,59 

 
kg.catador/hora 
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5.5.1.1 Unidade de Triagem da CTMAR. 

A CTMAR iniciou seus trabalhos na triagem de materiais recicláveis como ATMAR – 

Associação de Trabalhadores de Materiais Recicláveis em 30 de dezembro de 2003. A 

associação foi transformada em cooperativa oficialmente em março de 2009 (CRICIÚMA, 

2013). 

Sua unidade está implantada em área impactada pela atividade de mineração que requer 

recuperação, motivo este que obriga o Município a encontrar outro local para instalação da 

associação até junho de 2015. Esta área é de propriedade da UNESC e a utilização do imóvel 

é formalizada por Contrato de Comodato firmado entre UNESC e CTMAR. O horário de 

funcionamento da CTMAR é de segunda a sexta-feira das 7:00 horas às 17:00 horas. 

A CTMAR opera suas atividades em estrutura bastante precária, com aproximadamente 

1.000m² de área construída em madeira, conforme visualizado na Figura 121. 

A cooperativa possui os seguintes equipamentos: 

 
 Esteira de triagem para classificação dos materiais; 

 Mesas de triagem para separação dos materiais; 

 Balança manual para pesagem dos materiais comercializados; 

 Duas prensas (uma exclusiva para papelão e outra para os demais materiais); 

 Um elevador de fardos; 

 Um silo; 

 E um caminhão que é utilizado para a comercialização de alguns materiais. 

 
A eficiência do processo de triagem na CTMAR foi medida em estudo realizado por Pavan 

(2014), que chegou ao valor de 22,92 kg/h. 

Por possuir pátio de estocagem, a CTMAR costuma armazenar os materiais triados para 

obtenção de melhores valores de mercado. 

A Cooperativa informou que não recebe ajuda ou incentivo financeiro do poder público 

municipal para pagamento das tarifas de água, luz, telefone, e nem apoio para a regularização 

da atividade e pagamento das taxas de licenciamento ambiental, contribuindo nas dificuldades 

financeiras e de implantação de melhorias em sua estrutura física. 

A CTMAR recebeu durante anos apoio da UNESC, através de auxílios na estruturação e 

organização da cooperativa, com a participação de acadêmicos dos cursos de Engenharia 

Ambiental, Psicologia e Direito, e supervisão do corpo docente dessa instituição (UNESC, 

2010). 
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(a) Vista frontal da unidade de triagem da 
CTMAR. 

(b) Local de descarga dos materiais recicláveis 
da CTMAR. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(c) Vista interna da unidade de triagem da 

CTMAR. 

 
(d) Vista interna da unidade de triagem da 

CTMAR. 

Figura 121: Imagens da Unidade de triagem da CTMAR.  

 

 
5.5.1.2 Unidade de Triagem da ACRICA 

De acordo com informações obtidas junto à UNESC, a ACRICA surgiu em 2008, diante da 

necessidade de organização em modelo associativo de um grupo de catadores residentes nos 

arredores dos bairros Paraíso, Tereza Cristina, Santa Augusta, São Francisco, Boa  Vista e 

Cidade Mineira, região do município de Criciúma que possui vulnerabilidades socioambientais 

consideráveis. 

Segundo a mesma fonte, inicialmente, os associados da ACRICA trabalhavam de forma 

individual, realizando o serviço de catação nas ruas, por não possuírem local e equipamentos 

apropriados e obtinham uma renda mensal de forma individual na sua maioria (73%) de menos 

de R$ 400,00 reais por mês. Ainda, a sua formação, a associação luta por um local adequado 

para trabalhar e com a intermediação do Fórum Municipal Lixo e Cidadania e apoio da 

FAMCRI, a ACRICA, após seis anos de negociações, conquistou em abril de 2014 um espaço 

cedido pelo município: um galpão de separação e triagem situado na Rodovia Jorge Lacerda, 

900 no Bairro Sangão. É um imóvel alugado junto ao Ecoponto 
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da FAMCRI, possuindo área operacional reduzida, conforme pode ser visualizado na Figura 

122. O número de associados oscila entre 14 a 22. 

A Aassociação possui balança própria para pesagem dos materiais comercializados, duas 

grandes mesas de triagem e prensa. As despesas com o aluguel, água, telefone e energia 

elétrica são pagas pela FAMCRI, porém verificou-se que o suporte técnico para a 

regularização ambiental da atividade e apoio na área de comercialização e contábil não é 

realizado pela Fundação. 

A ACRICA vem recebendo apoio técnico da UNESC desde 2008 para sua estruturação e 

organização por meio do Projeto de Extensão Coleta Seletiva Solidária, que é desenvolvido 

sob a orientação do corpo docente e bolsistas dessa Instituição. O objetivo do projeto é 

“emponderar e potencializar a organização de forma associativa de quem efetivamente realiza 

a separação e triagem de materiais recicláveis” 29. 

Atualmente os associados vêm enfrentando dificuldades financeiras, com a redução 

significativa da renda mensal, em torno de 40%, e consequentemente diminuição do número 

de  trabalhadores  atuando  diariamente  na  associação. Os principais fatores para esta 

situação são a crise econômica nacional que afetou a cadeia da reciclagem, com a redução 

da demanda por produtos e embalagens e consequente diminuição dos preços dos materiais 

recicláveis e a qualidade dos resíduos recicláveis recebidos, pois devido à catação informal 

que ocorre antes da coleta seletiva municipal, os materiais de maior valor são desviados 30. 

Constantemente ocorrem debates entre a FAMCRI, a direção da ACRICA e as entidades 

apoiadoras com relação às quantidades de materiais recicláveis destinadas à associação. 

O horário de funcionamento da ACRICA é de segunda a quinta-feira das 8:00 horas às 17:00 

horas e na sexta-feira das 8:00 horas às 16:00 horas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
29 

Disponível em: https://coletasolidaria.wordpress.com/ 
30

http://www.portalsatc.com/site/interna.php?i_conteudo=22354&titulo=Crise+reduz+em+40%25+rendimentos+ 

dos+catadores+de+material+reciclAavel 

http://www.portalsatc.com/site/interna.php?i_conteudo=22354&amp;titulo=Crise%2Breduz%2Bem%2B40%25%2Brendimentos%2B
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(a) Vista frontal da unidade de triagem da ACRICA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(c) Vista interna da unidade de triagem da 
ACRICA. 

(d) Vista interna da unidade de triagem da 
ACRICA. 

Figura 122: Imagens da Unidade de triagem da ACRICA.  

 

 
5.6.1.1 Comercialização dos Materiais pela ACRICA e CTMAR 

Os materiais recebidos nestas unidades são separados manualmente em diferentes frações 

e comercializados com atravessadores ou indústrias da região. A Tabela 86 apresenta os 

principais e atuais compradores dos materiais comercializados por estas unidades e a Tabela 

87 e Tabela 88 os valores médios de mercado obtidos nos principais materiais, juntamente 

com a quantidade média comercializada por mês. 

Tabela 86: Principais compradores dos materiais comercializados. 

Material 
ACRICA CTMAR 

Empresa Localização Empresa Localização 

Papel misto Eva Reciclagem Criciúma Jarvas Criciúma 

Isopor Santa Luzia Braço do Norte Santa Luzia Braço do Norte 

Papelão Eva Reciclagem Criciúma Jarvas Criciúma 

Papel branco Eva Reciclagem Criciúma Jarvas Criciúma 

Plástico transparente Eva Reciclagem Criciúma Gipão Criciúma 

Plástico bolsa Eva Reciclagem Criciúma Gipão Criciúma 
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Material 
ACRICA CTMAR 

Empresa Localização Empresa Localização 

Plásticos diversos Eva Reciclagem Criciúma Gipão Criciúma 

PET transparente Eva Reciclagem Criciúma Jucemar Braço do Norte 

PET verde Eva Reciclagem Criciúma Jucemar Braço do Norte 

PET azeite Eva Reciclagem Criciúma Jucemar Braço do Norte 

Alumínio Eva Reciclagem Criciúma TF Sul Criciúma 

Lata 
Ferro velho 2 
irmãos 

Criciúma Eva Reciclagem Criciúma 

Plástico "estralado" Eva Reciclagem Criciúma Jarvas Criciúma 

Caixa de ovo Eva Reciclagem Criciúma Lino Criciúma 

Vidro Enio Criciúma Enio Criciúma 

Embalagem tetrapack Eva Reciclagem Criciúma Edson Criciúma 

PEAD branco Eva Reciclagem Criciúma Rogério Naspolini Criciúma 

PEAD colorido Eva Reciclagem Criciúma Rogério Naspolini Criciúma 

Copinho Eva Reciclagem Criciúma Gipão Criciúma 

Fonte: Adaptado de ACRICA, 2014 e CTMAR, 2014. 
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Tabela 87: Quantidade de materiais comercializados e valores comercializados pela ACRICA em 2014. 
 

 
Material 

 

Valor unitário 
médio 

 

Média mensal comercializada por 
material 

 

Média mensal comercializada por 
grupo 

 

Total comercializado mensal por 
material 

 

Total comercializado mensal por 
grupo 

R$/kg kg/mês % kg/mês % R$/mês % R$/mês % 

Papel misto 0,2 4.064,33 16,09  
 

11.430,99 

 
 

45,24 

812,87 6,63  
 

3.149,03 

 
 

25,70 

Papelão 0,33 4.606,00 18,23 1519,98 12,40 

Jornal 0,22 405 1,60 89,1 0,73 

Papel branco 0,36 1.549,33 6,13 557,7588 4,55 

Embalagem tetra-Pack 0,21 806,33 3,19 169,33 1,38 

Plastico cristal 1,5 643,5 2,55  
 
 
 
 
 

 
7.324,24 

 
 
 
 
 
 

 
28,99 

965,25 7,88  
 
 
 
 
 

 
7.296,20 

 
 
 
 
 
 

 
59,54 

Plástico transparente 1,5 680 2,69 1020 8,32 

Plástico bolsa 1 992 3,93 992 8,09 

Plásticos diversos 0,82 386,67 1,53 317,07 2,59 

Plástico seco 0,54 541,67 2,14 292,5018 2,39 

Plástico colorido 1 950 3,76 950 7,75 

PET transparente 1,2 478,5 1,89 574,2 4,69 

PET cristal 1 97 0,38 97 0,79 

PET verde   0,00 0 0,00 

PET azeite 0,45 93 0,37 41,85 0,34 

Plástico "estralado" 0,3 169,23 0,67 50,769 0,41 

PEAD branco 0,89 519 2,05 461,91 3,77 

PEAD colorido 0,95 663,67 2,63 630,49 5,14 

PEAD cristal 0,98 817 3,23 800,66 6,53 

Copinho 0,5 73 0,29 36,5 0,30 

Resíduo PP 0,3 220 0,87 66 0,54 

Vidro 0,03 2.835,00 11,22 2.835,00 11,22 85,05 0,69 85,05 0,69 

Alumínio 3,3 69,5 0,28  
 

3.109,63 

 
 

12,31 

229,35 1,87  
 

1.453,88 

 
 

11,86 

Lata 2,5 261,2 1,03 653 5,33 

Ferro 0,19 2.629,33 10,41 499,57 4,08 

Cobre 0,48 142 0,56 68,16 0,56 

Inox 0,5 7,6 0,03 3,8 0,03 

Caixa de ovo 0,2 118,5 0,47 118,50 0,47 23,7 0,19 23,70 0,19 

Isopor 0,59 405 1,60 405,00 1,60 238,95 1,95 238,95 1,95 

Rafia 0,2 42 0,17 42,00 0,17 8,4 0,07 8,40 0,07 

TOTAL  25.265,36 100,00 25.265,36 100,00 12.255,21 100,00 12.255,21 100,00 

valor médio da tonelada comercializada (R$/t) 485,06 

Tabela 88: Quantidade de materiais comercializados e valores comercializados pela CTMAR em 2014. 
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Material 
Valor unitário 

médio 
Média mensal comercializada por 

material 
Média mensal comercializada por 

grupo 
Total comercializado mensal por 

material 
Total comercializado mensal 

por grupo 

R$/kg kg/mês % kg/mês % R$/mês % R$/mês % 

Papel misto 0,25 2.190,00 4,84  

 
23.553,00 

 

 
52,04 

547,50 1,83  

 
7.656,32 

 

 
25,56 

Papelão 0,37 10.760,00 23,77 3981,20 13,29 

Jornal 0 0 0,00 0,00 0,00 

Papel branco 0,34 7.193,00 15,89 2445,62 8,16 

Embalagem tetra- 
Pack 

0,2 3.410,00 7,53 682,00 2,28 

Plastico cristal 0 0 0,00  
 
 
 
 
 

 
17.535,68 

 
 
 
 
 
 

 
38,74 

0,00 0,00  
 
 
 
 
 

 
19.302,74 

 
 
 
 
 
 

 
64,44 

Plástico transparente 1,4 1.103,00 2,44 1544,20 5,16 

Plástico bolsa 1,2 2.850,00 6,30 3420,00 11,42 

Plásticos diversos* 0,82 1.500,00 3,31 1230,00 4,11 

Plástico seco 0 0 0,00 0,00 0,00 

Plástico colorido 0 0 0,00 0,00 0,00 

PET transparente 1,85 2.630,67 5,81 4866,74 16,25 

PET cristal 0 0 0,00 0,00 0,00 

PET verde 1,65 459,67 1,02 758,46 2,53 

PET azeite 0,5 100,67 0,22 50,34 0,17 

Plástico "estralado" 0,4 4.195,00 9,27 1678,00 5,60 

PEAD branco 1,5 2.466,67 5,45 3700,01 12,35 

PEAD colorido 1 1.880,00 4,15 1880,00 6,28 

PEAD cristal   0,00 0,00 0,00 

Copinho* 0,5 350 0,77 175,00 0,58 

Resíduo PP 0 0 0,00 0,00 0,00 

Vidro 0,03 180 0,40 180,00 0,40 5,40 0,02 5,40 0,02 

Alumínio* 3,3 740 1,63  
 

2.673,33 

 
 

5,91 

2442,00 8,15  
 

2.790,00 

 
 

9,31 

Lata 0,18 1.933,33 4,27 348,00 1,16 

Ferro 0 0 0,00 0,00 0,00 

Cobre 0 0 0,00 0,00 0,00 

Inox 0 0 0,00 0,00 0,00 

Caixa de ovo 0,1 1.150,00 2,54 1.150,00 2,54 115,00 0,38 115,00 0,38 

Isopor 0,5 170 0,38 170 0,38 85,00 0,28 85,00 0,28 

Rafia 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL  45.262,01 100 45.262,01 100,00 29.954,45 100 29.954,45 100,00 

Valor médio da tonelada comercializada (R$/t) 661,80 

*Para estes materiais utilizou-se como referência os valores comercializados pela ACRICA, já que os mesmos não foram informados pela CTMAR. 
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A partir da comparação das tabelas 62 e 63 observa-se que a CTMAR teve o valor médio 

comercializado por tonelada em 2014 26,7 % superior ao da ACRICA, o que deve estar 

relacionado com a maior quantidade de materiais recebidos para triagem e, por consequência, 

para comercialização, pela maior área de estocagem (pode-se armazenar grandes 

quantidades de material e comercializar com compradores mais distantes e que paguem 

melhor, diminuindo o número de atravessadores no processo) e pela experiência da 

associação que atua no ramo há muito mais tempo do que a ACRICA. 

Destaca-se também o baixo valor do vidro, material com grande dificuldade de 

comercialização no Estado, e a grande importância econômica da comercialização dos 

plásticos, que embora não se destaquem em peso nos percentuais de materiais 

comercializados, representam muito no valor arrecadado, para as duas associações, 

praticamente o dobro obtido com a venda de outros materiais. 

 

5.6.2 Deposição Final de Resíduos dos Serviços de Varrição e Capina 

 

A deposição dos resíduos dos serviços de varrição e capina provenientes, dos serviços de 

limpeza urbana realizados pela empresa Triângulo e pela Secretaria de Infraestrutura e 

mobilidade Urbana é realizada em terreno particular localizado (Figura 123) na Rodovia Anes 

Gualberto (SC 446), conforme apresentado na Figura 124 e Figura 125. 
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Figura 123: Localização do terreno utilizado para deposição final de resíduos de capina  
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Figura 124: Terreno utilizado para deposição final de resíduos de capina. 

 
 

Figura 125: Caminhão caçamba da empresa realizando a descarga de resíduos de capina no local. 

 

 
Segundo informações repassadas pela FAMCRI, há Autorização Ambiental para a atividade 

de terraplanagem – remodelação topográfica (AuA Nº 06/2014 e renovação AuA Nº 020/2015), 

com a conformação topográfica sendo realizada por meio de deposição de material inerte 

(solo), apenas. 

Ainda, segundo a FAMCRI, é realizada a fiscalização da atividade, com a verificação dos tipos 

dos materiais depositados, porém não há controle das quantidades depositadas no local. 



MUNICÍPIO DE CRICIUMA 

PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 
307 

 

 

5.6.3 Beneficiamento e deposição de resíduos de podas 

 

Os resíduos de podas coletados segregadamente no município têm dois destinos finais: a 

trituração ou a deposição final para recuperação vegetal de área degradada. 

Desde 2011 é realizada a trituração de podas urbanas entregues pela população no Horto 

Florestal Antônio José Tolé Guglielmi localizado ao oeste do município de Criciúma, na 

localidade de Mina União. 

A atividade vem sendo realizada de forma intermitente, devido às dificuldades operacionais do 

equipamento - picador elétrico de pequeno porte modelo TR500 – marcaTrapp (Figura 126), 

pois existem restrições quanto aos tipos e tamanhos dos resíduos vegetais a serem 

processados bem como à falta de funcionário exclusivo para esta atividade. 

Segundo informações repassadas pelos responsáveis, nos últimos meses a operação do 

equipamento tem seguido uma rotina trabalhando na frequência de uma vez por semana, em 

um turno de oito horas. 

O material triturado, é utilizado no ajardinamento de vias públicas e escolas. Não é realizado 

controle dos quantitativos de resíduos vegetais recebidos no horto e nem dos materiais 

beneficiados com o picador. 

No entanto, segundo nformações repassadas pelo encarregado da operação do equipamento, 

estima-se uma produção de 30m³ de resíduos processados nos últimos 5 meses. 

A disposição final de resíduos de podas é realizada em área localizada no bairro Santa Luzia, 

próxima à Rua Getúlio Albino e à subprefeitura da Santa Luzia, às margens de um curso d’água 

sem denominação, afluente do Rio Sangão (FAMCRI, 2013), com localização apresentada na 

Figura 127. 

Esta área é composta por áreas de preservação permanente e áreas verdes criadas com a 

implantação dos loteamentos Jardim das Bromélias (etapa I e II) e Jardim Camélia, identificadas 

na Figura 128 (FAMCRI, 2013). 
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(a) Resíduos vegetais estocados 
aguardando o beneficiamento. 

(b) Resíduos vegetais já triturados, 
pronto para serem utilizados no 

ajardinamento. 

  
 
 
 
 
 

(c) Equipamento utilizado para 
trituração dos resíduos de podas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 126: Beneficiamento de resíduos de podas realizado no Horto Florestal. 



MUNICÍPIO DE CRICIUMA 

PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 
309 

 

 

 

 

Figura 127: Localização do terreno utilizado para disposição final de resíduos de podas. 
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Figura 128: Identificação das áreas onde ocorre a disposição final de resíduos de podas. 

Fonte: FAMCRI, 2013. 

 
A disposição final dos resíduos de podas foi planejada pela FAMCRI com o desenvolvimento do 

projeto de restauração ambiental destas áreas que tem como objetivo a recuperação da 

vegetação nativa nestes locais. (FAMCRI, 2013). 

Segundo FAMCRI (2013), este processo está baseado nas seguintes teorias e técnicas: 

 Teoria da nucleação adotando a técnica de utilização de poleiros artificiais, construídos 

com galhos, que atraem aves e morcegos que pousam na área e defecam sementes 

oriundas de fragmentos florestais próximos; 

 Técnica da transposição de galharia, onde as leiras de galharias dispostas no solo, 

incorporam matérias orgânica no mesmo e propiciam abrigos e microclima adequados  a 

diversos animais que por sua vez trazem propágulos para a área em recuperação, e 

participa dos processos ecológicos. 

No entorno da área há três fragmentos de vegetação nativa que servirão de propágulos de 

espécies vegetais, conforme apontado na Figura 129. 
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Figura 129: Identificação das áreas dotadas e fragmentos de vegetação nativa . 

Fonte: FAMCRI, 2013. 

 
 

5.6.3.1 Operação do local de deposição final de resíduos de podas 

A deposição de resíduos de podas no local está sendo realizada desde 2013, pela FAMCRI e 

Celesc, como pode ser visualizado na Figura 130, mantendo-se o distanciamento de cinco 

metros do curso d’água, para que o material não seja lançado no leito do rio. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(a) Vista geral da área. 

 

 

(b) Resíduos vegetais depositados no local e 
resíduos de madeira depositados pela 

população. 

Figura 130: Imagens da deposição de podas no local.  

 

 
No entanto não há nenhuma forma de controle das quantidades de resíduos depositadas no 

local, não há funcionário coordenando as atividades no local e nem cercamento da área para 
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impedir o descarte irregular de outros resíduos, como constatado em visita in loco,  e possível 

observar na figura anterior. 

 

5.6.4 Reciclagem de Óleo de Cozinha 

 

A reciclagem do óleo de cozinha, recolhido pela Prefeitura através da entrega voluntária no 

Ecoponto e Horto Florestal, sob a responsabilidade da FAMCRI, em parceria com a Secretaria 

Municipal de Educação. Há três pessoas trabalhando na fabricação do sabão ecológico, com 

uma média de produção de 1.200 unidades de sabão em barra por mês. 

O processo de produção consiste na filtragem manual do óleo, com a utilização de uma toalha, 

para posterior aquecimento do mesmo e adição de álcool industrial, soda cáustica diluída e 

detergente industrial. A mistura é disposta em formas, que após secagem são cortados em 

barras. Após o uso, as embalagens de óleo são encaminhadas para reciclagem, onde a coleta 

é realizada semanalmente. Os rejeitos do processo produtivo são destinados a empresa 

licenciada pelo órgão ambiental competente. 

A central de alimentos do Município, que é a responsável pelas merendas das escolas 

municipais, recolhe o sabão produzido neste local e entrega em 71 escolas municipais. A 

Figura 131 apresenta imagens dos óleos de cozinha recebidos e de sua transformação em 

sabão. 

 

 
(a) Resíduos de óleos de cozinha recebidos no 

Horto Florestal. 

 
(b) Sabão produzido a partir da reciclagem do 

óleo de cozinha. 

Figura 131: Sabão produzido a partir da reciclagem de óleo de cozinha. 

5.6.5 Aterro Sanitário e Aterro de Resíduos Industriais Classe II 
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Os resíduos sólidos domiciliares, bem como os resíduos industriais classe II-A e II-B e resíduos 

de construção civil são depositados no aterro sanitário de propriedade da empresa RAC 

Saneamento, com localização apresentada na Figura 132. 

Figura 132: Localização do Aterro Sanitário da Empresa RAC Saneamento. 

 

 

 
O aterro sanitário era gerenciado pela empresa RAC Resíduos desde o início das atividades 

de operação do mesmo, em 2005. No entanto, a partir de uma decisão judicial ao final do 

primeiro semestre de 2014, o aterro passou a ser de propriedade da empresa RAC 

Saneamento. 

O local recebe cerca de 700 toneladas de resíduos por dia, sendo estes resíduos domiciliares 

de oito municípios: Criciúma, Içara, Nova Veneza, Sangão, Balneário Rincão, Forquilhinha, 

Meleiro e Maracajá, além de resíduos industriais de algumas indústrias da região. 

A área total do aterro é de 59 hectares, com vida útil estimada de 20 anos. No entanto, há 

capacidade de ampliação da área, chegando-se a quase o dobro da atual, fazendo com que 
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a vida útil do aterro seja de 65 anos. A área do aterro foi planejada em forma de pirâmide, e 

em sua base foram implantadas quatro células para resíduos domiciliares e três células para 

os resíduos industriais, conforme apresentado na Figura 133. A partir da formação desta base, 

os resíduos foram sendo depositados nos patamares superiores, obedecendo a forma de 

pirâmide, conforme representado na Figura 134. Atualmente o aterro está com 15 metros de 

altura, sendo que sua altura final é de 30 metros. 

Figura 133: Figura ilustrativa da formação da base piramidal do aterro sanitário. 
 

 
Figura 134: Figura ilustrativa da disposição das células do aterro sanitário. 
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O aterro sanitário conta com camada de impermeabilização de base com solo compactado e 

com manta de polietileno de 2mm, sistema de captação de águas pluviais, de chorume e de 

gases. As águas pluviais são drenadas até o Rio dos Porcos. Os gases são queimados no 

local, mas está sendo estudada a viabilidade econômico-financeira para implantação de 

sistema de aproveitamento energético dos mesmos. Já o chorume é armazenado em três 

tanques (cada um com capacidade de 10.000L), para posterior coleta por caminhão bi-trem, 

com capacidade de transportar 47 t de chorume, e destinação até a estação de tratamento de 

efluentes industriais de propriedade da empresa Rio Vivo no município de Brusque. 

A Figura 135 apresenta imagens da época da implantação do aterro sanitário e de seus 

sistemas de impermeabilização e de coleta de águas pluviais, de chorume e de gases. 
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(a) Implantação da base de 
impermeabilização do aterro e da manta de 

polietileno de 2mm. 

(b) Implantação da base de 
impermeabilização do aterro e da manta de 

polietileno de 2mm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) Implantação do sistema de captação de 
chorume. 

 

(d) Implantação do sistema de captação 
de chorume. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(e) Implantação do sistema de captação de 

águas pluviais. 

 
(f) Implantação do sistema de captação 

de águas pluviais. 

Figura 135: Imagens da fase de implantação do aterro sanitário. 

 
Já foi desenvolvido projeto para implantação de estação de tratamento de efluentes própria 

do aterro e obtida a licença ambiental de instalação da mesma. A partir da implantação da 

unidade, o chorume será tratado no local, para posterior lançamento no rio dos Porcos. 

A unidade dispõe de jazida própria para extração de terra para o recobrimento do aterro. 
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5.6.5.1 Operação do local 

As atividades diárias ocorrem em duas frentes de trabalho: uma para os resíduos sólidos 

domiciliares e outra para os resíduos industriais. 

Os resíduos são depositados em uma célula, que chega até a altura de três metros. 

Posteriormente o trator de esteira realiza a compactação da massa de resíduos, passando 

sete vezes sobre ela. Após esta compactação, cobre-se a célula com terra e realiza-se 

novamente a compactação. Quando a célula é finalizada realiza-se o plantio de grama sobre 

o talude da mesma. 

Para realização das atividades a empresa dispõe da infraestrutura apresentada na Tabela 89. 

Tabela 89: Infraestrutura disponibilizada para operação do aterro sanitário. 

Infraestrutura Quantidade 

Mão de obra 
Funcionários administrativos 4 

Funcionários operacionais 17 

 
 

Equipamentos 

Trator de esteira 2 

Trator agrícola de pneus 1 

Retroescavadeira 1 

Escavadeira hidráulica 1 

Balança Rodoviária com capacidade de 80t 1 

 
 

Edificações de apoio 

Guarita de recepção 1 

Guarita para pesagem dos resíduos 1 

Refeitório 1 

Vestiário 1 

Escritório central – administração, centro de educação 
ambiental, sala de reuniões, laboratório, copa e banheiros 

1 

Fonte: RAC Saneamento, 2014. 

 

 
A Figura 136 apresenta imagens das áreas utilizadas para disposição final dos resíduos 

sólidos no aterro. A Figura 137 apresenta imagens da unidade de pesagem dos resíduos 

recebidos no aterro sanitário e o escritório central do aterro. 
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(a) Vista frontal do aterro – área onde já ocorreu 
o plantio de gramas. 

 

(b) Vista geral do aterro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(c) Atual frente de trabalho dos resíduos sólidos 
domiciliares. 

(d) Atual frente de trabalho dos resíduos sólidos 
domiciliares. 

Figura 136: Imagens da área operacional do aterro sanitário. 

 

 

(a) Balança rodoviária. 

 

(b) Escritório central. 

Figura 137: Imagens das estruturas de apoio do atero sanitário. 
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5.6.5.2 Controles Ambientais: 

Segundo informações repassadas pela equipe técnica da RAC Saneamento são realizados 

os seguintes controles ambientais: 

 Controle da origem e quantidade de resíduos sólidos depositados no aterro através 

de software para controle de dados – Use all; 

 Coleta e tratamento do chorume gerado no aterro; 

 Coleta e queima dos gases gerados no aterro; 

 Controle visual das cargas de resíduos industriais que chegam ao aterro, através de 

câmera de controle localizada sobre a balança rodoviária; 

 Coleta de algumas amostras de resíduos industriais e análise instantânea dos 

seguintes parâmetros da amostra: pH, cor, odor, líquidos livres, hidróxidos e reatividade 

em água; 

 Monitoramento da avi-fauna através de estudos de biólogo, com o objetivo de avaliara 

interferência do aterro no ambiente do entorno; 

 Monitoramento da qualidade da água superficial e subterrânea, com a contratação de 

análises laboratoriais semestrais, cujos resultados são enviados à FATMA; 

 Controle da topografia, com o objetivo de atender as diretrizes de projeto e garantir a 

estabilidade da coluna de lixo depositada; 

 Utilização de fogos de artifícios para espantar aves. 

 
Há de se ressaltar que o aterro não dispõe de piezômetros para controle da estabilidade dos 

taludes, apesar de terem sido previstos em projeto. 

 

5.6.6 Tratamento dos resíduos de serviços de saúde 

 

Os resíduos de serviços de saúde, da rede pública e privada, dos grupos A1, A2, A4, A5 e E 

são tratados na Unidade de Tratamento de Resíduos de Saúde (UTRS) de propriedade da 

empresa Contratada, localizada na Rodovia BR 101, Km 389 – Poço 8, Içara/SC, em área 

anexa ao aterro sanitário da RAC (Figura 138). 
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Figura 138: Vista geral da unidade de tratamento de resíduos da empresa Global. 

 

 
A unidade utiliza o tratamento dos RSS por processo de autoclavagem, que consiste na 

esterilização dos RSS a vapor saturado em altas temperaturas (Figura 139). Após serem 

descaracterizados os resíduos são dispostos no aterro industrial de propriedade da RAC. 

Figura 139: Vista do interior da undiade de tratamento com o equipamento Autoclave. 

5.6.6.1 Operação do local: 

A partir do recebimento dos resíduos na unidade, estes são acondicionados em carrinhos 

metálicos com capacidade útil de 1.000L e, posteriormente, seguem para o tratamento na 

autoclave. A cada ciclo, três carrinhos metálicos são colocados no interior da autoclave para 

descaracterização dos resíduos, durante o tempo de aproximadamente cinquenta e cinco 
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minutos, processando uma média de 1.350 quilos de resíduos. 

A unidade dispõe de seis carrinhos metálicos que são utilizados para descaracterização dos 

resíduos dentro da autoclave, cinco carrinhos plásticos para acondicionamento dos resíduos 

em momentos de pico e uma pessoa para operação do equipamento. 

 

 
5.6.6.2 Controles Ambientais: 

Segundo informações repassadas pela empresa, periodicamente são realizados controles 

ambientais do equipamento, de forma a garantir a eficiência do tratamento: 

 A cada 15 dias é realizado o controle interno com utilização de uma cápsula (Modelo 

Avast), que avalia a eficiência do tratamento; 

 A cada seis meses é contratada empresa especializada para realização de testes 

laboratoriais dos efluentes e testes biológicos para controle da esterilização. 

Os resultados destes controles são encaminhados à Fundação Estadual de Meio Ambiente – 

FATMA. 

 

5.6.7 Unidade de Beneficiamento de Resíduos de Construção Civil 

 

No final do ano de 2014 foi instalada no Município uma unidade de reciclagem de entulhos, 

da empresa 3R’s, que conta com para produção de agregado reciclado a partir de resíduos 

de construção Classe A. 

Esta unidade está implantada na Rodovia Otávio Dassoler, nº 1.885, Linha Batista – 

Criciúma/SC, com capacidade de processamento de 25 m³/hora, e funciona como um ponto 
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de recebimento de resíduos de construção entregues pela população e por empresas de tele-

entulho. Os usuários do local pagam pelos serviços à empresa 3R’s de acordo com o volume 

e qualidade dos materiais acondicionados na caçamba e materiais. 

A Unidade de Reciclagem de Resíduos da Construção Civil é licenciada pela Fundação do 

Meio Ambiente de Criciúma (LAO nº 083/2014), com validade de 48 meses, sendo emitida em 

20 de novembro de 2014. 

A partir de visita realizada in loco, identificou-se através da sinalização do local que os 

seguintes materiais podem ser beneficiados: Argamassa; Blocos; Tijolos; Telhas; Concreto; e 

Material em Cerâmica. Ainda, como indicativo, esta sinalização aponta que não podem ser 

dispostos na área os seguintes materiais: Lixo orgânico; Resíduos de serviços de saúde; 

Amianto; Vernizes; Tintas; Solventes; Lâmpadas; e Pilhas. São produzidos pelo processo de 

beneficiamento de resíduos de construção: brita; areia; pedrisco; rachão. 

Os equipamentos disponíveis para operação são: 
 

 Retroescavadeira; 

 Britador; 

 Esteira de elevação; 

 Peneira rotativa com 5 granulometrias: separa em brita, areia, pedrisco, rachão. 

O local é dotado de estrutura simples, dotada de cercamento da área, baia de estocagem de 

resíduos e edificação em contêiner, para apoio logístico, técnico e administrativo. O 

beneficiamento dos resíduos ocorre em local descoberto e sem pavimentação, como pode ser 

visto na Figura 140 a Figura 143. 
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Figura 140: Edificação de apoio e administrativo.  Figura 141: Pátio de estocagem de materiais. 
 

 
 
 
 

 
Figura 142: Equipamentos utilizados. 

 

 
 
 
 

 
Figura 143: Estocagem de materiais. 

 

 

Não há balança no local, e a cobrança é realizada através da capacidade volumétrica do 

veículo de entrega das cargas. Sendo realizada inspeção visual para verificação dos materiais 

presentes na carga. 

O preço pelos serviços é cobrado por caçamba, e varia conforme a negociação (quantidade e 

tipo de resíduo enviado). Atualmente, o preço de tabela é o seguinte: 

 Caçamba Limpa (Resíduos Classe A - Concreto, argamassa, blocos, materiais em 

cerâmica etc.):

o Caçamba 5m³ - R$ 50,00; 

o Caçamba 8m³ - R$ 96,00; 

o Caçamba 12m³ - R$ 168,00. 

 Caçamba "Misturada" (madeira, ferro, papel e plástico): O dobro do preço da 

caçamba limpa.

 
De acordo com informações da empresa, o custo total de cada subproduto equivale a 

aproximadamente 50% do custo do material extraído de jazidas naturais. 

Ainda segundo ela, até o presente momento, a quantidade de resíduos recebida é 

insignificante em relação à capacidade produtiva. O ramo de construção que mais destinou 

resíduos nesta área foram empresas de terraplanagem e demolição. Algumas construtoras 
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também destinaram seus resíduos para este local. No entanto, segundo informações 

repassadas pelo representante da empresa, não houve procura de empresas tele-entulho ou 

fábricas de artefatos de cimento e cerâmicas. 

A viabilidade operacional e financeira da unidade está diretamente relacionada à elaboração, 

implementação e fiscalização dos Planos de Gerenciamentos de Resíduos de Construção 

Civil do município, que deve priorizar a reciclagem dos resíduos Classe A ao invés do 

aterramento. Há de se ressaltar que o cumprimento do TAC dos resíduos da construção civil 

também deverá contribuir de forma positiva para a manutenção desta unidade operacional. 

Ainda, a partir de informações repassadas após a realização das audiências públicas no 

município, a quantidade de resíduos de construção civil encaminhada à esta unidade, de 

março de 2015 até janeiro de 2016 pode ser observada na Tabela 90, sendo que a média 

mensal informada pela empresa é de 638,94 m³. 

Tabela 90: Volume de resíduos de construção civil encaminhados à Empresa 3R’s 

ANO MÊS VOLUME (m³) 

 
 
 
 
 

2015 

Março 430,00 

Abril 245,00 

Maio 429,00 

Junho 388,00 

Julho 602,00 

Agosto 461,00 

Setembro 629,00 

Outubro 1044,00 

Novembro 1462,75 

Dezembro 701,37 

2016 Janeiro 636,20 

Fonte: Informações prestadas pela empresa 3R’s em 2016. 

 
 
 

 
5.7 ASPECTOS RELEVANTES – A CADEIA DA RECICLAGEM EM CRICIÚMA 

 

 
Além das duas unidades de triagem de materiais recicláveis parceiras do programa de coleta 

seletiva municipal, atuam no ramo de triagem de materiais recicláveis no Município grande 

quantidade de catadores autônomos e de empresas, que realizam as atividades de triagem  e 

beneficiamento da fração reciclável seca dos resíduos sólidos oriundos, principalmente, de 

grandes empresas da região. 
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A prefeitura municipal não dispõe de controle, bem como da quantidade exata de catadores 

autônomos que atuam no município, bem como das unidades/empresas (formais e informais) 

de triagem. 

Os catadores autônomos, em sua maioria, atuam recolhendo materiais recicláveis de grande 

valor agregado, momentos antes da coleta seletiva pública. Esta ação acarreta grandes 

problemas no sistema, uma vez que são recolhidos e destinados às associações 

devidamente regularizadas junto à prefeitura somente os materiais de baixo valor agregado. 

Segundo Guadagnin et. al., (2002), em levantamento de campo e entrevistas realizados com 

diversos catadores que trabalhavam assiduamente ou não em unidades de triagem, “[...] 

80% utilizam carroça e cavalo, 6.40% carrinho e bicicleta, 13.60% carrinho”. 

Destaca-se ainda a existência dos chamados intermediários da cadeia, que são os atores 

responsáveis pela compra dos resíduos triados pelos catadores e o envio à indústria da 

reciclagem, sendo responsáveis também pela definição dos valores a serem pagos aos 

catadores e que ficam “com a maior fatia do lucro real do material reciclado”. (GUADAGNIN 

et. al., 2002). 

Essa atuação dos intermediários e sua relação com os catadores se dá pelas deficiências de 

infraestrutura dos locais de triagem, como falta de estrutura adequada para pesar e armazenar 

o material reciclado, o que expõe o catador às situações de dependência e “preços impostos 

pelos atravessadores que compram geralmente por um valor irrisório”. “Estes valores não 

correspondem à realidade já que o catador não tem acesso à pesagem do material e não 

questiona o que ganha.”. (GUADAGNIN et. al., 2002). 

A atuação dos catadores formais, informais e os demais atores da cadeia pode ser observada 

no fluxograma apresentado na Figura 144. 
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Figura 144: Fluxograma da cadeia da reciclagem em Criciúma. 
Fonte: Elaborado por: Guadagnin (2015). 

 

Estão devidamente licenciadas na FAMCRI nove empresas que realizam atividades de 

triagem e beneficiamento da fração reciclável seca no Município conforme apresentadas na 

Tabela 91. 

Tabela 91: Relação de empresas que atuam no setor de triagem e/ou reciclagem de resíduos no 
município de Criciúma-SC licenciadas na FAMCRI. 

 
Empresa Endereço 

Documento 
Emitido 

Validade 

1 W E S Reciclagem Ltda 
Me - Triagem 

Avenida Vante Rovaris, S/N, Bairro 
Santa Luzia 

LAO 059/2014 26/09/2018 

2 
Lauro Magagnim Naspolini 

Rua Guerino Búrigo, Nº 08, Bairro 
Archimedes Naspolini 

LAO 063/2014 01/10/2018 

3 
Alex Reciclagem Ltda Me 

Rua São Carlos, Nº 840, Bairro Mina 
Do Mato 

LAO 045/2014 22/07/2018 

4 
Emilene De Cesaro 

Rua Antônio Pirolla, Nº 086, Bairro Vila 
Floresta 

LAO 055/2014 10/09/2018 

5 Fardo Embalagens Ltda 
Epp 

Rua Beija Flor, N° 260, Cristo Redentor 
LAO Corretiva 
018/2013 

20/03/2017 
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Empresa Endereço 

Documento 
Emitido 

Validade 

6 
Ct Reciclagem Eletrônica 
Eireli 

Rua Noel Rosa, N° 460, No Bairro Lote 
6 

Certidão 
Ambiental 
044/2013 

 

31/01/2015 

7 Valdemar Dal Pont & Cia. 
Ltda. Me 

Rod. Archimedes Naspolini, Nº 3519 – 
Mina Do Toco 

AUA 0225/2013 20/06/2017 

8 Alan Comércio Varejista 
De Metais Ltda Me 

Avenida Luiz Lazzarin, N° 842, Vila 
Floresta Ii 

LAO Corretiva 
027/2013 

24/05/2017 

9 Ferro Bom E Aço 
Comércio De Chapas Ltda 
Me 

Rua Afonso Patricio Dagostim N°90, 
Loteamento Pedro Zanivam 

 

LAO 054/2013 
 

05/11/2017 

Fonte: FAMCRI, 2013. 

 

Existem outras empresas que realizam atividades de triagem e beneficiamento da fração 

reciclável seca no município de Criciúma e que estão licenciadas junto à FATMA e outras que 

não estão regularizadas, porém a listagem não foi disponibilizada pela última Fundação. 

Foram localizadas cinco empresas, que em visitas in loco apresentaram suas Licenças 

Ambientais de Operação emitidas pela FATMA. 

Durante o levantamento de campo para a elaboração do presente Diagnóstico, realizado em 

outubro de 2014,foram realizadas 15 visitas às empresas que realizam atividades de triagem 

e beneficiamento da fração reciclável seca, cujas características principais são apresentadas 

na Tabela 92 

Segundo informações repassadas pelos responsáveis dos locais visitados, a renda média 

mensal dos trabalhadores das unidades de triagem legalizadas está em torno de R$ 1.100,00. 

Na maioria dos locais os equipamentos de proteção individual - EPIs utilizados pelos 

trabalhadores são constituídos por luvas e “sapatão”. 

A partir das visitas e relatos dos responsáveis constataram-se as dificuldades encontradas por 

estas unidades, no que diz respeito à viabilização da infraestrutura necessária para adequação 

da atividade em atendimento à legislação ambiental e urbanística. Estes locais são 

caracterizados por infraestruturas precárias e deficiências em processos de mecanização, 

onde predomina o trabalho manual. 

A partir dos relatos, constatou-se também que grande parte das unidades de triagem atua 

como atravessadores de catadores de materiais recicláveis que coletam nas ruas e triam em 

suas próprias casas, não possuindo local adequado para desempenhar a atividade e área 

para estocagem dos resíduos. Muitos destes catadores buscam na atividade de catação e 

triagem uma complementação de renda, de aposentadoria para o seu sustento diário. 

Da Figura 145 a Figura 149 estão apresentados alguns dos locais visitados. 
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(a) Vista frontal. 

 
(b) Vista interna da área de triagem. 

Figura 145: Imagens de empresa de triagem e beneficiamento de resíduos de plásticos no bairro Naspolini. 
 

 
(a) Vista unidade de processamento. 

 

(b) Vista interna da área de estocagem. 

Figura 146: Imagens de empresa de triagem e beneficiamento de resíduos de papéis no bairro Naspolini. 
 

 

 
(a) Vista de unidade de triagem de materiais 

recicláveis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(b) Vista de unidade de triagem de materiais 

recicláveis. 

Figura 147: Imagens de empresa de triagem e beneficiamento de resíduos recicláveis diversos no bairro 
Argentina. 
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Figura 148: Atividade de triagem realizada por casal de idoso, em área reservada ao passeio público em frente 

à sua residência no bairro Brasília. 
 

 

 
(a)  Atividade de triagem realizada por 

empresa familiar e informal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(b)  Atividade de triagem realizada por 

empresa familiar e informal. 

Figura 149: Atividade de triagem e beneficiamento de recicláveis secos realizada informalmente no bairro 
Cristo Redentor. 
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Tabela 92: Relação e principais características de empresas que atuam no setor de triagem e/ou reciclagem de resíduos em Criciúma visitadas no 
período de 09 a 10/10 2014. 

 
Unidade 

Bairro de 
localização 

Tipo de 
empresa* 

Possui 
LAO? 

Número de 
trabalhadores 

Forma de 
emprego 

Contribuição 
com o INSS 

Renda média dos 
funcionários (R$) 

 
Origem dos resíduos 

Naspolini 
Comércio de 

papéis 

 
Naspolini 

 
Formal 

Sim 
(FATMA) 

 
30 

Carteira 
assinada 

 
Sim 

 
1.200,00 

Indústria cerâmica, 
comércios, catadores, 
ACRICA e CTMAR. 

 
 

Nasucril 
Comércio de 

Sucatas 

 
 

Naspolini 

 
 

Formal 

 

 
Sim 

(FATMA) 

 
 

7 

 

 
Carteira 
assinada 

 
 

Sim 

 
 

1.300,00 

Mercados pequenos, 
indústrias metálicas, 

catadores autônomos, 
ACRICA. CTMAR e de 

municípios da região (São 
Joaquim, Meleiro, Turvo, 

Urussanga, Cocal). 

Metal Santana Naspolini - - 1 Informal Não 1.500,00 
Resíduos plásticos de 
indústria de plásticos 

 
Santana 

Classificação 

 
 

Naspolini 

Formal  
Sim 

(FATMA) 

 
 

14 

 
Carteira 
assinada 

 
 

Sim 

 
 

912,00 

Outras unidades de 
triagem localizadas em 

Florianópolis, Porto 
Alegre e municípios da 

Serra. 

 

Sucatas Cardoso 
 

Naspolini 
Formal  

(FATMA) 
 

11 
Carteira 
assinada 

 

Sim 
 

1.400,00 
Indústrias da região 

(cerâmica e de carnes de 
aves). 

 

MCP Reciclagem 
 

Naspolini 
Formal 

Sim 
(FAMCRI) 

 

4 
Carteira 
assinada 

 

Sim 
 

1.000,00 
Empresas da região - de 

produtos químicos, 
cerâmica. 

Duzzioni 
Comércio de 

Sucatas 

 

Naspolini 
 

- 
 

- 
 

8 
Carteira 
assinada 

 

Sim 
 

1.100,00 
Rio Grande do Sul e 

Região. 

Lauro Magagnim 
Naspolini ME 

Naspolini Formal 
Sim 

(FAMCRI) 
9 

Carteira 
assinada 

Sim 918,00 
Catadores de rua e 

CTMAR. 
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Unidade 
Bairro de 

localização 
Tipo de 

empresa* 
Possui 
LAO? 

Número de 
trabalhadores 

Forma de 
emprego 

Contribuição 
com o INSS 

Renda média dos 
funcionários (R$) 

 
Origem dos resíduos 

Destak Indústria 
e Comercio de 

Plásticos 

 
Naspolini 

 
- 

 
- 

 
12 

Carteira 
assinada 

 
Sim 

 
1.100,00 

 
- 

Valmir 
Reciclagem 

 
Cristo Redentor 

 
Informal 

 
Não 

 
7 

 
Informal 

 
Não 

 
600,00 

Catadores de rua e 
empresas. 

Santina Brasília Informal Não 2 Informal Não 400,00 
Catadores de rua e 

comércios. 

Paulo Sucata Argentina - - 7 Autônomo Sim 1.100,00 - 

Valdir Renascer Informal Não 2 Informal Sim 750,00 
Coleta na rua e compra 

de catadores autônomos. 

W E S 
Reciclagem 
LTDA ME - 

Triagem 

 
Santa Luzia 

Formal  

Sim 
(FAMCRI) 

 
15 

 

Carteira 
assinada 

 
Sim 

 
1.177,00 

Catadores de outros 
municípios (Urussanga, 
Turvo, Orleans, etc) e de 

indústrias da região. 

 

Emilene De 
Cesaro 

 
Floresta I 

Formal  

Sim 
(FAMCRI) 

 
8 

 

Carteira 
assinada 

 
Sim 

 
1.000,00 

Catadores e empresas da 
região - Urussanga, Treze 

de maio, Tubarão, 
Criciúma. 

Fonte: Adaptado de informações coletadas junto às empresas, 2014. 
*Este item se refere a existência ou não de pessoa jurídica constituída formalmente, com CNPJ. 
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Observa-se que a maioria das empresas está localizada no bairro Naspolini, onde segundo 

relatos de funcionário antigo da Prefeitura, a atividade de triagem teve início na época do 

antigo lixão. O Sr Naspolini trabalhava sobre o lixão, criando porcos que se alimentavam dos 

resíduos ali depositados e fazia a catação dos materiais recicláveis para comercialização. A 

atividade se difundiu ao longo dos anos naquele local, sendo desenvolvida por diferentes 

gerações da mesma família e vizinhança. 

A maioria das empresas recebe materiais recolhidos nas indústrias locais e regionais, bem 

como de associações de catadores localizadas nos municípios vizinhos. As empresas 

informais recebem materiais recolhidos pelos catadores de rua, que atuam de forma autônoma 

e informal recolhendo materiais separados pela população para a coleta seletiva pública, bem 

como de comércios localizados na área central. 

As empresas de triagem e beneficiamento de materiais recicláveis visitadas, no total de 15 

unidades, empregam um total de 137 pessoas. 

Das 15 unidades visitadas, três são empresas citadas na tabela anterior, portanto foram 

identificadas 21 unidades em Criciúma, sendo que destas, três estão em situação de 

informalidade sob vários aspectos: trabalhista, ambiental, urbanismo, etc. e quatro não 

responderam às informações solicitadas durante a visita. 

 
 

5.8 IDENTIFICAÇÃO DE ÁREAS ALTERADAS, COM RISCO DE POLUIÇÃO E/ OU 

CONTAMINAÇÃO POR RESÍDUOS SÓLIDOS. 

 

5.8.1 Áreas utilizadas para disposição final de resíduos sólidos domiciliares 

 

A história do gerenciamento dos resíduos sólidos do Criciúma esteve diretamente relacionada 

à atividade de mineração com a extração e beneficiamento do carvão. (HULSE FILHO, 2014). 

A coleta de resíduos sólidos no Município, a partir dos anos 50 do século XX, era feita por 

carroças puxadas a cavalo e os resíduos eram depositados em cavas da atividade de 

mineração, próximas aos redutos da população. Diante dos problemas sanitários desta forma 

de gerenciamento o município foi se estruturando ao longo dos anos para melhorar a coleta e 

o destino final dos resíduos de forma a afastá-lo dos redutos mais populosos. 
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Passou-se então a realizar a coleta na cidade e destinar os resíduos à lixões instalados em 

áreas degradadas pela atividade de mineração de carvão. Nestas áreas os resíduos eram 

depositados nas antigas bacias de decantação utilizadas para beneficiamento do carvão, eram 

compactados por trator de esteira e recebiam, diariamente, cobertura com resíduos de pirita, 

que estavam estocados nestas áreas degradadas. 

Do período de 1980 a 2005 os resíduos foram depositados nestas áreas, conforme 

apresentado na Tabela 93. Não havia controle por pesagem das quantidades de resíduos 

sólidos depositadas nestas áreas (Figura 150). 

Tabela 93: Resumo do histórico dos locais de disposição final de resíduos. 
 

Período 
 

Nome 
 

Localização 
 

Área (ha) 
Volume de 
resíduos 

depositados (m³) 
1980 à 1996 Lixão da Linha Quatro Bairro Renascer - - 

03/1977 à 
02/1993 

Lixão do Naspollini Bairro Naspollini - - 

1993 à1997 Lixão da Linha Batista Bairro Linha Batista - - 

1997 à 2005 Lixão Santa Líbera Forquilhinha 12,65 112.040,00 

Fonte: Informações coletadas com técnicos da PMC. Informações adaptadas de PMC, 2009. 
 

 

  

  

Figura 150: Lixão Santa Líbera em operação. 
Fonte: Guadagnin, 2015. 
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A partir de Ação Civil Pública do Ministério Público, datada de 15/04/1993, em desfavor dos 

mineradores, visando a recuperação dos danos ambientais causados pela atividade, e da 

sentença judicial datada de 05/01/2000 solicitando a apresentação de projeto emergencial de 

recuperação das áreas degradadas pela atividade, com assinatura de Termo de Ajustamento 

de Conduta para recuperação das minas em operação e elaboração  dos Planos de 

Recuperação de Áreas Degradadas – PRAD para as minas desativadas é que o município se 

estruturou para dispor adequadamente seus resíduos em aterro sanitário. (HULSE FILHO, 

2014). 

A partir do ano de 2005, os resíduos sólidos passaram a ser dispostos no aterro sanitário da 

Santech, localizado no município de Içara, para onde são destinados até os dias de hoje. 

Quanto à recuperação das áreas dos antigos lixões, a partir do encerramento dos mesmos, 

foram instalados drenos para escapamento dos gases resultantes do processo de 

decomposição dos resíduos. Atualmente estas áreas não contam com sistema  de drenagem 

dos gases. 

Todas estas áreas sofreram terraplanagem para regularização topográfica e atualmente 

contam os seguintes tipos de uso e ocupação do solo: 

 Lixão do Naspolini: A área está ocupada por vários galpões de triagem e 

beneficiamento de materiais recicláveis e uma pequena parte da área, pela mina de 

visitação e com vegetação de eucalipto. Em conversa com moradores do local, os 

mesmos informaram que a deposição de resíduos na região atingir cerca de 65m, tendo 

em vista que se tratava de uma grande cava originada pela atividade de mineração 

onde foram depositando resíduos; 

 Lixão da Mina Quatro: A área foi urbanizada pela implantação do loteamento que deu 

origem ao bairro Renascer. Moradores antigos informaram que o loteamento começou 

a ser implantado quando ainda havia uma frente de trabalho do antigo lixão; 

 Lixão da Linha Batista: A área recebeu interferências de terraplanagem para 

conformidade topográfica. Em função de ser uma área mais afastada do centro urbano, 

vêm sofrendo descarte irregular de resíduos sólidos, principalmente resíduos de 

construção civil; 

 Lixão Santa Líbera: A área recebeu interferências de terraplanagem para 

conformidade topográfica e está em processo de recuperação. Há um Termo de 
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Ajustamento de Conduta (TAC) para recuperação da mesma. Segundo informações de 

funcionário que trabalhou no local, durante a operação do local, as células de resíduos 

atingiam cerca de 1m de altura, sendo feitas três células no total do aterro. Após o 

encerramento das atividades e atingindo as três células foi realizada  cobertura com 

1,2m de argila e realizado o plantio de mudas de eucaliptos na parte mais antiga do 

lixão. A última frente de trabalho do lixão, apresentada na Figura 151 não recebeu plantio 

de mudas de eucaliptos. 

Da Figura 152 a Figura 154 são apresentadas imagens atuais destas áreas. 
 

 
a) Unidade de triagem de materiais 

recicláveis instalada no local. 

 

 
 

b) Unidade de triagem de materiais recicláveis 
instalada no local. 

 
 
 
 

 
c) Área arborizada e de estacionamento 

da mina de visitação. 

 
 
 
 

 
d) Área com plantio de eucaliptos; ao fundo 
unidade de triagem de materiais recicláveis. 

Figura 151: Situação Atual da ocupação da área do antigo Lixão Naspollini. 
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a) Lagoa ácida existente no local; depósito de 

resíduos de pirita estocados aos fundos; e mais ao 
fundo resíduos descartados clandestinamente. 

 
 

b) Resíduos depositados clandestinamente. 

 
 
 

 
c) Resíduos depositados clandestinamente. 

 
 
 

 
(d) Resíduos depositados clandestinamente. 

Figura 152: Situação Atual da ocupação da área do antigo Lixão da Linha Batista. 
F 

 

 
a) Vista da comunidade instalada sobre o antigo lixão. 

 
 
 
 

 
b) Vista da comunidade instalada sobre o antigo 

lixão. 

 
 
 
 

 
c) Vista da comunidade instalada sobre o 

antigo lixão. 

Figura 153: Situação Atual da ocupação da área do antigo Lixão da Linha Quatro. 
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a) Vista da área degradada pela mineração que está em fase de recuperação. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

b) ) Execução de medidas para recuperação da área 
degradada. 

c) Área utilizada para deposição de resíduos com 
vestígios da degradação ambiental. Recuperação da 

área ainda não realizada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

d) Vista da área do antigo lixão ainda não 
recuperada. 

 

e) Vista da área do antigo lixão ainda não recuperada. 

Figura 154: Situação Atual da ocupação da área do antigo Lixão Santa Líbera. 

 
 

5.8.2 Áreas utilizadas para disposição final de resíduos de serviços de saúde 

 

Os resíduos de serviços de saúde eram depositados em uma área localizada atrás do 

Cemitério Parque, no bairro 1º Linha Sangão, até o ano de 2003, pela empresa Coletora 

Pioneira, a partir do contrato nº 379/2002. (CRICIÚMA, 2009). 
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Segundo o contrato, os resíduos deveriam ser dispostos em valas sépticas abertas em 

sistemas de trincheiras, dotadas de impermeabilização com materiais argilosos, e cobertura 

com cal virgem e terra. No entanto, de acordo com Guadagnin et. al. (2004) apud Criciúma 

(2009), as valas eram descobertas e não recebiam lonas, nem cal, ficando os resíduos 

expostos à pessoas, vetores e microvetores e às intempéries (Figura 155). 

Figura 155: Disposição final de RSS no Cemitério Parque 
Fonte: Guadagnin, 2015. 

 

 
A partir de 2003 os resíduos de saúde passaram a ser dispostos em valas sépticas, no aterro 

controlado de Forquilhinha, juntamente com os resíduos domiciliares. (Criciúma, 2009). 

Atualmente o município de Criciúma possui a responsabilidade pela recuperação dessas 

áreas utilizadas para implantação das valas sépticas (Criciúma, 2009). 

Figura 156: Disposição final de RSS no Aterro Controlado de Forquilinha. 
Fonte: Guadagnin, 2015. 
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5.8.3 Áreas utilizadas para disposição irregular de resíduos de diversas origens 

 

Em função da inexistência de programa municipal voltado aos pequenos geradores de 

resíduos de construção civil e às demandas da população em descartar resíduos volumosos 

como sofás, colchões, etc., o município apresenta alguns pontos de descarte irregular de 

resíduos sólidos, realizados de forma clandestina pela população. 

Segundo Rodrigues (2006), as empresas coletoras de resíduos de construção são as grandes 

responsáveis pelos descartes irregulares destes resíduos em vias públicas, seguidos dos 

pequenos construtores de edificações, que por gerarem pequenos volumes, acabam 

descartando-os em quaisquer locais, sem fazer a contratação de empresa especializada. 

Este tópico tratará da identificação e descrição dos principais locais de disposição irregular de 

resíduos sólidos, dispostos em algumas áreas no Município. 

Porém, é importante acrescentar que há relatos de depósitos irregulares de resíduos sólidos 

em diversas áreas do Município, porém, com presença menos significativa de resíduos 

sólidos. 

Inicialmente, através de contato com a FAMCRI, foram repassados os principais pontos de 

descarte irregular presentes no Município, conforme pode ser visualizado no Quadro 13. 

 

Local Identificado Localização Descrição 

1- Rodovia Otávio 
Dassoler - bairro (Linha 

Batista) 

 

28º39'50.13''S 
49°16'57.18"O 

Apresenta deposição de resíduos da construção civil e 
domiciliares, inclusive sobre a Área de Preservação 

Permanente de um curso d'água de baixa ordem contribuinte 
da microbacia hidrográfica do rio Linha Anta. 

 

2- Rodovia Otávio 
Dassoler - bairro (Linha 

Batista) 

 
28º39'52.61''S 
49°19'00.19"O 

Localizado na margem oposta do ponto #1, situa-se nas 
adjacências de uma área verde, sendo que os resíduos 

depositados no local consistem basicamente em agregados da 
construção civil (e.g. componentes cerâmicos , tijolos, blocos, 

argamassa e concreto) 

3- Rodovia Criciúma 
Dassoler - bairro (Linha 

Batista) 

28°39'56.17"S 
49°18'12.31"O 

Situado em área onde ocorre a extração mineral da empresa 
Moliza Revestimentos Cerâmicos, com quantidade reduzida de 

resíduos de origem domiciliar 

 
 

4- Rodovia Criciúma 
Dassoler - bairro (Linha 

Batista) 

 

 
28º40'12.38''S 
49°18'14.25"O 

Os resíduos são dispostos em área degradada oriunda da 
atividade de mineração. Este ponto situa-se no oposto da área 
de extração da empresa Moliza Revestimentos Cerâmicos, com 
destaque para a presença de pragas sinantrópicas e resíduos 
na Área de Preservação Permanente de um curso d'água de 

baixa ordem afluente do rio Linha Anta. Necessita de 
PRAD. 

5- Rua Antônio Daré - 
Bairro Argentina 

28º40'12.38''S 
49°19'57.28"O 

Ambiente com a presença de solo exposto, próximo de 
ambientes aquáticos pertencentes à microbacia hidrográfica do 
rio Linha Anta. O carreamento deste solo para o curso d'água 
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Local Identificado Localização Descrição 

  causa estresse fisiológico direto das partículas finas 
inorgânicas nos demais organismos aquáticos que utilizam as 

brânquias para respirar, além de ser prejudicial às 
comunidades bentônicas devido ao assoreamento. 

6- (Margens da 
Ferrovia Tereza 

Cristina - Bairro Ana 
Maria) 

 

28°42'35.91"S 
49º21'11.47"O 

Localizado nas proximidades da Mina Novo Horizonte, sendo 
que é relevante a presença de resíduos, sobretudo sobre Área 

de Preservação Permanente de um riacho formador da 
microbacia hidrográfica do Rio do Cedro. 

7- (Rua Miguel Patricio 
de Souza - Bairro 

Bosque do Repouso 

28°41'55.62"S 
49º21'21.11"O 

Os resíduos depositados são basicamente do ramo da 
construção civil, sendo que nas proximidades conta com a 

presença de um curso d'água com características intermitentes. 

 

8- (Rua Mario Búrigo - 
Bairro São João) 

 

28º42'52.40"S 
49º20'03.41"O 

A disposição dos resíduos ocorre em um fragmento de 
vegetação nativa com a presença de um ambiente aquático 

contribuinte da microbacia Do rio Linha Anta é Ronco D'água, 
nas proximidades do SEST/SENAT 

 
9- (Rodovia Luiz Rosso 
- bairro Morro Estevão) 

 
28°44'07.85"S 
49°22'17.82"O 

No local são dispostos resíduos da construção civil que podem 
servir para a execução de Aterro. Entretanto, necessitaria de 
licenciamento ambiental, uma vez que devem ser utilizados 
princípios de engenharia constantes nas normas técnicas 
oficiais, de forma a confiná-los ao menor volume possível 

 

10- (rodovia Antônio 
Just - Bairro Sangão) 

 

28°43'10.56"S 
49°24'37 .26"O 

Situado próximo de atividades agrícolas, contempla resíduos 
tanto de construção civil como domiciliares. Nas adjacências, 
conta com a presença de importantes nascentes pertencentes 

à microbacia hidrográfica do rio Sangão. 

 

11- (rua Pedro Vergílio 
Serafim - bairro Santa 

Luzia) 

 
28°42'34.68"S 
49°25'26.76"O 

Os resíduos encontram-se dispostos em área degradada 
oriunda da atividade de mineração. Este ponto situa-se nas 
margens de um curso d’água de ordem média afluente da 

margem direita do rio Sangão. Situa-se na área limítrofe entre o 
município de Criciúma e Forquilhinha-SC. Necessita de PRAD. 

12- (rua Altair Alberto 
Meller - bairro São 

Francisco) 

 

28°41'38.86"S 
49°24'46.04"O 

Encontra-se em Área de Preservação Permanente de 50 
metros do rio Sangão, sendo que os resíduos Situados no local 
são oriundos de atividades domésticas, com destaque para a 

presença de móveis usados. 

 
 
 

13- (rua Altair Alberto 
Meller - bairro São 

Francisco) 

 
 
 

 
28°41'329.33"S 
49°24'43.14"O 

A quantidade de resíduos depositada no local é significativa, 
com a presença constante de vetores e pragas sinantrópicas, 
além de situar-se na proximidade de residências. Durante a 
vistoria realizada, foi constatada a queima de resíduos a céu 
aberto. A combustão destes resíduos ocasiona a geração de 
poluentes atmosféricos (e.g. .monóxido carbono, dióxido de 

carbono, material particulado). Também não deve ser 
descartada a provável formação de componentes altamente 

tóxicos como as dioxinas e furanos, especialmente se 
determinados resíduos dispostos no local possuem 

componentes cloradas 

Quadro 13: Pontos de Descarte Irregular de Resíduos. 

Fonte: FAMCRI, 2014. 

 

Esses pontos serão descritos na sequência em que foram apresentados na tabela 

supracitada. Ainda, em contato com os demais gestores municipais, foi possível observar 

áreas diferentes das citadas no estudo da FAMCRI, que serão descritas na sequência. 
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5.8.3.1 Área 01 

Esta área (Ponto 1 - FAMCRI) se encontra na Rodovia Otávio Dassoler, no Bairro Linha 

Batista, onde foi possível observar a deposição de pequenas quantidades de resíduos, 

provenientes de resíduos da construção civil e demolição (Figura 157); de origem doméstica 

(Figura 158) como colchões, bem como resíduos de podas (Figura 159). É importante observar 

que a área foi cercada recentemente, porém, os resíduos continuam sendo dispostos à 

margem da rodovia (Figura 160). 

 

 
Figura 157: Resíduos da Construção e Demolição  

 
Figura 158: Resíduos de Origem Doméstica  

 
Figura 159: Resíduos de poda 

 

 
Figura 160: Resíduos dispostos à margem da 

Rodovia 
 

 

 
5.8.3.2 Área 02 

Esta área (Ponto 2 - FAMCRI) se encontra na Rodovia Otávio Dassoler, no Bairro Linha 

Batista, nas proximidades da Área 01. Neste ponto o material disposto está sendo utilizado 

para aterramento e terraplenagem da área, porém é possível observar resíduos de construção 

civil. 
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Figura 161: Material disposto para aterramento  

 
 

 

5.8.3.3 Área 03 

Esta área (Ponto 3 - FAMCRI) se encontra na Rodovia Pedro Manoel Pereira, no Bairro Linha 

Batista. Neste local não foi possível observar a presença de resíduos, pois a área foi 

terraplenada recentemente (Figura 162). 

 

 

 

 
5.8.3.4 Área 04 

Figura 162: Área terraplenada recentemente  

Esta área (Ponto 4 - FAMCRI) se encontra na Rodovia Pedro Manoel Pereira, no Bairro Linha 

Batista. Neste local foi possível observar grandes quantidades de resíduos depositados 

irregularmente, de origens diversas, podendo destacar a presença de entulhos provenientes 

de resíduos de construção civil (Figura 163), móveis (Figura 164), eletroeletrônicos (Figura 

165), pneus, bem como resíduos domiciliares (Figura 166), além de resíduos de variadas 

origens (Figura 168). De acordo com a FAMCRI, esta área já passou 
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por limpeza, porém, por se tratar de um ponto viciado, continuam sendo depositados resíduos. 

Cabe ressaltar que é possível observar a queima de resíduos na área (Figura  167). 

 

 
Figura 163: Resíduos da Construção e Demolição  

 
Figura 164: Resíduos de móveis  

 
Figura 165: Resíduos eletroeletrônicos e demais 

resíduos 
 

 
Figura 166: Pneus e resíduos domiciliares  

 
Figura 167: Queima de resíduos  

 
Figura 168: Resíduos Diversos 

 

 

 
Ainda, suspeita-se que parte destes resíduos possam ser provenientes de outros municípios 

de acordo com informações da FAMCRI. 

 

 
5.8.3.5 Área 05 

Esta área (Ponto 5 - FAMCRI) se encontra na Rua Antônio Daré, no Bairro Argentina. Neste 

ponto há a presença de resíduos de diversas origens, resíduos de móveis (Figura 169), 

poda/capina (Figura 170), vidro, bem como resíduos domiciliares. É possível observar, 

também, a queima de resíduos neste local. 



MUNICÍPIO DE CRICIÚMA 

PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 
344 

 

 

Ressalta-se que, em uma área próxima, há depósito de resíduos provenientes de RCD, em 

área onde há placa proibitiva (Figura 171). 

 

 
Figura 169: Resíduos de móveis  

 
Figura 170: Resíduos de poda/capina  

 

 

Figura 171: Área com depósito de resíduos de construção civil  

 
 

 

5.8.3.6 Área 06 

Esta área (Ponto 6 - FAMCRI) se encontra na Av. Aristides Amboni, no Bairro Ana Maria. Ao 

longo da avenida há a presença de resíduos de diversas origens, predominando os resíduos 

domiciliares e de vestuário, sendo possível observar resíduos provenientes da construção civil 

e eletroeletrônicos. 

É importante esclarecer que a área foi cercada e há placa proibitiva no local, porém a 

população se utiliza de áreas próximas para disposição dos resíduos. 
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Figura 172: Resíduos domiciliares e de vestuário  

 
Figura 173: Resíduos domiciliares  

 

 

Figura 174: Placa proibitiva em área cercada 

 

 

5.8.3.7 Área 07 

Esta área (Ponto 7 - FAMCRI) se encontra na Rua Miguel Patrício de Souza, no Bairro Bosque 

do Repouso. Neste local não foi possível observar a presença de resíduos, porém o mesmo 

está sendo aterrado, conforme pode ser visualizado na Figura 175. 

Figura 175: Área sendo aterrada 

5.8.3.8 Área 08 
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Esta área (Ponto 8 - FAMCRI) se encontra na Av. Dilnei Luiz Piovesan, no Bairro Cristo 

Redentor. Neste local a presença de resíduos é pequena, porém a vegetação está cobrindo 

parte dos resíduos, conforme pode ser visualizado na Figura 176. 

Figura 176: Resíduos na Área 08 

 
 

 

5.8.3.9 Área 09 

Esta área (Ponto 9 - FAMCRI) se encontra na Rodovia Luís Rosso. Neste local a presença de 

resíduos dá-se apenas na margem da via, não sendo possível observar acúmulo de resíduos, 

conforme pode ser visualizado na Figura 177. 

Figura 177: Resíduos na Área 09 

5.8.3.10 Área 10 

Esta área (Ponto 10 - FAMCRI) se encontra na Rodovia Antônio Just, no Bairro Sangão. 
 

Neste local foi possível observar resíduos de diversas origens, tais como: isopor, madeira 

(Figura 178 e Figura 179), resíduos da construção civil (Figura 180 e Figura 181), etc. Ainda, 

foi possível observar a queima de resíduos neste local. 
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Figura 178: Resíduos de isopor e madeira 

 

 
Figura 179: Resíduos de madeira  

 

 
Figura 180: Resíduos da construção civil - gesso  

 

 
Figura 181: Pneus e resíduos domiciliares  

 

 
 

5.8.3.11 Área 11 

Esta área (Ponto 11 - FAMCRI) se encontra na Rua Pedro Vergílio Serafim, no Bairro Santa 

Luzia. 

Neste local há resíduos proveniente de podas, sendo que a área foi cercada recentemente, 

(Figura 182 e Figura 183). O fator mais importante é que, devido ao cercamento da área, foi 

possível observar a deposição de resíduos em áreas próximas, configurando este ponto como 

viciado para depósito de resíduos. Nas áreas próximas foi possível observar depósito de 

grandes quantidades de resíduos de diversas fontes (Figura 187), tais como: construção civil 

(Figura 184 e Figura 186), poda/capina (Figura 185), entre outros, inclusive com a queima de 

resíduos (Figura 188 e Figura 189). 
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Figura 182: Resíduos de poda 

 

 
Figura 183: Resíduos de poda 

 

 
Figura 184: Resíduos da construção civil em área 

próxima 
 

 
Figura 185: Resíduos de poda/capina em área 

próxima 
 

 
Figura 186: Resíduos da construção civil em área 

próxima 
 

 
Figura 187: Deposição de resíduos diversos em 

área próxima 
 

 
Figura 188: Queima de resíduos em área próxima 

 

 
Figura 189: Queima de resíduos e residuos da 

construção civil em área próxima 
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5.8.3.12 Área 12 

Esta área (Ponto 12 - FAMCRI) se encontra na Rua Altayr Alberto Meller, no Bairro São 

Francisco. 

Neste local há a deposição de grande quantidade de resíduos de diversas origens, 

destacando-se a presença de resíduos da construção civil, poda/capina (Figura 190), móveis, 

eletroeletrônicos (Figura 191) e pneus, além de resíduos domiciliares (Figura 192). Também 

é possível observar a queima de resíduos. Cabe destacar que esta área é de fácil acesso, 

com os resíduos sendo dispostos ao lado da via (Figura 193), nas proximidades do Rio 

Sangão. 

 

 
Figura 190: Resíduos da construção civil e 

poda/capina 
 

 
Figura 191: Resíduos eletroeletrônicos  

 
Figura 192: Resíduos domiciliares  

 

 
Figura 193: Resíduos de poda/capina em área 

próxima 
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5.8.3.13 Área 13 

Esta área (Ponto 13 - FAMCRI) se encontra na Rua Altayr Alberto Meller, no Bairro São 

Francisco. 

Neste local próximo a um ginásio de esportes, foi possível observar grande quantidade de 

resíduos de diversas origens (Figura 194), destacando-se a presença de resíduos da 

construção civil (Figura 195 e Figura 196), móveis e resíduos domiciliares (Figura 197).  Cabe 

destacar que esta área possui fácil acesso. 

 

 
Figura 194: Área com deposição de resíduos de 

diversas origens 
 

 
Figura 195: Resíduos da construção civil  

 
Figura 196: Resíduos da construção civil - 

madeiras 
 

 
Figura 197: Resíduos domiciliares  

 

 

5.8.3.14 Área 14 

Esta área se encontra na Rodovia Pedro Manoel Pereira, no Bairro Linha Batista. 
 

Local onde constantemente são depositados resíduos de variados tipos, incluindo resíduos 

da construção civil e móveis (Figura 198). 
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Figura 198: Área com deposição de resíduos de diversas 

origens. 

 
 

 

5.8.3.15 Área 15 

Esta área se encontra na Av. Imigrantes Poloneses, no Bairro São Luís.Neste local, ao lado 

da via (Figura 199), foi possível observar um ponto viciado de descarte de resíduos sólidos de 

diversas origens (Figura 200), com destaque aos resíduos domiciliares e móveis (Figura 201 

e Figura 202). 

 

 
Figura 199: Área com deposição de resíduos ao 

lado da via 
 

 
Figura 200: Resíduos de diversas origens  

 
Figura 201: Resíduos de móveis e domiciliares  

 

 
Figura 202: Resíduos de poda/capina  
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5.8.3.16 Área 16 

Esta área se encontra na Rodovia Alexandre Beloli, em uma via de difícil acesso do novo 

loteamento. Neste local há a deposição de resíduos ao longo de toda a nova via implantada 

(Figura 203) no novo loteamento, sendo possível observar a presença de resíduos da 

construção civil (Figura 205), poda/capina (Figura 204), entre outros (Figura 206). 

 

 
Figura 203: Área com deposição de resíduos ao 

longo da via 
 

 
Figura 204: Resíduos de poda/capina  

 

 
Figura 205: Resíduos da construção civil  

 
Figura 206: Resíduos de móveis  

 

 

5.8.4 Áreas Diagnosticadas pelo Processo de Atualização do Plano Municipal de Gestão 

dos Resíduos da Construção Civil do Município de Criciúma/SC - PMGRCC 

 
A Prefeitura Municipal de Criciúma realizou, em 2015, a atualização do Plano Municipal de 

Gestão dos Resíduos da Construção Civil, elaborado em 2006, conforme citado no item 

5.4.4 do presente documento. 
 

Em seu Diagnóstico, este plano realiza a identificação das áreas de descarte irregular de 

resíduos da construção civil e demolição, com visitas in loco para os pontos citados em 

diversos estudos já realizados para o Município. 



MUNICÍPIO DE CRICIÚMA 

PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 
353 

 

 

O estudo determina, ainda, que 168 áreas apontadas pelos estudos abordados na 

atualização do plano já estão recuperadas, e 84 áreas necessitarão de recuperação. 

As 84 áreas podem ser observadas no Quadro 14. 
 

Código da Área Nomenclatura Antiga Localização 
Coordenadas 
Geográficas 

MBRBS 01 ÁREA NOVA SANGÃO 
28º44 '29.58"S 

49°24'28.52"O 

MBRBS 02 UNESC 19 TCC 19 SANGÃO 
28º44 '32.05''S 

49°24'25.76"O 

MBRCRI 01 ÁREA NOVA SÃO LUIZ 
28º41 '35.87"S 

49º22 '9.84 "O 

MBRCRI 02 ÁREA NOVA SÃO LUIZ 
28°41 '42.27"S 

49º22 '0.63"O 

MBRCRI 03 ÁREA NOVA OPERÁRIA NOVA 
28º40'41.70"S 

49º23 '24.44"O 

MBRCRI 04 ÁREA NOVA OPERÁRIA NOVA 
28°40 '43.61 "S 

49º23 '35.36 "O 

MBRCRI 05 ÁREA NOVA OPERÁRIA NOVA 
28°40 '46.82"S 

49º23 '32.31 "O 

MBRCRI 06 ÁREA NOVA SANTA BÁRBARA 
28º41 '13.88"S 

49º23'16.41 ''O 

MBRCRI 07 ÁREA NOVA SÃO FRANCISCO 
28º41 '24.99 "S 

49°24 '38.12"O 

MBRCRI 08 ÁREA NOVA SANTA BÁRBARA 
28º41 '13.30"S 

49°23 '15.15"O 

MBRCRI 09 PLANO 04 SÃO LUIZ 
28º41 '40.23"S 

49º21 '59.51"O 

MBRCRI 10 PLANO 05 TEREZA CRISTINA 
28º41 '37.01 "S 

49º24'20.68"O 

MBRCRI 11 UNESC 68 TCC 75 SÃO LUIZ 
28º41 '40.55 "S 

49°23'0.67"O 

MBRCRI 12 UNESC 82 TCC 85 PARAÍSO 
28º41 '29.29"S 

49°23 '40.42"O 

MBRCRI 13 UNESC 83 TCC 86 PARAÍSO 
28°41'22 .01 "S 

49º23 '53.94"O 

MBRCRI 14 UNESC 84 SANTO ANTONIO 
28º41 '21.03"S 

49°23 '39.91 "O 

MBRCRI 15 UNESC 85 TCC 88 OPERÁRIA NOVA 
28º40'44.39"S 

49º23 '23.07"O 

MBRCRI 16 UNESC 86 TCC 89 OPERÁRIA NOVA 
28º40'42.90"S 

49°23 '29.85"O 

MBRCRI 17 PLANO 03 SANTA BÁRBARA 
28º41 '16.79"S 

49°23'11.32"O 

MBRCRI 18 UNESC 70 SÃO LUIZ 
28º41 '38.02"S 

49°21'59.44"O 

MBRC 01 ÁREA NOVA FÁBIO SILVA 
28º42' 12.42''S 

49º21 '24.13"O 

MBRC 02 ÁREA NOVA MORRO ESTEVES 
28º44'16.77"S 

49º23 '9.67"O 

MBRC 03 ÁREA NOVA MORRO ESTEVES 
28°43 '34.50"S 

49°22'20.18"O 

MBRC 04 ÁREA NOVA MORRO ESTEVES 
28º43 '34.58 "S 

49º22'21.10"O 

MBRC 05 ÁREA NOVA PRIMEIRA LINHA 
28º43 '3.94"S 

49º20'31.26''O 

MBRC 06 ÁREA NOVA MORRO ESTEVES 
28º44'23.40"S 

49°22'16.68"O 

MBRC 07 PLANO 35 FAMCRI 09 MORRO ESTEVES 28º44'6.87"S 
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Código da Área Nomenclatura Antiga Localização 
Coordenadas 
Geográficas 

   49°22'17.66"O 

MBRC 08 PLANO 38 MINA 4 
28º41 '55.56"S 

49°20'7.04"O 

MBRC 09 UNESC 09 TCC 24 PRIMEIRA LINHA 
28°42 '52.26 "S 

49°22' 18.63"O 

MBRC 10 UNESC 04 TCC 21 FÁBIO SILVA 
28°42'15.91 "S 

49°21 '22.44''O 

MBRC 11 FAMCRI 06 RENASCER 
28°42 '35.91 "S 

49°21 '11.47"O 

MBRC 12 FAMCRI 07 BOSQUE DO REPOUSO 
28º41 '55.62"S 

49º21 '21.11 "O 

MBRQL 01 ÁREA NOVA SÃO DOMINGOS 
28º48'47.30"S 

49º22'27.00"O 

MBRQL 02 UNESC 31 TCC 10 SÃO DOMINGOS 
28º48'15.49"S 

49°22'5.86"O 

MBRQL 03 UNESC 35 TCC 14 QUARTA LINHA 
28°47'41.46"S 

49°21 '50.98"O 

MBRQL 04 UNESC 27 TCC 46 SÃO DOMINGOS 
28º48'50.74"S 

49º22'22.13 "O 

MBRQL 05 UNESC 34 4 LINHA 
28º48'10.10''S 

49º21'58.38''O 

MBRLA 01 ÁREA NOVA VILA RICA 
28º40'25.57''S 

49º21'2.22''O 

MBRLA 02 PLANO 8 MINA 4 
28º41'30.83''S 

49º21'4.36''O 

MBRLA 03 PLANO 10 CEARÁ 
28º41'14.39''S 

49º20'53.97''O 

MBRLA 04 PLANO 45 JARDIM MARISTELA 
28º41'37.01''S 

49º21'0.10''O 

MBRLA 05 PLANO 48 FAMCRI 05 ARGENTINA 
28º40'15.08''S 

49º21'0.10''O 

MBRLA 06 UNESC 10 FAMCRI 01 IMIGRANTE 
28º39'49.42''S 

49º18'56.44''O 

MBRLA 07 UNESC 90 TCC 29 LINHA BATISTA 
28º38'32.63''S 

49º18'10.75''O 

MBRLA 08 UNESC 91 TCC 30 LINHA BATISTA 
28º38'51.22''S 

49º18'11.63''O 

MBRLA 09 UNESC 92 TCC 31 LINHA BATISTA 
28º38'55.69''S 

49º18'12.77''O 

MBRLA 10 UNESC 93 TCC 32 LINHA BATISTA 
28º39'8.64''S 

49º18'11.75''O 

MBRLA 11 UNESC 74 TCC 55 PRÓSPERA 
28º40'40.47''S 

49º21'8.69''O 

MBRLA 12 UNESC 75 TCC 56 CEARÁ 
28º40'51.83''S 

49º21'8.69''O 

MBRLA 13 UNESC 94 LINHA BATISTA 
28º39'50.58''S 

49º18'11.59''O 

MBRLA 14 FAMCRI 02 IMIGRANTE 
28º39'52.61''S 

49º19'0.19''O 

MBRLA 15 FAMCRI 03 LINHA BATISTA 
28º39'56.17''S 

49º18'12.31''O 

MBRM 01 ÁREA NOVA COLONIAL 
28º39'5.27''S 

49º26''27.92''O 

MBRM 02 ÁREA NOVA COLONIAL 
28º39'12.64''S 

49º25'55.37''O 

MBRM 03 ÁREA NOVA COLONIAL 
28º39'13.50''S 

49º25'45.42''O 

MBRM 04 PLANO 57 COLONIAL 
28º38'48.74''S 

49º25'51.25''O 

MBRM 05 PLANO 58 COLONIAL 28º38'48.74''S 
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Código da Área Nomenclatura Antiga Localização 
Coordenadas 
Geográficas 

   49º26'7.86''O 

MBRM 06 UNESC 56 TCC 63 RIO MAINA 
28º40'46.82''S 

49º25'33.06''O 

MBRS 01 ÁREA NOVA RIO MAINA 
18º40'37.23''S 

49º24'58.21''O 

MBRS 02 ÁREA NOVA RIO MAINA 
28º40'32.42"S 

49°24'47.90"O 

MBRS 03 ÁREA NOVA VILA FELTRIN 
28º42'40.15"S 

49°25'31.97"O 

MBRS 04 ÁREA NOVA VILA FELTRIN 
28°42'42.01 ''S 

49°25'27.51 "O 

MBRS 05 ÁREA NOVA SANTA LUZIA 
28°42'10.61 "S 

49°26'2.71 "O 

MBRS 06 ÁREA NOVA VILA FLORESTA II 
28º40'25.37''S 

49°23 '57.52"O 

MBRS 07 ÁREA NOVA VILA FLORESTA II 
28°40 '22.62"S 

49º23 '57.69"O 

MBRS 08 ÁREA NOVA VILA FLORESTA II 
28º40'21.99"S 

49°24'2.90"O 

MBRS 09 ÁREA NOVA NASPOLINI 
28º39'18.15"S 

49°22'19.24"O 

MBRS 10 ÁREA NOVA MINA TOCO 
28°39'6.01 "S 

49°23 '37.53 "O 

MBRS 11 ÁREA NOVA MINA TOCO 
28º39'5.71 "S 

49º23 '44.90"O 

MBRS 12 PLANO 12 OPERÁRIA NOVA 
28º40'32.23 "S 

49º23 '50.42"O 

MBRS 13 PLANO 17 JARDIM MARISTELA 
28º42'12.72"S 

49°24'7.02"O 

MBRS 14 PLANO 18 NASPOLINI 
28°39°23.44''S 

49º22'43.66"O 

MBRS 15 PLANO 28 SÃO FRANCISCO 
28º41"30.48"S 

49°24'43.08"O 

MBRS 16 PLANO 52 MINA DO MATO 
28º39'36.89"S 

49º23'11.45"O 

MBRS 17 PLANO 55 VILA ZULEIMA 
28º40'21.17''S 

49º24'19.43"O 

MBRS 18 UNESC 08 FAMCRI 11 VILA FELTRIN 
28º42'38.48"S 

49°25'27.00"O 

MBRS 19 UNESC 59 TCC 66 RIO MAINA 
28º39'59.41 "S 

49º25'29.24"O 

MBRS 20 UNESC 79 TCC 81 MINA TOCO 
28°38'38.93 "S 

49º23 '24.93"O 

MBRS 21 UNESC 96 TCC 94 VILA ZULEIMA 
28º40'10.15"S 

49°24'33.64"O 

MBRS 22 UNESC 97 TCC 95 VILA ZULEIMA 
28º40'8.60"S 

49° 24'17.05"O 

MBRS 23 UNESC 05 TCC 22 UNlVERSITÁRIO 
28º43' 19.46"S 

49º24' 13.49"O 

MBRS 24 UNESC 49 FAMCRI 10 UNlVERSITÁRIO 
28º43'10.11 "S 

49º24'36.22"O 

Quadro 14: Pontos de Descarte Irregular de Resíduos – PMGRCC Criciúma. 

Fonte: PMGRCC, 2015. 
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5.9 AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DO MUNICÍPIO 

 

 
Até o ano de 2015 a prefeitura de Criciúma realizava ações de educação ambiental voltadas 

às questões dos resíduos sólidos por meio da FAMCRI, que mantinha uma equipe composta 

por seis estagiários, sendo cinco estudantes de engenharia ambiental e um de arquitetura, 

realizando a sensibilização e educação ambiental no município, através de abordagens casa 

a casa. 

Para desenvolvimento destas ações, os estagiários eram devidamente identificados através 

de utilização de camiseta e crachá de identificação, conforme pode ser visualizado na figura 

68, e distribuíam folders sobre a forma de participação da coleta seletiva (Figura 207) para 

distribuição à população. 

Figura 207: Abordagem casa a casa feita pela equipe de educação ambiental. 
Fonte: acervo FAMCRI, 2014. 
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Figura 208: Folder utilizado nas abordagens casa a casa. 

Fonte: FAMCRI, 2014. 

 

 
As ações de abordagem através de estagiários foram cessadas, não houve continuidade do 

programa. 

A FAMCRI realiza ainda ações de Educação Ambiental através da participação em eventos 

como a Semana do Meio Ambiente, dentre outros, e visitas de escolas nas 

cooperativas/associações de catadores. 

Em 2015, por iniciativa da FAMCRI estão sendo realizadas palestras voltadas à educação 

ambiental e a coleta seletiva nas escolas municipais, uma vez por semana, junto aos 

estudantes e professores das quartas séries do ensino fundamental. 
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5.10 IDENTIFICAÇÃO DE LACUNAS NO ATENDIMENTO NO SISTEMA DE MANEJO DE 

RESÍDUOS SÓLIDOS E LIMPEZA URBANA 

 

A partir do levantamento das informações para construção do presente diagnóstico foram 

identificadas as seguintes lacunas no atendimento no sistema de manejo dos resíduos sólidos 

e limpeza urbana no município de Criciúma: 

 Necessidade de criação de uma secretaria ou órgão municipal específico para tratar das 

questões de resíduos sólidos, a exemplo do que ocorre em outras cidades, onde há uma 

empresa municipal, ou uma autoridade municipal de limpeza urbana. A existência de um 

órgão específico faria com que as ações estivessem menos desarticuladas e desintegradas, 

promovendo maiores controles sobre os dados e a qualidade dos serviços prestados. 

 Falta de planejamento e controles para realização dos serviços de limpeza pública, uma 

vez que os serviços ocorrem sob demanda, e em função das dificuldades. Não se tem 

controles de dados de produção e eficiência dos serviços prestados, como metros 

quadrados roçados, metros quadrados varridos, etc. Não se tem dados da quantidade de 

podas desviadas do aterro sanitário, do óleo de cozinha, etc. 

 Necessidade de implantação de um sistema de informações municipal para 

armazenamento dos dados e geração de relatórios sobre a realização dos serviços de 

limpeza urbana, série histórica da geração dos resíduos sólidos, dos percentuais de desvio 

do aterro sanitário, dos valores contratuais, etc 

 Necessidade de implantação de um sistema digital para comprovação, pelos munícipes e 

pessoas jurídicas, da implementação de seus planos de gerenciamento de resíduos sólidos 

e de seus planos de gerenciamento de resíduos de construção civil, de forma a se ter um 

processo transparente, que permita a utilização dos dados na contabilização dos dados 

oficiais do município, que são repassados à Sistemas de Informações como o Sistema 

Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS). 

 Necessidade de ampliação e otimização (com controles de produção, indicadores) do 

programa de coleta seletiva municipal de forma a atender os índices de desvio do Plano 

Nacional de Resíduos Sólidos; 
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 Necessidade de inclusão dos catadores de materiais recicláveis (formais e informais), 

proporcionando-lhes dignas condições de trabalho, infraestrutura adequada para unidades 

de triagem, apoio técnico e operacional, discutindo ainda a possibilidade de pagamento por 

serviços ambientais prestados; 

 Necessidade de revisão da atual forma de cobrança dos serviços de forma a mantê-lo 

sustentável financeiramente garantindo os investimentos necessários ao setor; 

 Necessidade de investimentos em educação ambiental permanente de forma a se ampliar 

as quantidades segregadas pela população para a coleta seletiva; 

 Necessidade de realizar a roteirização dos setores de coletas convencional e seletiva de 

forma a otimizar as rotas, tornando-as mais eficientes, obtendo-se o mapeamento e trajetos 

de todas as rotas. Os mapas de coleta são um importante instrumento de planejamento e 

controle dos serviços que devem ficar sob os cuidados da municipalidade 

independentemente da empresa privada que vier a realizar o serviço; 

 Necessidade de contratação de serviço de coleta e destino final de resíduos sólidos 

contaminados originados no pátio de máquinas da Prefeitura Municipal. 

 Necessidade de revisão do arcabouço legal do município que regulamenta o sistema de 

limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, atualizando-o conforme novos marcos 

regulatórios e realidade municipal atual, isto que algumas diretrizes estabelecidas em leis, 

não implementadas e regulamentadas. 

 Necessidade de criação de incentivo fiscal às empresas que atuam no ramo de triagem e 

reciclagem de materiais recicláveis para que estas possam se fortalecer e contribuir no 

escoamento e beneficiamento dos materiais recicláveis recolhidos no município. Durante 

as visitas realizadas in loco à algumas unidades, foram relatadas dificuldades financeiras 

para atendimento às exigências ambientais para que as atividades possam operar dentro 

da legalidade e segurança sanitária e ambiental. Não há nenhum tipo de incentivo à atuação 

destas empresas no mercado dos recicláveis. 

 Necessidade de ampliação do quantitativo de pessoal na prestação dos serviços de limpeza 

pública, tais como varrição, capina, roçagem, etc, de forma a atender a demanda atual e 

futura destas atividades. Segundo justificativa apresentada pelo funcionário da prefeitura 

responsável pela coordenação dos serviços de limpeza urbana, para suprir as 
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necessidades do município há necessidade de no mínimo 210 pessoas, o que deverá ser 

previsto na próxima licitação, para contratação dos serviços. 

 Carência de mão de obra para prestação dos serviços de coleta de resíduos sólidos, 

fazendo com que alguns roteiros ocorram com número inadequado de funcionários. 

Segundo informações repassadas pela empresa JC Lopes, hoje o sistema é operado sem 

quadro reserva de garis e motoristas, em virtude das dificuldades de contratação de mão 

de obra para realizar os serviços “braçais”. 

 A população carece de mais locais adequados, a serem oferecidos pelo poder público 

municipal, para entregar os resíduos que a coleta domiciliar não recolhe, como pequenas 

quantidades de resíduos de construção, sofás, colchões, móveis, eletrodomésticos, etc. O 

município precisa elaborar e implementar seu Plano de Gerenciamento de Resíduos de 

Construção Civil, de forma a organizar o gerenciamento desta fração, que geralmente está 

associada à descartes irregulares no município. 

 As unidades de saúde municipais necessitam de investimentos para regularização das 

condições de gerenciamento e armazenamento temporário dos RSS. Muitas unidades não 

dispõem de sacos plásticos e lixeiras de coloração adequada para acondicionamento dos 

diferentes tipos de resíduos, em atendimento à legislação e normas técnicas. Muitas 

unidades não possuem, ou possuem depósitos temporários de RSS em estado precário, 

necessitando de adequações. 
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