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Quadro 9 - Análises previstas no esgoto tratado (ETE Garcia). 

Saída efluente 

Teste Frequência 

Temperatura do esgoto Diária 

Vazão de saída Diária 

pH Diária 

Demanda Química de Oxigênio (DQO) Semanal 

Sólidos sedimentáveis Diária 

Oxigênio dissolvido Diária 

DBO5 Semanal 

DBO, DQO, Óleos e graxas, pH, Temperatura, Sólidos sedimentáveis, 
Surfactantes, Fenóis e Ferro Total 

Mensal 

Fonte: Concessionária, 2016. 

 

Trimestralmente são feitas também análises de DBO, DQO, Óleos e graxas, pH, Temperatura, 
sólidos sedimentáveis, Surfactantes, Fenóis, Ferro Total, Total Cor Aparente, Fósforo, 
Nitrogênio Amoniacal, Sólidos Suspensos Totais, sólidos Totais, Turbidez, Coliformes 
Termotolerantes, coliformes Totais e Toxicidade Aguda. 

As legislações que atualmente regulam o lançamento de efluentes de Blumenau contemplam 
a Resoluções CONAMA nº 357/2005 e 430/2011, a Lei Estadual nº 14.675/2009 e a Portaria 
17/2002 (FATMA) (BRASIL 2005a; 2011a; SANTA CATARINA, 2002; 2009). Na Tabela 79 a 
seguir constam alguns parâmetros repassados para análise. 

Tabela 79 - Resultados de análises fornecidas (ETE Garcia). 

Mês 
DBO (mg/l) DQO (mg/l) SD (ml/l) 

Entrada Saída Ef. (%) Entrada Saída Entrada Saída 

out/15 162 13 92% 413 58 1,9 0,1 

nov/15 195 30 85% 398 67 2,8 0,1 

dez/15 224 12 95% 475 55 2,9 0,2 

Fonte: Concessionária, 2016. 

 

Segundo análise dos parâmetros da Tabela 79, conclui-se que todos eles estão dentro dos 
limites estabelecidos pela legislação.  
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5.2.5.2. Sistema Fortaleza  

Rede coletora 

O atual sistema de coleta Fortaleza é responsável pelo atendimento dos bairros Fortaleza, 
Itoupava Seca, Boa Vista, Vila Nova, Velha 1 e Centro (parte), sendo que, futuramente, outros 
quatro bairros (Itoupava Norte, Velha 2, Velha Central e Velha Grande), também terão seus 
esgotos coletados pelo Sistema Fortaleza. 

Conforme cadastro técnico de janeiro de 2016, repassado pela Concessionária, a extensão 
da rede de afastamento de esgoto (incluindo rede coletora e linhas de recalque) nesta região, 
totaliza 170.436 metros. 

 

Estações elevatórias de esgoto 

O fluxograma, apresentado na Figura 37, ilustra como funciona a operação das elevatórias do 
Sistema Fortaleza. 

 
Figura 40 - Fluxograma operacional do Sistema Fortaleza. 

Fonte: SERENCO, 2016. 

 

ETE Fortaleza 

Esta unidade está localizada na Rua Adolfo Radunz (Bairro Fortaleza) com a seguinte 
localização geográfica: 692.060 E, 7.024.929 S, possuindo tratamento através de lodos 
ativados convencional com capacidade de tratamento de 157,9 l/s (1ª etapa). A Tabela 80 a 
seguir mostra as capacidades previstas da ETE Fortaleza em cada etapa de implantação, 
conforme manual de operações fornecido. 
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Tabela 80 - Características das etapas previstas de implantação da ETE Fortaleza. 

Parâmetro 
Etapa 

Total 
1 2 3 

População estimada (hab.) 87.000 87.000 87.000 261.000 

Qméd total (l/s) 156 156 156 469 

Fonte: Concessionária, 2016. 

 

A ETE Fortaleza possui as unidades constituintes a seguir descritas: 

 Gradeamento mecanizado; 

 Desarenador circular; 

 Decantador primário; 

 Reator aeróbio; 

 Decantador secundário; 

 Tanque de contato (desinfecção); 

 Estação de Tratamento do Lodo gerado (ETL). 

O esgoto chega à ETE por recalque, onde são direcionados ao canal de chegada, construído 
em concreto armado, operando à lâmina livre.  

A seguir encontra-se o gradeamento mecanizado, que tem o objetivo de remoção dos sólidos 
grosseiros provenientes da rede de esgoto (material procedente do uso inadequado das 
instalações prediais e dos coletores públicos). 

O gradeamento existente na ETE Fortaleza é dotado de barras de ferro, com limpeza por 
dispositivo mecânico automatizado, com acionamento direto por moto-redutor de 
engrenagens. Existe ainda uma grade de limpeza manual paralela à mecanizada, 
possibilitando by-pass do esgoto a ser tratado no caso da grade mecanizada estar em 
manutenção.  

O material retido na grade é removido pelo sistema de limpeza mecanizado e, através de uma 
rosca transportadora, levado até uma caçamba. 

O desarenador é a etapa seguinte ao gradeamento, sendo circular e com limpeza 
automatizada tipo Air Lift.  

São aferidos constantemente os seguintes parâmetros no esgoto bruto: ph, vazão e 
condutividade. A condutividade consegue detectar a entrada de esgotos não domésticos, 
assim como a quantidade demasiada de águas pluviais misturadas ao esgoto.  

O fluxo original da estação previa o transporte do esgoto, após o desarenador, para o 
decantador primário. No entanto esta unidade está atualmente desativada. No manual de 
operação desta ETE já está prevista esta possibilidade de by-pass do decantador primário. 

Portanto, atualmente, após o desarenador o esgoto é levado até o tanque de aeração (reator 
aeróbio). 
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O decantador secundário é a etapa seguinte e tem como objetivo reduzir a concentração de 
sólidos suspensos proveniente do reator aeróbio, separando-os do efluente tratado. O lodo 
biológico é retirado do fundo do decantador, continuamente, por meio de uma ponte 
removedora de lodo.  

A estação elevatória de recirculação de lodo realiza o transporte de parte do lodo decantado 
(decantador secundário) retornando-o ao reator aeróbio. O restante do lodo é transportado até 
a ETL. 

Esta parcela do lodo que será descartada, é enviada do decantador secundário até um tanque 
de lodo que precede uma mesa desaguadora. Após a mesa, o lodo espessado é levado até o 
tanque de acúmulo de lodo, que alimenta a centrífuga existente, responsável pelo 
desaguamento final do lodo. Existe uma unidade de cada equipamento (mesa desaguadora e 
centrífuga), sendo prevista a instalação de mais uma unidade de cada equipamento nas 
etapas posteriores de ampliação da ETE. 

O efluente tratado coletado na parte superior do decantador secundário ainda é submetido a 
uma última etapa: a desinfecção no tanque de contato através da aplicação de hipoclorito de 
sódio.  

A Figura 41 a seguir mostra a área da ETE Fortaleza e suas unidades. 

 
Figura 41 - Área da ETE Fortaleza. 
Fonte: Adaptado Google Earth, 2016. 
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A Concessionária tem a intenção de ampliar a capacidade de tratamento desta ETE através 
da implantação de um processo de tratamento chamado MBBR, também conhecido como 
lodos ativados de leito móvel, possuindo fluxo contínuo de esgoto. Esta tecnologia baseia-se 
na introdução de um meio suporte flutuante no interior do tanque de aeração visando a 
melhoria do desempenho do tratamento.  

A ETE Fortaleza conta com geradores elétricos móveis que, em alguma eventualidade de 
falha no fornecimento de energia elétrica, a Concessionária pode acioná-los rapidamente. 
Além de realizarem o atendimento aos locais em que estão disponibilizados, também estão 
dimensionados para atender a todas as estações elevatórias do sistema ou estações de 
tratamento de esgoto, excluindo-se a estação elevatória do Estudante que já conta com um 
gerador exclusivo. 

 

Vazões 

A Figura 42 a seguir foi fornecida pela Concessionária referente às vazões que a ETE 
Fortaleza foi submetida, no período entre abril de 2013 e dezembro de 2015. Comparando-se 
os valores contidos na Figura 42 com a capacidade atual da ETE, pode-se concluir que esta 
vem trabalhando com vazões inferiores à sua capacidade, e que a implantação do sistema 
MBBR, conforme citado anteriormente, com vistas ao aumento de capacidade, objetiva 
antecipar as obras necessárias ao aumento futuro do atendimento à população.  

 
Figura 42 - Vazões da ETE Fortaleza. 

Fonte: Concessionária, 2016. 
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Análises laboratoriais de controle da qualidade 

Segundo o manual de operações da ETE Fortaleza fornecido, estão previstas as seguintes 
análises laboratoriais de controle da qualidade. Serão descritas apenas as análises previstas 
na entrada e saída da ETE, já que as outras previstas no manual de operações são 
estritamente operacionais. 

Quadro 10 - Análises previstas no esgoto bruto (ETE Fortaleza). 

Esgoto Bruto 

Teste Frequência 

Temperatura do esgoto Diária 

Temperatura do ar Diária 

Vazão de entrada Diária 

pH Diária 

Condutividade Diária 

DQO Semanal 

Sólidos sedimentáveis Diária 

DBO5 Semanal 

DBO, DQO, Fósforo e Temperatura Mensal 

Fonte: Concessionária, 2016. 

 

Quadro 11 - Análises previstas no esgoto tratado (ETE Fortaleza). 

Saída efluente 

Teste Frequência 

Temperatura do esgoto Diária 

Vazão de saída Diária 

pH Diária 

DQO Semanal 

Sólidos sedimentáveis Diária 

Oxigênio dissolvido Diária 

Sólidos suspensos totais Semanal 

DBO5 Semanal 

Cor Aparente, DBO, DQO, Detergentes, Fenóis, Ferro Total, Fósforo 
Total, Nitrogênio Amoniacal, Nitrogênio Total, Óleos e graxas totais, 
Oxigênio dissolvido, pH, Sólidos sedimentáveis, Sólidos suspensos 
totais, Sólidos totais, Temperatura e Turbidez. 

Mensal 

Fonte: Concessionária, 2016. 

 

As legislações que atualmente regulam o lançamento de efluentes de Blumenau contemplam 
a Resoluções CONAMA nº 357/2005 e 430/2011, a Lei estadual nº 14.675/2009 e a Portaria 
17/2002 (FATMA) (BRASIL 2005a; 2011a; SANTA CATARINA, 2002; 2009). Na Tabela 81 a 
seguir constam alguns parâmetros repassados para análise. 
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Tabela 81 - Resultados de análises fornecidas (ETE Fortaleza). 

Mês 
DBO (mg/l) DQO (mg/l) SD (ml/l) 

Entrada Saída Ef. (%) Entrada Saída Entrada Saída 

out/15 143 7 95% 351 26 12 0,1 

nov/15 183 6 97% 466 25 7,8 0,3 

dez/15 151 14 91% 319 37 2,7 0,1 

Fonte: Concessionária, 2016. 

 

Segundo análise dos parâmetros da Tabela 81, conclui-se que todos eles estão dentro dos 
limites estabelecidos pela legislação.  
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5.2.5.3. Sistema José Reuter e Itoupavazinha (Convênio FUNASA) 

O convênio FUNASA é decorrente de um programa do Ministério da Saúde para cooperação 
no Apoio à Gestão dos Serviços Públicos de Saneamento. Para o Município de Blumenau 
foram criados projetos para construção de sistemas de esgotamento sanitário em alguns 
bairros, compreendendo quatro etapas: José Reuter, Itoupavazinha, Araranguá e Cohab. 

Em 01/07/2011 foram assumidas pela Concessionária, a operação de 2 localidades (COHAB 
e Araranguá), ficando pendente os sistemas José Reuter e Itoupavazinha, que conforme 2º 
Termo Aditivo ao Contrato de Concessão, deverão ser concluídos pelo Poder Concedente até 
maio de 2020. 

Quanto ao Sistema José Reuter, verificando o cadastro técnico de janeiro de 2016, repassado 
pela Concessionária, e em visitas na localidade, constatou-se que somente parte da rede 
coletora (13.000 metros) e a estação elevatória foram executadas, porém não se sabe a real 
situação de conservação e capacidade operacional destas infraestruturas. 

Mesmo existindo rede em algumas ruas e bombas instaladas na elevatória, o sistema não 
está em operação, em função de não terem sido executadas as ligações domiciliares, a ETE, 
e alguns trechos de rede. 

Já quanto ao Sistema Itoupavazinha, verificando o cadastro técnico de janeiro de 2016, 
repassado pela Concessionária, e em visitas na localidade, constatou-se a existência de 
14.000 metros de rede coletora e 5 estações elevatórias executadas, porém não se sabe a 
real situação de conservação e capacidade operacional destas infraestruturas. 

Mesmo existindo rede e bombas instaladas nas elevatórias, o sistema não está em operação, 
em função de não terem sido executadas as ligações domiciliares e a ETE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Coordinate System: SIRGAS 2000 UTM Zone 22S
Projection: Transverse Mercator
Datum: SIRGAS 2000
False Easting: 500.000,0000
False Northing: 10.000.000,0000
Central Meridian: -51,0000
Scale Factor: 0,9996
Latitude Of Origin: 0,0000
Units: Meter

#*
EE José Reuter

684.000

684.000

684.500

684.500

685.000

685.000

685.500

685.500

686.000

686.000

7.0
18

.50
0

7.0
18

.50
0

7.0
19

.00
0

7.0
19

.00
0

7.0
19

.50
0

7.0
19

.50
0

7.0
20

.00
0

7.0
20

.00
0

7.0
20

.50
0

7.0
20

.50
0

®

D
E

Z/2016

REVISÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE BLUMENAU - SC

GUSTAVO
DESENHO:

V
E

R
S

Ã
O

 FIN
A

L2
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

SISTEMA EXISTENTE
SES JOSÉ REUTER

06
DESENHO Nº:

ESCALA:

DATA:

OBRA:

PROJETO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU - SC

1:10.000
ENGº JEFFERSON RENATO TEIXEIRA RIBEIRO - CREA/PR 6.116-D

Legenda
Hidrografia Principal
Vias municipais

Sistemas de Esgotamento Sanitário
Demais SES
SES Fortaleza
FUNASA Concedente (SES José Reuter)

SES José Reuter
#* Elevatória de Esgoto Existente

Rede Coletora Existente



Coordinate System: SIRGAS 2000 UTM Zone 22S
Projection: Transverse Mercator
Datum: SIRGAS 2000
False Easting: 500.000,0000
False Northing: 10.000.000,0000
Central Meridian: -51,0000
Scale Factor: 0,9996
Latitude Of Origin: 0,0000
Units: Meter

#*

#*

#*

#*

#*
EE 5

EE 4

EE 3

EE 2

EE 1

686.000

686.000

686.500

686.500

687.000

687.000

687.500

687.500

688.000

688.000

7.0
27

.00
0

7.0
27

.00
0

7.0
27

.50
0

7.0
27

.50
0

7.0
28

.00
0

7.0
28

.00
0

7.0
28

.50
0

7.0
28

.50
0

7.0
29

.00
0

7.0
29

.00
0

7.0
29

.50
0

7.0
29

.50
0

®

D
E

Z/2016

REVISÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE BLUMENAU - SC

GUSTAVO
DESENHO:

P
V

E
R

S
Ã

O
 FIN

A
L

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
SISTEMA EXISTENTE
SES ITOUPAVAZINHA

07
DESENHO Nº:

ESCALA:

DATA:

OBRA:

PROJETO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU - SC

1:10.000
ENGº JEFFERSON RENATO TEIXEIRA RIBEIRO - CREA/PR 6.116-D

Legenda
Hidrografia Principal
Vias municipais

Sistemas de Esgotamento Sanitário
Demais SES
SES Itoupava
FUNASA Concedente (SES Itoupavazinha)

SES Itoupavazinha
#* Elevatória de Esgoto Existente

Rede Coletora Existente



             

       Página: 212 

 

 

5.2.5.4. Sistemas isolados / Loteamentos 

Em função do não atendimento com rede pública coletora de esgoto em praticamente 70% 
das ruas do município, além da obrigação legal para novos empreendimentos (Seção IV do 
Decreto Municipal nº 10.809/2015), os loteamentos que foram instalados ou irão se instalar 
em Blumenau, implantaram ou deverão executar sistemas de coleta, afastamento e de 
tratamento dos esgotos gerados, sendo estas unidades, após conclusão e aprovação, 
integradas ao domínio público do município (BLUMENAU, 2015a). 

As unidades de tratamento dos Sistemas Isolados/Loteamentos, logo após execução das 
redes coletoras nas regiões desprovidas de coleta, previstas no cronograma do 4.º TA da 
Concessionária, serão desativadas. Já as unidades do sistema de coleta e transporte, 
contemplando: ligações domiciliares, rede coletora, estações elevatórias de esgoto e linhas 
de recalque, serão integradas ao sistema principal. 

Para os novos empreendimentos/loteamentos, caso seja negada a conexão do sistema 
independente ao sistema público, a definição do tipo de sistema de esgotamento sanitário a 
ser implantado será baseada nos critérios mínimos necessários para obtenção do 
Licenciamento Ambiental de Operação (LAO), emitida pela FAEMA. 

De um total de 73 Sistemas Isolados/Loteamentos, 28 deles possuem coleta, transporte e 
tratamento, os outros 45, somente coleta e transporte. 

Na Tabela 82 são apresentados os sistemas isolados que possuem coleta, afastamento e 
tratamento. 
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Tabela 82 - Sistemas Isolados/Loteamentos (coleta, afastamento e tratamento). 

Nome Rua Bairro 
Data 

Operação 
Destino  
Efluente 

Rede 
Coletora 

 (km) 

ETE Lot. Morada das Árvores  Rua Mathias Bornhofen, próximo ao nº 191 Passo Manso 2011 Ribeirão Branco 1,0 

ETE Lot. Morada das Nascentes Rua Santa Maria, nº 2272 Progresso 2011 Ribeirão Progresso 1,0 

ETE Lot. COHAB Rua Godofredo Rangel, nº 131 Fidélis 2011 Drenagem  5,5 

ETE Lot. Dona Irma Rua Eng. Maicon Siemenskoski, próximo ao nº 274 Itoupavazinha 2006 Córrego 1,0 

ETE Lot. Santa Paula I Rua Gustavo Zirmmermann, próximo ao nº 2583 Itoupava Central 2005 Córrego 2,2 

ETE Lot. Santa Paula II Rua George Fridrich Mordhorst, próximo ao nº 650 Itoupava Central 2005 Córrego 2,2 

ETE Lot. Danúbio Rua Waltrudes Nogueira, próximo ao nº55 Passo Manso 2009 Córrego 0,5 

ETE Lot. Itapoá Rua Gustavo Budag, nº 227 Velha 2005 Drenagem 0,5 

ETE Lot. Jardim das Hortênsias I Rua Divinópolis, nº 863 Velha 2006 Drenagem 0,5 

ETE Lot. Jardim das Hortênsias II Rua Divinópolis, nº 863 Velha 2006 Drenagem 0,5 

ETE Lot. Jeanine Rua Erich Belz, nº 750 Itoupava Central 2004 Córrego 1,0 

ETE Lot. Jensen Neto Rua Leopoldo Colin, final Escola Agrícola 2007 Drenagem 1,0 

ETE Lot. João Hodecker Rua Santa Maria, nº 1710 Progresso 2008 Córrego 0,5 

ETE Lot. Larissa I (ETE Lot.) Rua Adele Jansen, início da rua Passo Manso 1996 Córrego 0,5 

ETE Lot. Luiza I Rua Tenente Carlos Deeke, nº 170 Passo Manso 1996 Córrego 0,5 

ETE Lot. Luiza II Rua Tenente Carlos Deeke, nº 170 Passo Manso 1996 Córrego 1,5 

ETE Lot. Libertadores I Rua Francisco Marcelino Dias, próximo ao nº 162 Itoupavazinha 2000 Drenagem 1,0 

ETE Lot. Libertadores II Rua Frederico Boehringer, frente ao nº 522 Itoupavazinha 2000 Córrego 1,2 

ETE Lot. Tarumã Rua Bertoldo João da Silva, próximo nº 325 Itoupavazinha 2005 Drenagem 1,6 

ETE Lot. Tulipa Rua José Bagatolli, próximo nº 145 Passo Manso 2007 Córrego 0,5 

ETE Lot. Villa Bela Rua Alfredo Balistieri, próximo nº 206 Velha 2008 Drenagem 0,5 

ETE Lot. Vila Feliz & Bromberg Rua Professor Heriberto Muller, nº 657 Escola Agrícola 2000 Drenagem 1,3 

ETE Lot. Villa Verdi Rua Guilherme Poerner, nº 556 Água Verde 2007 Drenagem 1,3 

ETE Lot. Alfablu XVI Rua "A", final da Rua Theodoro Luerdes Escola Agrícola 2013 Drenagem 0,5 

ETE Lot. Dona Isa Rua "F, transversal da Rua Professor Jacob Ineichen, nº 3.366 Itoupava Central 2012 Drenagem 2,4 

ETE Lot. Vila Europa I Rua Theodor Kleine, nº 465 Fortaleza Alta 2011 Drenagem 1,0 

ETE Lot. Vila Europa II Rua Theodor Kleine, nº 465 Fortaleza Alta 2011 Drenagem 1,0 

ETE Lot. Villa Fortaleza Rua Villa Maria, próximo nº 325 Fortaleza Alta 2008 ETE Villa Fortaleza 1,8 

Fonte: Adaptado Concessionária, 2016.
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Na Tabela 83 são apresentados os sistemas isolados que possuem somente coleta e 
afastamento. 

Tabela 83 - Sistemas Isolados/Loteamentos (afastamento). 

 
Fonte: Adaptado Concessionária, 2016. 

 

Os Sistemas Isolados/Loteamentos podem ser visualizados no mapa a seguir.   



Coordinate System: SIRGAS 2000 UTM Zone 22S
Projection: Transverse Mercator
Datum: SIRGAS 2000
False Easting: 500.000,0000
False Northing: 10.000.000,0000
Central Meridian: -51,0000
Scale Factor: 0,9996
Latitude Of Origin: 0,0000
Units: Meter

_̂

_̂

_̂ _̂

_̂

_̂
_̂

_̂
_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂
_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂
_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂
_̂

_̂

_̂

_̂

_̂̂_

_̂

_̂

_̂̂_

_̂

_̂̂_

_̂
_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

"/

"/
ETE Garcia

ETE Fortaleza

BLUMENAU

POMERODE

INDAIAL

GASPAR

GASPAR

MASSARANDUBA

LUIZ ALVES

685.000

685.000

690.000

690.000

695.000

695.000

7.0
15

.00
0

7.0
15

.00
0

7.0
20

.00
0

7.0
20

.00
0

7.0
25

.00
0

7.0
25

.00
0

7.0
30

.00
0

7.0
30

.00
0

7.0
35

.00
0

7.0
35

.00
0

7.0
40

.00
0

7.0
40

.00
0

®

D
E
Z/2016

REVISÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE BLUMENAU - SC

GUSTAVO
DESENHO:

P
V

E
R

S
Ã

O
 FIN

A
L

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
SISTEMAS ISOLADOS / LOTEAMENTOS

081
DESENHO Nº:

ESCALA:

DATA:

OBRA:

PROJETO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU - SC

1:75.000
ENGº JEFFERSON RENATO TEIXEIRA RIBEIRO - CREA/PR 6.116-D

Legenda
Município de Blumenau
Limites Municipais (IBGE)
Hidrografia Principal

Sistemas de Esgotamento Sanitário
SES Fortaleza
SES Garcia
SES Itoupava
SES Vila Itoupava
Areas Atendimento dos Sistemas Isolados

Estação de Tratamento de Esgoto (ETE)
"/ Existente
_̂ Tratamento - Sistemas Isolados



             

       Página: 216 

 

 

                        
 

5.2.6. Níveis de atendimento 

De acordo com o 16º Relatório de Atividades do Contrato de Concessão, apresentado em 
janeiro de 2016, o sistema de esgotamento sanitário implantado atendia 42.843 economias, 
totalizando 33% da população urbana (incluindo o sistema principal e os sistemas isolados). 

Conforme o cadastro e os mapas disponibilizados das áreas atendidas atualmente, pôde-se 
estimar a população atendida e, consequentemente, a porcentagem de atendimento do 
Município com o sistema coletivo, chegando à conclusão que o nível de atendimento de 33% 
da população é verdadeiro ao final de 2015. 

A evolução do atendimento do sistema é divulgada pelo SNIS, reproduzido na Tabela 57. 

Tabela 84 - Índice de atendimento urbano de esgoto segundo o SNIS. 

Descrição 2011 2012 2013 2014 2015 

IN024 - Índice de atendimento urbano de esgoto referido 
aos municípios atendidos com água (percentual) 

5,18 7,57 27,76 30,6 33,0 

Fonte: SNIS, 2016. 

 

Quanto aos níveis de atendimento futuros, estes foram definidos nos Termos Aditivos ao 
Contrato de Concessão e estão descritos na Tabela 85 junto com a população adotada no 
Contrato. 

Tabela 85 - Níveis de atendimento previstos. 

Ano 
% Atendimento 

SES  

População 
Urbana Atendida 
SES - tratamento 

(hab.) pelo 
Contrato 

-1 2016 37% 113.248 

0 2017 39% 121.256 

1 2018 44% 138.963 

2 2019 49% 157.199 

3 2020 67% 218.342 

4 2021 72% 238.343 

5 2022 77% 258.922 

6 2023 82% 280.092 

7 2024 84% 291.456 

8 2025 85% 299.586 

9 2026 86% 308.974 

10 2027* UNIVERSALIZAÇÃO 363.680 

*“De acordo com o Contrato de Concessão e sua projeção de metas, a “Universalização” do Sistema Público de 
Esgotamento Sanitário de Blumenau está prevista para ser alcançada no ano 2027, considerando-se um déficit 
técnico de atendimento em função de dificuldades, inviabilidade ou necessidade de obras complementares para 
as instalações físicas”. 

Fonte: Concessionária, 2016.  
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5.2.7. Vazões geradas 

Para efeito de comparação com a capacidade das unidades do sistema de esgotamento 
sanitário de Blumenau (atual e futura), foram estimadas as vazões geradas de esgoto, tendo 
como base os seguintes elementos.  

 Projeção populacional conforme Contrato de Concessão e aditivos; 

 Consumo per capita; 

 Coeficientes de variação de vazão; 

 Coeficiente de retorno = 0,8; 

 Vazão de infiltração = 0,2 l/s.km (conforme valor adotado pelo projeto do sistema de 
esgoto de Blumenau elaborado pela empresa Lart Arquitetura e Engenharia Ltda 
2001). 

A Tabela 86 apresenta as vazões geradas estimadas para a área urbana de Blumenau, 
conforme premissas listas anteriormente.  
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Tabela 86 - Vazões geradas estimadas para o sistema de esgoto. 

Ano 

População 
Urbana 

Atendida SES 
- tratamento 

(hab.) 

Vazão de 
Infiltração 

(l/s) 

Vazão 
média 

sanitária 
(l/s) 

Vazão média 
sanitária + 
infiltração 

(l/s) 

-1 2.016 113.248 83,2 157,3 240,5 

0 2.017 121.256 87,7 168,4 256,1 

1 2.018 138.963 99,0 193,0 292,0 

2 2.019 157.199 110,2 218,3 328,6 

3 2.020 218.342 150,7 303,3 454,0 

4 2.021 238.343 162,0 331,0 493,0 

5 2.022 258.922 173,2 359,6 532,8 

6 2.023 280.092 184,5 389,0 573,5 

7 2.024 291.456 189,0 404,8 593,8 

8 2.025 299.586 191,2 416,1 607,3 

9 2.026 308.974 194,1 429,1 623,3 

10 2.027 363.680 202,5 505,1 707,6 

11 2.028 369.426 202,5 513,1 715,6 

12 2.029 375.263 202,5 521,2 723,7 

13 2.030 381.192 202,5 529,4 731,9 

14 2.031 387.215 202,5 537,8 740,3 

15 2.032 393.333 202,5 546,3 748,8 

16 2.033 399.548 202,5 554,9 757,4 

17 2.034 405.861 202,5 563,7 766,2 

18 2.035 412.274 202,5 572,6 775,1 

19 2.036 418.788 202,5 581,7 784,1 

20 2.037 425.405 202,5 590,8 793,3 

Fonte: Concessionária, 2016. 

 

Atualmente, a demanda de vazão do sistema é atendida pela capacidade instalada do mesmo. 
Nos próximos anos, conforme ocorra a ampliação do sistema de coleta e consequente 
aumento da demanda de vazão no sistema, ocorrerá concomitantemente a ampliação das 
capacidades instaladas das ETEs de forma que atenda toda malha disponível para 
interligação, conforme cronograma de obras e investimentos vigente. 
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5.2.8. Monitoramento da qualidade das águas superficiais 

Atualmente, Blumenau possui 39 (trinta e nove) pontos monitorados onde são realizadas 
análises periodicamente da qualidade das águas. Dentre estes pontos, 18 (dezoito) são de 
responsabilidade da FAEMA e os outros 21 (vinte e um) da empresa Concessionária. Este 
monitoramento ambiental está sendo realizado hoje pelo SENAI/SC e está disponível em um 
endereço eletrônico para o acesso qualquer pessoa, sendo possível visualizar os resultados 
do Índice de Qualidade das Águas (IQA). Todo o histórico dos dados está disponível para 
usuários que possuem senha. 

Estas análises realizadas são utilizadas para o cálculo do IQA, avaliando os seguintes 
parâmetros: temperatura, fósforo total, nitrogênio total, coliformes termotolerantes, pH, 
turbidez, sólidos totais, oxigênio dissolvido e DBO. 

 

Metodologia de cálculo do IQA 

De acordo com ANA (2016), o Índice de Qualidade das Águas foi criado em 1970, nos Estados 
Unidos, pela National Sanitation Foundation. Após, começou a ser utilizado pela Companhia 
Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB/SP), a partir de 1975. Hoje, o IQA é o principal 
índice de qualidade da água utilizada no país, sendo adotado em outros Estados brasileiros.  

O principal objetivo da utilização do IQA é avaliar a qualidade de águas doces superficiais 
visando seu uso para o abastecimento público, após tratamento.  

A Tabela 87 apresenta os nove parâmetros que compõem o índice, com seus respectivos 
pesos (w). 

Tabela 87 - Parâmetros de Qualidade da Água do IQA e respectivo peso. 

Parâmetro de Qualidade da Água Peso (w) 

Oxigênio dissolvido 0,17 

Coliformes termotolerantes 0,15 

Potencial hidrogeniônico - pH 0,12 

Demanda Bioquímica de Oxigênio 0,10 

Temperatura da água 0,10 

Nitrogênio total 0,10 

Fósforo total 0,10 

Turbidez 0,08 

Sólidos Totais 0,08 

Fonte: Hidrodata, 2016. 

 

Além disso, cada parâmetro possui um valor de qualidade (q) observado nas curvas de 
qualidade da sua concentração, conforme pode ser visualizado na Figura 1. 
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Figura 43 - Curvas médias de variação dos parâmetros de qualidade das águas para o cálculo do IQA.  

Fonte: ANA, 2004 apud ANA, 2016. 

 

A Figura 44 mostra os níveis de qualidade do corpo da água (péssima a ótima), relacionando 
um intervalo de variação do IQA (0 a 100) e uma cor de referência, sendo este calculado pelo 
produto ponderado das qualidades de água correspondentes às variáveis que integram este 
índice.  
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Figura 44 - Variáveis indicadoras de qualidade da água. 

Fonte: Hidrodata, 2016. 

 

Através da análise do histórico dos diversos pontos momitorados, em vários deles puderam-
se perceber melhoras consistentes na qualidade da água (medida pelo IQA). A Tabela 88 e a 
Tabela 89 foram elaboradas através da média anual de todos os valores calculados do IQA 
por ponto considerado, com o objetivo de facilitar a visualização dos resultados.  
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Tabela 88 - Resumo anual do IQA (FAEMA). 

Posto 
IQA 

2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016 

FAEMA 01 71,35 70,84 73,87 72,69 85,26 85,99 

FAEMA 02 62,32 61,38 61,73 63,56 75,80 75,57 

FAEMA 03 68,71 65,23 66,46 67,49 81,52 81,53 

FAEMA 04 59,64 57,75 60,44 63,52 66,99 74,52 

FAEMA 05 48,73 57,98 57,16 58,84 66,97 66,92 

FAEMA 06 34,00 41,31 44,69 39,42 38,17 40,50 

FAEMA 07 39,22 41,90 43,00 43,28 30,62 46,15 

FAEMA 08 61,28 63,42 62,54 65,09 76,39 73,77 

FAEMA 09 52,21 53,83 52,55 59,93 62,49 62,48 

FAEMA 10 48,75 50,01 51,39 51,23 53,97 59,91 

FAEMA 11 64,00 64,02 67,56 63,30 76,94 76,79 

FAEMA 12 54,38 57,67 55,58 64,02 63,82 65,20 

FAEMA 13 43,46 52,69 54,92 57,22 62,98 69,86 

FAEMA 14 32,67 40,57 46,21 52,36 56,68 58,04 

FAEMA 15 59,67 58,55 62,48 57,49 65,94 65,88 

FAEMA 16 56,80 57,76 61,08 58,84 62,59 64,19 

FAEMA 17 54,42 55,08 63,35 56,43 71,69 76,05 

FAEMA 18 56,69 55,99 57,08 58,13 66,39 77,95 

Fonte: SERENCO, 2016. 
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Tabela 89 - Resumo anual do IQA (Convênio) 

Posto 
IQA 

2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016 

IQA 01 54,08 58,48 62,95 60,47 72,56 69,76 

IQA 02 25,47 29,63 37,20 38,73 33,18 39,73 

IQA 03 24,24 24,38 34,05 30,26 34,72 39,60 

IQA 04 17,02 21,72 29,00 32,13 31,00 45,38 

IQA 05 15,93 17,88 26,02 30,24 29,08 28,18 

IQA 06 28,88 21,18 37,95 36,93 55,06 43,62 

IQA 07 22,19 22,21 36,08 45,30 46,64 42,08 

IQA 08 24,88 24,11 38,73 43,99 48,17 45,72 

IQA 09 19,54 19,12 29,30 25,35 30,47 24,38 

IQA 10 19,87 28,85 25,06 31,11 29,23 34,66 

IQA 11   35,16 34,14 38,42 32,80 37,72 

IQA 12   19,16 24,31 31,09 36,64 37,36 

IQA 13   16,61 35,06 37,75 38,10 22,12 

IQA 14   43,42 42,20 42,93 46,79 41,63 

IQA 15   16,53 28,39 24,43 29,95 22,50 

IQA 16   57,97 52,23 56,90 59,85 45,18 

IQA 17   18,02 35,01 27,57 30,92 29,99 

IQA 18   19,19 27,86 23,16 29,26 28,54 

IQA 19           42,98 

IQA 20           25,86 

IQA 21           47,47 

Fonte: SERENCO, 2016. 

 

Comparando-se a localização dos pontos que apresentaram melhora de qualidade da água 
com a área atualmente atendida com rede coletora de esgoto, percebe-se que, alguns deles 
encontram-se a jusante de áreas que foram contempladas com esta rede, tais como os 
listados a seguir e, portanto, foram influenciados positivamente com a implantação desta 
infraestrutura. 

 Posto 14 (FAEMA); 

 Posto 5 (Convênio); 

 Posto 6 (Convênio); 

 Posto 7 (Convênio); 

 Posto 8 (Convênio); 

 Posto 12 (Convênio). 
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Por outro lado, as amostras realizadas no Rio Itajaí-açu não apresentaram mudanças 
significativas, comprovando que, mesmo com a implantação do sistema de esgoto em 
Blumenau, existe a necessidade de saneamento a montante na Bacia Hidrográfica, com o 
intuito de melhorar a qualidade mais significativamente, mas também deve-se levar em conta 
que o sistema em Blumenau está disponível para 33% da população ao final de 2015 e mesmo 
tendo apresentado pouca melhora no corpo receptor final (Itajaí-açu), os córregos e ribeirões 
analisados apresentam melhoras significativas a partir da entrada em operação  do sistema 
de tratamento de esgotos naquela região. 
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5.2.9. Licenciamento ambiental 

Existe a necessidade de licenciamento ambiental para diversas atividades, entre elas a 
implantação e operação dos sistemas de esgotamento sanitário. As licenças ambientais são 
diferenciadas por fases distintas, a saber: Licença Ambiental Prévia (LAP), Licença Ambiental 
de Instalação (LAI) e Licença Ambiental de Operação (LAO). 

Para o caso específico de Blumenau, os Licenciamentos Ambientais estão divididos em dois 
grupos com características distintas. O Grupo “Sistema Principal” (definitivo) que abrange as 
ETEs Garcia, Fortaleza e futuramente a ETE Itoupava. E o Grupo “Sistemas 
Isolados/Loteamentos” (transitórios) que abrange todos os demais Loteamentos e Conjuntos 
Habitacionais existentes na cidade e estão sob responsabilidade do poder público municipal. 

A seguir são descritas as principais informações destas licenças: 

 Sistema Garcia 

 LAO nº 371/2015 emitida pela FATMA; 

 Data de emissão: 03 de fevereiro de 2015; 

 Data de validade: 03 de fevereiro de 2019; 

 Compreende coleta e tratamento das Bacias Centro 1, Centro 2, Garcia, 
Araranguá, Vorstadt, Valparaíso, Glória e Progresso, com extensão máxima 
prevista de 160 km de redes coletoras; 

 Capacidade máxima de operação: 235 l/s, sendo a 1.ª etapa com vazão de 88 
l/s; 

 Lançamento do efluente tratado no Ribeirão Garcia. 

 

 Sistema Fortaleza 

 LAO nº 11.538/2013 emitida pela FATMA; 

 Data de emissão: 18 de dezembro de 2013; 

 Data de validade: 18 de dezembro de 2017; 

 Compreende coleta e tratamento nos Bairros Fortaleza, Vila Nova, Itoupava 
Seca e Boa Vista;  

 Capacidade máxima de operação: 234,7 l/s, sendo a 1.ª etapa com vazão de 
156,5 l/s; 

 Lançamento do efluente tratado no Rio Itajaí-açu; 

 Uma das condicionantes desta licença é a instalação de grupos geradores em 
todas as elevatórias deste sistema que possuam duas ou mais bombas. O prazo 
máximo para atendimento deste item é 18 de dezembro de 2017. 
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Dando prosseguimento a um longo processo de busca do licenciamento dos Sistemas 
Isolados/Transitórios, iniciado pela Concessionária no ano de 2011, foi determinado pela 
FAEMA, em alinhamento com SAMAE e Concessionária, o processo de licenciamento dos 
Sistemas de Tratamento Isolados (Sistemas Transitórios), desmembrado em (03) três ofícios 
diferentes. Em dezembro de 2015 estes documentos foram protocolados na FAEMA, SAMAE 
e AGIR.  

O primeiro pacote de regularização, referente a contribuição da ETE Garcia já foi devidamente 
licenciado, por meio da LAO n.º 12/2016/GCP, sendo as outras duas bacias de contribuição 
em análise técnica do órgão ambiental (FAEMA). 

 

5.2.10. Operação e manutenção 

Segundo informações disponibilizadas pela Concessionária, os seguintes serviços foram 
executados no sistema de esgoto no período entre 2013 e 2015. 

Tabela 90 - Serviços executados no sistema de esgoto entre 2013 e 2015. 

 
Fonte: Concessionária, 2016. 
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Os serviços com quantidades mais significativas são os relativos a dúvidas sobre o sistema e 
verificações técnicas, sendo compatíveis com a etapa do sistema em Blumenau, que é de 
implantação e ampliação do atendimento. 

A concessionária faz visitas aos moradores nas regiões que irão receber obras de implantação 
do sistema de esgoto e apresenta materiais informativos, tais como: cronograma de obras, a 
sinalização utilizada e os telefones de contato. Além disso, utiliza os veículos de comunicação 
para informar o cronograma de obras, por exemplo. 

Outros itens importantes são os relativos a limpezas e desobstruções de redes. O SNIS 
divulga alguns indicadores sobre os reparos e extravasamentos, conforme Tabela 91. 

Tabela 91 - Reparos e extravasamentos. 

Descrição 2011 2012 2013 2014 

IN077 - Duração média dos reparos de 
extravasamentos de esgotos (horas/extrav.) 

1,00 1,22 1,15 0,52 

IN082 - Extravasamentos de esgotos por extensão de 
rede (extrav./Km) 

0,37 0,17 0,15 0,15 

Fonte: SNIS, 2016. 

 

Algumas reclamações foram recebidas, nas pré-conferências, sobre extravasamentos de 
esgoto nas redes e residências. Sobre este fato, devem ser feitas duas considerações: 

 Quanto aos extravasamentos, deve-se lembrar que o sistema implantado em Blumenau 
é o separador absoluto, onde apenas é permitido o transporte de esgoto nas tubulações 
deste sistema. Isto quer dizer que as tubulações implantadas foram projetadas para a 
vazão de esgoto e, caso água das chuvas entrem nesta tubulação, a tendência é o 
extravasamento. Estas ligações irregulares de águas pluviais na rede de esgoto são a 
principal causa de extravasamentos nas redes coletoras; 

 Quanto às obstruções, estas ocorrem principalmente pelo mau uso do sistema de 
esgoto pelos próprios usuários, lançando na rede materiais impróprios que causam 
obstrução.  

Em busca da melhoria operacional e com foco no melhor uso possível do sistema recém 
implantado na cidade de Blumenau, em março de 2016 foi iniciado o Programa “Rio Limpo 
Começa na Nossa Casa”. 

Este programa tem o apoio organizado entre SAMAE, AGIR, Concessionária, MPSC, 
Associação dos Municípios do Médio Vale do Itajaí (AMMVI), Caixa Econômica Federal (CEF), 
FAEMA, FATMA e consiste na verificação da ligação de esgoto, na parte interna da residência, 
confirmando sua regularidade e apoiando na correção do que for necessário. 

 

5.2.11. Área rural 

As comunidades das áreas rurais possuem sistemas individuais de tratamento do 
esgotamento sanitário através de fossas sépticas, fossas negras ou o esgoto é lançado 
diretamente em córregos. 
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Existem sistemas alternativos de tratamento de efluentes por meio de wetlands (filtros 
plantados com macrófitas), implantados na área rural. Um deles foi visitado na localidade Nova 
Rússia, de fluxo horizontal, sem controle da qualidade do efluente final. Sua implantação foi 
realizada pelos moradores da região composta apenas com a planta Lírio do brejo. Essa planta 
aprecia solos ricos em matéria orgânica e brejosos, ou seja, permanentemente molhados, 
entretanto não permanece embaixo da água, podendo atingir de 1,5 a 2 m de altura. 

Através das visitas, percebe-se que o sistema está funcionando corretamente. Seu terreno é 
cercado, as plantas estão verdes e vistosas, porém deve-se fazer uma limpeza mais frequente 
das plantas caídas. 

 

5.2.12. Soluções individuais de tratamento de esgoto 

A parcela da população ainda não atendida pelo sistema coletivo de esgotamento sanitário 
(cerca de 65% atualmente) segue normativa da PMB para instalação de fossas sépticas 
residenciais, caracterizando como atendimento individual quanto ao sistema de esgoto. 

A PMB, através da SEPLAN tem acompanhamento em relação à implantação destes sistemas 
residenciais; porém, não há evidências de acompanhamento ou fiscalização sobre o efetivo 
uso, operação e manutenção, destacando-se situações de grandes períodos (anos) sem a 
correta limpeza (retirada de lodo) e até mesma a irregularidade de conexão de tubulação de 
agua de chuvas (calhas de telhado e ralos de jardim) passando pelas fossas. 

Estes equipamentos necessitam de constante manutenção, que se resume basicamente à 
limpeza periódica com caminhões limpa-fossa. 

Uma preocupação que existe no Município é sobre a destinação destes caminhões após a 
limpeza das fossas, já que não há, atualmente, qualquer fiscalização ou controle sobre este 
tema.  

Existe a possibilidade de envio do resíduo destes caminhões para as ETEs da Concessionária. 
No entanto, o volume recebido tem sido insignificante, segundo informações da 
Concessionária, a despeito da grande quantidade de imóveis ainda atendidos por estas 
soluções individuais no Município de Blumenau. 

Diante destes fatos, recomenda-se que esta atividade seja efetivamente controlada e 
fiscalizada pelo Poder Público. Esta é uma atividade que necessita de licenciamento, e a 
competência deste licenciamento é da FATMA, porém, não há impedimentos para que 
a fiscalização seja feita pelo Município, por ser este o maior interessado. 

Está em implantação pela FATMA o Sistema de Controle de Movimentação de Resíduos e de 
Rejeitos (MTR), sistema este on-line, que permite o cadastramento de geradores, 
transportadores e destinadores. 

A identificação dos resíduos ou rejeitos enquadrados para o preenchimento do MTR, conforme 
orientação da FATMA, é feita através da listagem contida na Instrução Normativa IBAMA nº 
13, de 18 de dezembro de 2012, que publicou a Lista Brasileira de Resíduos Sólidos.  
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Consta nesta Instrução Normativa, em seu item 20 03 04 “lodos de fossas sépticas”, sendo, 
portanto, objeto de enquadramento na lista de resíduos e rejeitos. No entanto, pelo 
entendimento atual da FATMA, os lodos domésticos de fossas sépticas não necessitam do 
preenchimento do MTR.  

A inclusão do lodo doméstico das fossas sépticas na lista de resíduos/rejeitos com 
necessidade de preenchimento do MTR ajudaria em muito o problema encontrado atualmente 
em Blumenau da sua destinação correta. 

 

5.2.13. Outros aspectos 

5.2.13.1. Regulação e fiscalização dos serviços  

A regulação dos serviços de esgotamento sanitário de Blumenau é de responsabilidade da 
AGIR, desde 10 de março de 2010, quando entrou em vigor a Lei 7502, que ratifica o Protocolo 
de Intenções firmado pelo município de Blumenau, visando a sua inclusão no Consórcio 
Público Intermunicipal que institui a AGIR. 

Os 14 municípios subscritores do Protocolo de Intenções da AGIR são: Apiúna, Ascurra, 
Benedito Novo, Blumenau, Botuverá, Brusque, Doutor Pedrinho, Gaspar, Guabiruba, Indaial, 
Pomerode, Rio dos Cedros, Rodeio e Timbó. 

Quanto às receitas necessárias ao funcionamento da AGIR, segundo o Protocolo de 
Intenções, foram instituídas as seguintes taxas:  

I - Taxa de Regulação de Abastecimento de Água;  

II - Taxa de Regulação de Esgotamento Sanitário;  

III - Taxa de Regulação de Varrição e Limpeza;  

IV - Taxa de Regulação de Coleta de Lixo;  

V - Taxa de Regulação de Transbordo e Transporte de Lixo;  

VI - Taxa de Regulação de Tratamento e Destinação Final de Lixo;  

VII - Taxa de Regulação de Drenagem Pluvial Urbana.  

A AGIR possui como procedimentos de fiscalização a realização de visitas técnicas periódicas 
tantas quantas forem necessárias de acordo com o recebimento de informações ou denúncias. 

Os canais de atendimento à população são os citados abaixo e estão descritos no verso de 
todas as contas de água emitidas: 

 Telefone: (47) 3331-5800; 

 E-mail: ouvidoria@agir.sc.gov.br. 

Basicamente, há duas principais razões que justificam regular uma empresa. A primeira é 
corrigir falhas de mercado, principalmente em monopólios naturais, e a segunda garantir o 
interesse público. Ou seja, a regulação tem como finalidade assegurar que todos os serviços 
públicos sejam prestados em condições adequadas. Para isto, a prestação dos serviços deve 

mailto:ouvidoria@agir.sc.gov.br
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atender aos princípios básicos de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, 
atualidade, generalidade, cortesia e modicidade. Desta maneira, a regulação e a fiscalização 
são fundamentais para a prestação de serviços públicos com qualidade e sustentabilidade, 
assegurando a participação e o controle social.  

 

5.2.13.2. Faixas sanitárias  

Conceitualmente, “faixas sanitárias” deveriam ser áreas não edificáveis para implantação da 
rede coletora de esgoto. Estas, localizadas geralmente em terrenos mais íngremes ou em 
baixas cotas topográficas, servem para o correto escoamento do esgoto. 

É fundamental que a prioridade para implantação de tubulações para coleta de esgotos 
sanitários acompanhe as características da drenagem natural dos terrenos existentes, desta 
forma evitando a criação de estações elevatórias/bombeamentos que seriam desnecessários 
originalmente. 

Por isso, a questão de faixas sanitárias e a preservação de margens de córregos é um ponto 
fundamental que influencia o desenvolvimento do sistema de saneamento de uma cidade. 

Em Blumenau, são muitos e diversificados os casos de “faixas sanitárias” onde foram 
implantadas tubulações de drenagem pluvial, mas o escoamento natural dos terrenos 
existentes não foi devidamente preservado, tendo hoje construções muito próximas e até 
mesmo, em casos extremos, residências construídas sobre as tubulações de drenagem. 

Neste caso a implantação da tubulação para coleta específica do esgoto sanitário gerado 
pelas residências torna-se bastante dificultada, tendo o Poder Concedente (SAMAE), com o 
apoio das demais Secretarias e estruturas de apoio da Municipalidade, que adotar o processo 
de desapropriação de áreas para a instituição de “Faixa Sanitária Não Edificante”. 

É importante ressaltar que este é um processo jurídico-administrativo bastante complicado e 
que por mais que os esforços do Concedente estejam bastante concentrados neste sentido, 
a evolução dos casos é bastante morosa. 

Em casos mais extremos, quando todas as alternativas técnicas e jurídico-administrativas já 
foram propostas e resultarem sem sucesso, é necessária a revisão de todo o projeto de 
engenharia do sistema de coleta de esgotos daquela região para a implantação de uma nova 
EEE (Estação Elevatória de Esgotos). 

Reitera-se que durante os trabalhos de Revisão do PMSB em andamento, em integração com 
a Revisão do Plano Diretor da Cidade de Blumenau que se encontra em andamento neste 
mesmo período, sejam redobrados esforços para definição de diretrizes que possam vir a 
evitar a criação de novas situações como estas, durante a evolução das construções nos 
diversos bairros da cidade. 

Em Blumenau existem diversas situações de Faixas Sanitárias, que prejudicam a ampliação 
do nível de atendimento da Concessionária na prestação do serviço de esgotamento sanitário. 
A Tabela 92 apresenta o número de economias impedidas de se conectar ao sistema 
existente. 
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Tabela 92 - Número de economias não atendidas em função das Faixas Sanitárias. 

Bairros Nº de economias totais 

Água Verde 2 

Asilo 720 

Boa Vista 3 

Bom Retiro 13 

Centro 1 

Escola Agrícola 10 

Fortaleza 348 

Itoupava Norte 117 

Itoupava Seca 73 

Jardim Blumenau 8 

Petrópolis 75 

Ponte Aguda 45 

Velha 116 

Vila Formosa 4 

Vila Nova 267 

Total 1.802 

Fonte: Concessionária, 2016. 

 

A Tabela 93 contém os casos eleitos entre SAMAE e Concessionária como sendo os 10 mais 
prioritários. 

O mapa a seguir ilustra a localização das faixas sanitárias levantadas pela Concessionária. 
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Tabela 93 - Faixas Sanitárias prioritárias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Concessionária, 2016. 
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5.2.13.3. Estações de tratamento de esgotos (indústrias)  

Conforme relatado na caracterização municipal, destacam-se, no Município, as atividades dos 
setores secundário e terciário da economia, ou seja, a indústria de transformação, o comércio 
e a prestação de serviços, sendo que a indústria de transformação era responsável, em 2013, 
por cerca de 35% dos vínculos empregatícios do Município. 

A principal atividade econômica de Blumenau é a indústria têxtil. Destacam-se ainda outros 
setores industriais, como a metalúrgica, mecânica e de material elétrico que é o maior polo 
produtor de transformadores do Brasil. 

Mais recentemente, Blumenau têm se despontado com empresas de tecnologia e 
desenvolvimento de softwares, destacando-se no cenário nacional. 

Estas informações mostram que existem diversas indústrias no Município, gerando diferentes 
resíduos decorrentes de suas atividades, além dos resíduos domésticos gerados pelos 
funcionários nestas plantas.  

De acordo com o art. 68 do Decreto Municipal nº 10.809/2015, “a execução da ligação de 
esgoto para coleta de despejos de características diferentes dos domésticos poderá ser 
condicionada à execução de instalação de tratamento que enquadre as características de tais 
despejos nos parâmetros estabelecidos na legislação aplicável e nas normas internas da 
Concessionária (TARESC)” (BLUMENAU, 2015a). 

Portanto, os resíduos industriais, para serem destinados ao Sistema Público de Esgotamento 
Sanitário operado pela Concessionária, devem atender às normas de adequação que fixam 
diversos limites de parâmetros capazes de serem processados pelas ETEs que compõem o 
sistema e estarem de acordo com o Licenciamento Ambiental destas unidades. 

Outra alternativa para as indústrias é possuir sua própria estação de tratamento de esgoto. 
Na etapa de elaboração do presente diagnóstico, foi feita uma visita técnica à ETE responsável 
pelo tratamento dos efluentes (industriais e domésticos) da Karsten. 

Quanto ao licenciamento destas ETEs, este pode ser feito pela FAEMA ou pela FATMA, 
dependendo de suas características. As Resoluções do Conselho Estadual do Meio Ambiente 
(CONSEMA) n.º 13 e n.º 14 definem qual entidade fará a regulação de determinada ETE 
(SANTA CATARINA 2012a; 2012b). 

Quanto à fiscalização, a FAEMA possui uma equipe de 10 pessoas somente para a 
fiscalização e outras 10 para licenciamentos. Automaticamente, quando uma empresa ou 
indústria é criada no Município, dependendo de seu ramo de atividade, seu processo é enviado 
à FAEMA para que as medidas cabíveis sejam tomadas quanto aos efluentes gerados. A 
fiscalização é feita através de acompanhamento de relatórios enviados pelos empreendedores 
e também verificação de denúncias geradas através da ouvidoria da Prefeitura Municipal 
(número 156). 

Quanto à FATMA, esta efetua vistorias de fiscalização e recebe relatórios de auto 
monitoramento feitos pelos empreendedores com periodicidade variável em função da 
tipologia da Estação de Tratamento. 
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No entanto, não existe um cadastro unificado e disponível de forma a permitir a visualização 
espacial destes empreendimentos que possuem tratamento próprio, impedindo que, no atual 
documento, estes pudessem ser mais bem caracterizados. 

 

5.2.13.4. Educação sanitária e ambiental  

Na sequência estão listados os programas socioambientais desenvolvidos no município. 

 Programa “Quem Previne, Preserva. Água Limpa, só com o esgoto tratado”. 

O objetivo principal do programa é conscientizar a população sobre a necessidade de 
manutenção e limpeza periódica dos sistemas individuais de tratamento de esgoto domiciliar, 
conhecido como fossa séptica. 

O programa é realizado pela AMMVI em todos os municípios da região e conta com o apoio 
da Câmara Técnica de Vigilância Sanitária dos municípios da AMMVI e SDRs (CTVISA), do 
Comitê do Itajaí e do Ministério Público de Santa Catarina (MPSC). 

 

 Programa “Rio Limpo Começa na Nossa Casa” 

O objetivo principal do programa é: 

 Despertar a consciência pela importância da preservação dos recursos hídricos; 

 Alertar sobre a necessária separação da água da chuva da ligação de esgoto; 

 Verificar a regularidade das ligações domiciliares. 

As residências que estiverem com as ligações de água de chuva e de esgotamento sanitário 
conectadas corretamente aos sistemas, recebem o selo de “Amigo do Rio”, valorizando os 
imóveis que executam ações ambientalmente corretas. 

Já as que precisem de alguma adequação nas tubulações existentes, é emitido um 
documento, com compromisso de prazo para regularização, ficando as equipes técnicas do 
Programa disponíveis para dar todo suporte e orientações necessárias. 

O programa conta com o apoio da AGIR, FAEMA, AMMVI, FATMA, Caixa Econômica Federal, 
Prefeitura Municipal de Blumenau, Associação Catarinense de Preservação da Natureza 
(ACAPRENA), unidade Blumenau da Odebrecht Ambiental e do Ministério Público de Santa 
Catarina. 

 

 Programa Portas Abertas 

Programa realizado pela Concessionária, onde são repassadas informações sobre:  

 A preservação da saúde da população e do Meio Ambiente; 

 O saneamento básico; 

 A operação do sistema existente da concessionária. 
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 Comunicação das Obras 

Comunicação realizada pela Concessionária, onde os veículos de comunicação do município 
recebem informações, ao longo dos meses, como: cronograma de obras, interferências 
encontradas, paralização da operação, entre outras. 

 

5.2.14. Mobilização social  

De acordo com a metodologia proposta no Plano de Mobilização e no Termo de Referência 
para a elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico de Blumenau (SC), foram 
realizadas reuniões (pré-conferências) nas 7 (sete) Unidades Territoriais de Análise e 
Planejamento (UTAPs) do município, e uma na Câmara Técnica de Saneamento, para 
obtenção das contribuições da população local. 

As informações da população obtidas nestas oportunidades foram avaliadas e serviram de 
apoio para elaboração das proposições de investimentos a respeito da prestação do serviço 
de esgotamento sanitário.   

Todas contribuições recebidas foram catalogadas por vertente (abastecimento de água 
potável, esgotamento sanitário, drenagem e manejo das águas pluviais urbanas, e limpeza 
urbana e manejo de resíduos sólidos) e constarão no Relatório de Mobilização Social. 

 

5.2.15. Ameaças e oportunidades  

O Município de Blumenau possui sistema coletivo de esgotamento sanitário em operação, 
composto atualmente por um sistema principal (ETE Garcia e ETE Fortaleza) e por diversos 
sistemas isolados, tendo a previsão de mais uma ETE no sistema principal (ETE Itoupava) 
para os próximos anos. 

Segundo os dados levantados, a Concessionária vem prestando um serviço adequado, 
atendendo às metas vigentes do Contrato de Concessão (e seus Termos Aditivos) e as suas 
unidades de tratamento, segundo as informações disponibilizadas, estão atendendo ao 
disposto na legislação quanto à qualidade do efluente tratado. 

No entanto, durante as pré-conferências realizadas, foram levantados alguns problemas, 
principalmente pela parcela da população ainda não atendida pelo sistema coletivo de 
esgotamento sanitário. Esta parcela é atendida principalmente por fossas sépticas, que 
necessitam de constante manutenção e convivem, algumas vezes, com esgoto lançado a céu 
aberto. 

A seguir estão elencadas as seguintes ameaças e oportunidades identificadas para o sistema:  

 Ameaças: 

 Não atendimento de 100% da população urbana do Município com o sistema 
público coletivo de esgoto (entretanto, para a área urbana as metas de expansão 
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do sistema de coleta e tratamento estão de acordo com o Contrato de 
Concessão); 

 Área rural possui fossas sépticas próximas aos poços de captação de água;  

 Falta de fiscalização / acompanhamento do estado e da operação das fossas 
sépticas ainda existentes no Município; 

 Falta de fiscalização / acompanhamento do tratamento destinado aos resíduos 
coletados pelos caminhões limpa-fossa que vendem este serviço no Município; 

 Necessidade de maior fiscalização do uso de fontes alternativas de 
abastecimento de água na área urbana do Município. 

 Oportunidades: 

 33% de cobertura da área urbana com rede coletora separadora de esgoto e 
tratamento (dez/2015);  

 Universalização do atendimento da população urbana com o sistema público 
coletivo prevista para 2027;  

 Sistema em operação com redes coletoras, estações elevatórias e unidades de 
tratamento em bom estado de conservação e operação; 

 Existência de sistema de telemetria nas ETEs de grande porte e nas principais 
elevatórias; 

 Existência de programas de educação ambiental, contendo explicações de como 
construir corretamente as instalações de esgoto dentro dos imóveis, para 
posterior interligação à rede coletora pública de esgoto sanitário;  

 Existência do Programa “Rio Limpo Começa na Nossa Casa”, que tem como 
objetivo verificar a ligação domiciliar de esgoto e de águas pluviais de cada 
imóvel, certificando os que se encontram Regulares e orientando para a 
correção os que estejam eventualmente Irregulares, despertando a consciência 
da importância da preservação dos recursos hídricos; 

 Existência de Indicadores de Qualidade do Serviço de Esgotamento Sanitário, 
onde ficam estabelecidos critérios, parâmetros e padronizações que permitem 
ao Poder Concedente e órgãos fiscalizadores aferir o nível de serviço prestado 
pela Concessionária. 

 Alto índice de efetividade de ligação à rede dos imóveis localizados em 
logradouros que possuem rede coletora em operação; e, 

 Desenvolvimento de soluções alternativas de tratamento de esgoto na área 

rural por meio de Wetlands. 
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5.3. DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS URBANAS 

Os problemas mais comuns relacionados à drenagem e manejo de águas pluviais urbanas 
decorrem da falta de instrumentos legais de planejamento e controle urbanos, como a 
ocupação de APPs, loteamentos irregulares, ligações clandestinas de esgoto sanitário na rede 
de drenagem, entre outros.  

As situações descritas acima correspondem às características de ocupação urbana 
predominantes que ocorreram ao longo das últimas décadas na grande maioria dos 
municípios brasileiros. 

Não se pode afirmar que nunca houve tentativas de planejar a ocupação urbana no Brasil. 
Ainda durante o período colonial, o país teve sua primeira experiência em planejamento 
urbano com a elaboração do “Plano Köeler”, que determinava normas para ocupação do 
município de Petrópolis/RJ, inspirado na geografia e planejamento urbano de algumas cidades 
alemãs. Ao longo dos anos, em função de pressões imobiliárias e perda da consciência 
ambiental (constante no Plano Köeler), o planejamento foi abandonado pouco a pouco, 
chegando a uma situação atual de grande concentração demográfica justamente nas áreas 
consideradas mais críticas pelo documento original. 

Portanto, mesmo com algumas iniciativas, os interesses imobiliários, a falta de 
conscientização da população e dos gestores públicos, entre outros fatores, fizeram com que 
o país sofresse com ocupações desordenadas, inclusive em áreas consideradas de risco. 

Somam-se à falta de planejamento, as características naturais de um país com grande parte 
de seu território com clima predominantemente tropical, relevos acidentados, regimes de 
chuvas inconstantes, e a falta de investimentos necessários para a construção de 
equipamentos de infraestrutura de drenagem de águas pluviais, aumentando os riscos de 
ocorrência de desastres relacionados às chuvas intensas. 

No presente PMSB, especificamente no setor de drenagem e manejo de águas pluviais 
urbanas, foram levantados os principais aspectos relacionados ao sistema existente no 
município de Blumenau, abrangendo as características hidrológicas, caracterização das 
bacias hidrográficas, infraestrutura de micro e macrodrenagem existentes, gestão do sistema 
de drenagem, estruturação da defesa civil, mapeamento das áreas de risco de alagamento e 
deslizamento, projetos e planos existentes, entre outros. 

 

5.3.1. Contexto local 

A região onde localiza-se o município de Blumenau possui características naturais e de 
ocupação urbana importantes para entender o contexto relacionado à drenagem urbana e 
manejo de águas pluviais. 

O Plano Diretor de Blumenau (PDB), Blumenau (2005b) apresenta detalhes importantes para 
serem levados em consideração neste Diagnóstico. De acordo com o plano, “o Município de 
Blumenau, localizado no Estado de Santa Catarina, possui área total de 509,38 km², e 
população de 261.808 habitantes, segundo dados do Censo Demográfico do IBGE realizado 
no ano 2000 (população atualizada pelo Censo 2010: 309.011 habitantes). A cidade é 
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considerada, hoje, um importante polo regional e estadual, devido à sua economia baseada 
na indústria e à importância de seu comércio e prestação de serviços. Apresenta, a terceira 
maior população do estado; está distante 140 Km de sua capital, a cidade de Florianópolis e 
é sede da Região Metropolitana do Vale do Itajaí” (BLUMENAU, 2005a). 

Blumenau encontra-se dentro da Bacia do Rio Itajaí-açu, na região conhecida como “Vale do 
Itajaí”, apresentando relevo bastante contrastante, com altitudes que variam desde 900 m no 
extremo sul do Município, a 14m na área central da cidade. 

 
Figura 45 - Mapa de Hipsometria. 

Fonte: BLUMENAU, 2005b. 

 

A colonização do município teve início com a chegada de imigrantes europeus (em grande 
parte alemães), no século XIX. As características climáticas foram determinantes para a 
fixação de comunidades de imigrantes alemães na região, dentre eles o farmacêutico 
Hermann Otto Blumenau, que concluiu que a área localizada próxima aos ribeirões Garcia e 
Velha “seria o melhor local para o estabelecimento de uma colônia” (BLUMENAU, 2005b). 

Pela descrição contida no Plano Diretor, a partir do núcleo central formado próximo à foz do 
Ribeirão Garcia, a colonização deu-se ao longo do mesmo ribeirão para o sul, espalhando-se 
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para as demais áreas sempre ao longo dos cursos de água, característica típica da 
urbanização germânica. 

Pela Figura 46 a seguir, é possível identificar essa característica, com a ocupação ocorrendo 
nas margens dos corpos hídricos do município de Blumenau desde o princípio da sua 
colonização. 

 
Figura 46 - Mapa da Colônia Blumenau em 1864. 

Fonte: Arquivo Histórico Municipal José Ferreira da Silva. 
Editado por Silvana Moretti. 

BLUMENAU, 2005b. 

 

Pelas condições do relevo, com a baixa disponibilidade de áreas planas para a ocupação, o 
município possui ainda nos dias atuais forte adensamento populacional nas margens dos rios, 
mantendo preservadas as regiões mais altas (Figura 47). 
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Figura 47 - Relevo de Blumenau. 

Fonte: Google Earth, 2016. 

 

As consequências desta ocupação foram sentidas desde o princípio da colonização. De 
acordo com a Defesa Civil Municipal, a primeira grande enchente registrada em Blumenau 
data de 29/10/1852, com o Rio Itajaí-açu atingindo a cota de 16,30 metros. Desde então, 92 
enchentes de grandes proporções atingiram a cidade, causando danos e transtornos à 
população. 

O histórico de eventos adversos relacionados à precipitação, tendo como consequência 
alagamentos, enchentes, enxurradas e inundações, por outro lado, fez com que a população 
e as administrações municipais estivessem preparadas para enfrentar e prevenir maiores 
danos. O Plano de Recursos Hídricos da Bacia do Itajaí (Comitê do Itajaí, 2010) confirma esta 
tendência: 

Entre as várias tarefas de gestão da água, pode-se dizer que a prevenção de cheias é 
a que está mais avançada na bacia do Itajaí. Embora muitos aspectos continuem a 
exigir soluções, de certa forma a sociedade do Vale do Itajaí aprendeu a lidar com a 
problemática das cheias (COMITÊ DO ITAJAÍ, 2010 - Capítulo A2, p. 131). 

Outra evidência da influência dos problemas relacionados à drenagem de águas pluviais com 
a ocupação urbana é citada no documento elaborado pelo Observatório da Educação Básica 
(OBEB/FURB) sobre a história de Blumenau: 

Após a grande enchente de 1911, o código de posturas do Município estabeleceu que 
casas não podiam mais ser construída na parte conhecida como barranca do rio, devido 
ao fato de sofrer muito com as enchentes. 

No ano de 2008 ocorreu um dos maiores desastres naturais do Estado de Santa Catarina e 
do País na região, com um evento que não era comumente registrado em Blumenau: 
deslizamentos de encostas. Este evento fez com que as preocupações e todo o planejamento 
urbano e de ocupação da cidade fosse remodelado, assim como os órgãos e instituições de 
controle e prevenção de acidentes naturais.  
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Por consequência, o planejamento da drenagem urbana e manejo de águas pluviais do 
município de Blumenau é dividido em duas fases: antes dos eventos de 2008, e pós desastre. 

 

5.3.2. Características hidrológicas 

A análise técnica e gerencial do sistema de drenagem e manejo de águas pluviais deve 
obedecer ao detalhamento de diversas áreas do conhecimento. Dentre elas, o levantamento 
hidrológico da região em estudo é de fundamental importância, pois compreende a 
precipitação, tempo de recorrência, intensidade de precipitação e vazões de projeto. 

O Município de Blumenau encontra-se dentro dos limites da Bacia Hidrográfica do Rio Itajaí, 
que por sua vez é dividida em 7 sub-bacias, dentre elas a sub-Bacia do Rio Itajaí-açu (Figura 
48), onde Blumenau está inserida. 

 
Figura 48 - Bacias Hidrográficas do Rio Itajaí: Bacias e Hidrografia principal. 

Fonte: COMITÊ DO ITAJAÍ, 2010. 

 

O Rio Itajaí-açu é o que possui maior comprimento dentro da Bacia, estendendo-se de sua 
desembocadura no Oceano Atlântico, junto às sedes dos municípios de Itajaí e Navegantes 
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para o oeste. Apenas uma pequena área do município de Blumenau, no extremo norte (Distrito 
Vila Itoupava), faz parte da bacia do rio Itapocu. 

A Bacia Hidrográfica do Rio Itajaí é também dividida em três grandes áreas: Alto Vale, Médio 
Vale e Baixo Vale, sendo que Blumenau é o principal município do Médio Vale (Figura 49). 

 
Figura 49 - Municípios que compõem a Bacia Hidrográfica do Rio Itajaí. 

Fonte: COMITÊ DO ITAJAÍ, 2010. 

 

A região de Blumenau apresenta clima subtropical úmido, com períodos de precipitações bem 
distribuídos. Os períodos mais chuvosos geralmente são registrados nos meses mais quentes, 
próximos ou durante o verão, com fortes precipitações convectivas, mas comumente frentes 
frias de passagem pelo sul do país são responsáveis por grandes períodos chuvosos 
(PINHEIRO e SEVERO, 2010). 

Dentro do próprio território municipal, observam-se variações nos índices de chuva históricos 
registrados pelas estações pluviométricas. A Figura 50 a seguir apresenta as a precipitação 
anual média das localidades do município de Blumenau, elaborado pela Companhia de 
Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM - Cartas de Suscetibilidade - Revisão 3, 2015). 
Observa-se que a região mais ao norte do município apresenta maior incidência de chuvas, 
chegando a médias anuais acima de 1.900 mm.  
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Figura 50 - Precipitações médias anuais e mensais. 

Fonte: CPRM, 2015. 

 

Com os valores obtidos em três estações pluviométricas localizadas dentro do município, 
(série anual de 1977 a 2006), o estudo do CPRM apresenta também as médias anuais 
históricas em cada uma das estações, obtendo a precipitação média para o município de 
1.700,1 mm/ano. O estudo não abordou as chuvas que ocorreram no ano de 2008, quando foi 
registrada a maior precipitação máxima diária desde o início das medições, em 1944 (Figura 
51). 

*Médias mensais estimadas a partir das isoietas de médias mensais. 

 
Figura 51 - Índice pluviométrico - Blumenau. 

Fonte: CPRM, 2015. 
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Conclui-se que a distribuição das chuvas ao longo dos anos segue uma tendência histórica, 
com precipitações ocorrendo em todos os meses (sem períodos de seca), e maiores índices 
concentrados nos meses de verão. 

Com relação ao ano de 2008, extremamente atípico quando se trata das precipitações 
ocorridas nos meses de outubro e novembro, vários estudos foram realizados para entender 
o fenômeno e calcular o Tempo de Recorrência para este evento, ou seja, “prever com base 
nos dados observados, quais as máximas precipitações que possam vir a ocorrer com uma 
determinada frequência ou determinado período de retorno” (CORDERO, 2012). 

Cordero et al. (2012), analisou a série de dados diários de precipitações acumuladas de 24 
em 24 horas, do período de 1944 a 2008. Como resultado, a ”máxima precipitação diária para 
esse período, excluindo o evento de 2008 foi de 159,5mm. Nesse evento foi registrada uma 
precipitação diária de 250,9mm e em 48 horas foi registrada uma precipitação acumulada de 
494,4 mm. A análise da série de precipitações máximas diárias pelo método de Gumbel 
mostrou um período de retorno de cerca de 1000 anos”. 

Portanto, as chuvas que ocorreram no ano de 2008, em teoria ocorrem a cada 1.000 anos no 
município de Blumenau, caracterizando-se como um evento realmente atípico. 

Os dados e informações supracitadas são de grande importância para a elaboração de 
projetos para a rede de drenagem. Para projetos com área de abrangência de até 2 km², é 
utilizado basicamente o “Método Racional”: 

 

Onde: 

 Q = vazão (em L/s ou m³/s) 

 i = intensidade de chuva em mm/ano 

 c = coeficiente de impermeabilização da bacia considerada 

 A = área da bacia contribuinte em ha. 

Para obter os valores locais aplicados a esta equação, é necessário conhecer a intensidade, 
duração e frequência (i-d-f) das precipitações que ocorrem em determinado local. Para o 
município de Blumenau, o estudo realizado por Cordero (2012), analisou os valores calculados 
com base em dados de pluviômetros durante o período de 1944 a 2011, e definiu as seguintes 
fórmulas para o cálculo da intensidade de chuva para dois períodos de tempo: 

𝑖 =
655×𝑇0,1765

(𝑡 + 8,1)0,65
 

(para t ≤ 120 min) 
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𝑖 =
1246,9×𝑇0,1765

(𝑡 + 22,3)0,78
 

(para 120 min < t < 720 min) 

Onde:  

 i = intensidade, mm/h  

 T = o tempo de retorno, em anos  

 t = duração da chuva, em minutos 

Os demais componentes da equação do “Método Racional” são obtidos com a área da 
microbacia de drenagem, e características de impermeabilização da localidade, que variam 
de acordo com a ocupação e uso de solo. 

 

5.3.3. Caracterização das microbacias de drenagem 

Devido à grande preocupação do município de Blumenau em buscar soluções ou minimizar 
os impactos causados pelas chuvas intensas que ocorrem com frequência, muitos estudos, 
projetos e planos foram elaborados. 

A Gerência de Cartografia e Cadastro Multifinalitário da Secretaria Municipal de Planejamento 
(SEPLAN) possui um banco de dados importante para o planejamento urbano do município, 
congregando informações geradas pelos próprios técnicos, e por outros órgãos da 
administração municipal, estadual e federal. 

A delimitação das sub-bacias de drenagem do município de Blumenau, seguiu a delimitação 
utilizada pela SEPLAN, e elaborada pela Fundação Municipal do Meio Ambiente (FAEMA), a 
qual apresenta 8 sub-bacias principais. Para se obter esta divisão, foram agregadas 
microbacias que contribuem para alguns córregos principais, e apresentam características 
semelhantes, conforme Quadro 12 a seguir: 
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Quadro 12 - Microbacias de Drenagem. 

MICROBACIA SUB-BACIA 

Microbacia Ribeirão da Velha SN1 

BACIA RIBEIRÃO DA VELHA 

Interbacia Ribeirão da Velha 

Microbacia Córrego Gerbien 

Microbacia Ribeirão do Gato 

Microbacia Ribeirão da Velha SN2 

Microbacia Córrego Jararaca 

Microbacia Córrego do Cego 

Bacia do Ribeirão do Testo BACIA RIBEIRÃO DO TESTO 

Bacia Ribeirão Fortaleza BACIA RIBEIRÃO FORTALEZA 

Microbacia Ribeirão Garcia SN 

BACIA RIBEIRÃO GARCIA 

Microbacia Ribeirão Minas da Prata 

Microbacia Ribeirão Caeté 

Microbacia Ribeirão Garcia SN3 

Interbacia Ribeirão Garcia 

Microbacia Ribeirão Garcia SN2 

Microbacia Córrego Brusque 

Microbacia Ribeirão Krooberger 

Microbacia Ribeirão Jordão 

Microbacia Ribeirão Fresco 

Microbacia Córrego Encano 

Microbacia Ribeirão Fidelis 

BACIA RIBEIRÃO ITOUPAVA 

Microbacia Córrego Tatutiva 1 

Microbacia Córrego Jensen 

Microbacia Rib Carolina 

Microbacia Córrego Tatutiva 4 

Microbacia Ribeirão Rothirs 

Microbacia Ribeirão Itoupava Alto 

Microbacia Córrego Tatutiva 3 

Interbacia Itoupava Norte 

Bacia do Ribeirão Massaranduba BACIA RIBEIRÃO MASSARANDUBA 

Bacia do Ribeirão Salto do Norte BACIA RIBEIRÃO SALTO DO NORTE 

Microbacia Ribeirão Salto Weissbach 

INTERBACIA ITAJAI ACU 

Interbacia Itajaí-açu 

Microbacia Ribeirão Branco 

Microbacia Ribeirão Itajaí-açu SN 

Microbacia Ribeirão Johann Off 

Fonte: SERENCO, 2016. 

 

O mapa a seguir apresenta a divisão das sub-bacias, contemplando a hidrografia principal de 
cada uma delas. 
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A área total de cada sub-bacia de drenagem (dentro do município de Blumenau) é 
representada na Tabela 94 a seguir. A sub-bacia do Ribeirão Garcia é a que apresenta maior 
área, abrangendo aproximadamente 30% da área total do município. 

Tabela 94 - Sub-bacias de Drenagem. 

SUB-BACIAS DE DRENAGEM ÁREA TOTAL (km²) 

Ribeirão Garcia 158,13 

Rio Itoupava 95,51 

Rio Massaranduba 92,74 

Interbacia do Rio Itajaí-açu 62,64 

Ribeirão da Velha 55,51 

Rio do Testo 25,77 

Ribeirão Fortaleza 16,21 

Ribeirão Salto do Norte 14,41 

Fonte: SERENCO, 2016. 

 

Além da área total de cada sub-bacia, foram mapeados outros elementos disponibilizados 
pelos órgãos municipais: 

 Hidrografia; 

 Pôlderes e comportas; 

 Abrigos da Defesa Civil; 

 Estações Telemétricas; 

 Pontos de Coleta de Água (IQA); 

 Manchas de enchente (8m, 10m e 15m);  

 Áreas de Risco Geológico (ARGs). 

 Sistema Viário; 

 Curvas de Nível. 

Os itens a seguir apresentam os detalhes e mapas de cada sub-bacia. 

 

5.3.3.1. Ribeirão Garcia  

A sub-bacia do Ribeirão Garcia abrange os bairros localizados na região Sul do Município, 
como: Garcia, Jardim Blumenau, Glória, Progresso, Valparaíso, Vila Formosa e Ribeirão 
Fresco. 

A região apresenta relevo montanhoso, com altitudes que chegam a 900 metros no extremo 
sul do município (divisa com os municípios de Botuverá, Indaial e Guabiruba). Por esta 
característica, a ocupação urbana é baixa, concentrando-se nas regiões mais baixas, 
próximas aos corpos hídricos. 
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Nas áreas mais baixas, próximas ao encontro com o Rio Itajaí-açu, encontram-se manchas 
de ocupação urbana dentro dos limites de áreas de risco de enchentes (15 metros), 
principalmente nos Bairros Garcia e Jardim Blumenau. 

Há grande preocupação com relação ao risco de desmoronamento na região, devido à 
ocupação em encostas nos bairros Garcia, Vila Formosa, Valparaíso, Jardim Blumenau e 
Ribeirão Fresco. 
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5.3.3.2. Ribeirão Itoupava  

Na região localizada ao norte do rio Itajaí-açu, encontra-se uma grande faixa de expansão 
urbana, que abrange os bairros Itoupava Central, Itoupavazinha e Fidelis.  

Paralela ao Ribeirão Itoupava, encontra-se a Rua Dr. Pedro Zimmermann (Rodovia Estadual 
SC-474), que faz a ligação entre vários municípios (Massaranduba, Guaramirim, Jaraguá do 
Sul, Joinville, entre outros). Por se tratar de uma rodovia, concentra-se ao longo de toda a sua 
extensão, além do uso residencial, o uso industrial (de pequeno, médio e grande porte), de 
serviços e comercial, e esporádicas edificações com usos institucionais. 

O relevo da sub-bacia é formado por um vale principal (Vale das Itoupavas) e outros que 
confluem no Itoupava, sendo que as duas vertentes não têm declividade muito acentuada. As 
regiões mais altas da bacia atingem 400m, nos limites a oeste, e 760m na divisa com o 
município de Luis Alves. 

Por se tratar de um vale, com grandes áreas planas, a região é suscetível a enchentes e 
alagamentos e pequenas manchas consideradas como ARG. 
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5.3.3.3. Rio Massaranduba  

Ao norte da Sub-bacia do Ribeirão Itoupava, encontra-se a Sub-Bacia do Rio Massaranduba, 
sendo a única que não contribui para a Bacia do Rio Itajaí-açu, mas sim para a Bacia do Rio 
Itapocu. O relevo é bastante acentuado, e diferente das demais sub-bacias do município, 
apresenta altitudes médias acima de 200m, tendo alguns picos que atingem 500 m de altitude. 

Por se tratar de um relevo acidentado, a região conta com diversos ribeirões, como Sarmento, 
o Saxônia, o Ribeirão Fundos Setter, o Braço do Sul e o Ribeirão Itoupava Rega, entre muitos 
outros córregos. 

A ocupação urbana na Bacia é baixa, concentrando-se no Distrito da Vila Itoupava, nas 
margens da Rodovia SC-474, um dos motivos para que não haja áreas cadastradas com risco 
de enchentes na região, apenas registros de alagamentos provocados principalmente por falta 
de manutenção ou obsolescência da rede de drenagem existente. 

Há apenas uma pequena área considerada de risco geológico, próxima à Escola Estadual 
Básica Cel. Pedro Christiano Feddersen, que funciona como Abrigo em situações de eventos 
adversos. 
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5.3.3.4. Rio Itajaí-açu  

O Rio Itajaí-açu possui sua nascente no município de Rio do Sul, formado com a confluência 
dos Rios Itajaí do Sul com o Rio Itajaí do Oeste. Além de Rio do Sul, o Rio cruza os municípios 
de Lontas, Apiúna, Ibirama, Ascurra, Indaial, Blumenau, Gaspar, Ilhota, até sua foz na divisa 
de Navegantes e Itajaí. 

Portanto, sua área dentro do município de Blumenau é pequena em comparação com a 
abrangência total da Bacia Hidrográfica. Os bairros localizados na “Interbacia do Rio Itajaí-
açu” são: Passo Manso, parte do Bairro Badenfurt, Salto Weissbach, parte do Bairro Água 
Verde, Escola Agrícola, Salto, Itoupava Seca, parte do Bairro Vila Nova, Boa Vista, parte do 
Bairro Itoupava Norte, Boa Vista, Ponta Aguda, Centro, Bom Retiro, e Vorstadt. 

Devido ao processo de ocupação intensa nas suas margens, desde o início da ocupação da 
região há registros de enchentes. Essa situação se agravou ao longo dos anos, pelos 
processos de impermeabilização e consequente diminuição da infiltração da água no solo; e 
assoreamento nos rios provocado principalmente pelo desmatamento da cobertura florestal e 
falta de controle de processos erosivos. 

Para minimizar os danos causados pelas enchentes, foram implantados equipamentos 
principalmente nas margens do Rio Itajaí-açu, como comportas e pôlderes (detalhados no item 
pôlderes e comportas).  
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5.3.3.5. Ribeirão da Velha  

O Ribeirão da Velha possui nascente na divisa entre os municípios de Blumenau e Indaial, e 
sua bacia abrange os seguintes bairros: Velha Grande, Velha Central, Velha, parte do Bairro 
Água Verde, parte do Bairro Vila Nova, arte do Centro, e Victor Konder. 

A ocupação urbana na bacia possui características distintas, devido principalmente às 
condições do relevo. Próximo à nascente, o relevo é acidentado, com declividades 
acentuadas, portanto o uso do solo é restrito. 

À jusante do Ribeirão da Velha, tem início as regiões com maior adensamento populacional 
(bairros Velha Central, Velha, Água Verde), concentrado nas margens do curso principal, até 
chegar a região do Centro do município, onde a ocupação urbana é intensa. 

Estas características da ocupação contribuem para a Bacia apresentar áreas sujeitas a 
enchentes, localizadas próximo ao encontro com o Rio Itajaí-açu, no Centro de Blumenau. 

As ARGs são identificadas nos Bairros da Velha Grande, Velha Central, Velha. 
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5.3.3.6. Rio do Testo 

A Bacia do Rio do Testo abrange uma pequena porção da região oeste do município de 
Blumenau, nos bairros do Testo Salto e Badenfurt. 

Os limites da bacia encontram-se nas divisas com os municípios de Pomerode, Timbó e 
Indaial, em áreas consideradas rurais, com pouca ocupação urbana. 

Na área urbana do Testo Salto, encontram-se áreas residenciais e estabelecimentos 
comerciais e algumas indústrias. Já a região do Badenfurt, que antes possuía características 
estritamente residenciais, vem sofrendo processos de intensa urbanização e instalação de 
atividades econômicas que alteraram sua vocação. A presença das estradas BR-470 e SC-
418 influenciam neste processo de urbanização. 

A região não apresenta áreas com suscetibilidade às enchentes, somente algumas áreas 
identificadas com risco geológico. 
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5.3.3.7. Ribeirão Fortaleza  

A Bacia do Ribeirão Fortaleza abrange os seguintes bairros: Fortaleza, Fortaleza Alta; Tribess, 
Parte do Itoupava Norte, e Nova Esperança. 

A ocupação urbana é mais acentuada no bairro Fortaleza, com uso predominantemente 
residencial, contendo algumas áreas com características de uso industrial e de serviços. Na 
região ao norte da Bacia, destacam-se as atividades agrícolas, com plantações de banana, 
milho, mandioca e outras culturas, bem como, a pecuária com a criação de bovinos, suínos e 
gado leiteiro. 

Ao longo do curso d’água principal (Ribeirão Fortaleza), diversas localidades encontram-se 
dentro das cotas de enchente, representando um grande risco para a população que habita 
esta região. Além disso, diversas localidades apresentam risco geológico.  
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5.3.3.8. Ribeirão Salto do Norte  

A Sub-bacia do Ribeirão Salto do Norte abrange uma parte do bairro Itoupavazinha, onde 
nasce o Curso d’água principal, e grande parte do bairro Salto do Norte, no encontro com o 
Rio Itajaí-açu. 

A região possui uso predominantemente residencial, mas com algumas áreas destinadas 
principalmente à atividade industrial como no entorno da Rua Arno Delling (bairro 
Itoupavazinha), e BR-470 e sua marginal - R. Eng. Udo Deeke (bairro Salto do Norte). 

A bacia apresenta relevo acidentado somente na região norte (área rural). Nas demais 
regiões, apresenta poucas elevações, que alcançam 50 a 100 metros de altitude. 

Próximo ao encontro com o Rio Itajaí-açu, a bacia possui áreas com cotas dentro da curva de 
enchentes, com até 15 metros de altitude, tornando a região suscetível a eventos adversos 
relacionados às chuvas intensas. 
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5.3.4. Caracterização física do atual sistema de drenagem 

A análise técnica e gerencial do sistema de drenagem e manejo de águas pluviais deve 
obedecer ao detalhamento de cinco áreas do conhecimento: 

A primeira diz respeito ao levantamento hidrológico da região em estudo, abrangendo 
precipitação, tempo de recorrência, intensidade de precipitação e vazões de projeto.  

A segunda refere-se à microdrenagem, ou seja, sarjetas, bocas de lobo, coletores, poços de 
visita e de queda, caixas de ligação e a rede de drenagem.  

A terceira está diretamente conectada à macrodrenagem, através de canais abertos, canais 
emissários, dissipadores de energia em canais, destacando-se ainda os ressaltos hidráulicos, 
as calhas inclinadas com blocos dissipadores e as bacias dissipadoras de energia.  

A quarta área abrange a estabilização dos vales receptores, através de vertedores de queda, 
barragens em terra com vertedores de gabião, em degraus e tubos, cortinas, diafragmas, 
diques, barragens e comportas, ou ainda, soluções não estruturais.  

Finalmente, a quinta abrange o arranjo institucional para o planejamento e a gestão dos 
sistemas implantados por microbacias hidrográficas, incluindo-se a construção, operação e a 
manutenção dos sistemas de drenagem, ou seja, o manejo adequado das águas pluviais 
urbanas. 

 

5.3.4.1. Microdrenagem  

Por microdrenagem pode-se entender o sistema de condutos construídos destinados a 
receber e conduzir as águas das chuvas vindas das construções, lotes, ruas, praças, etc. Em 
uma área urbana, a microdrenagem é essencialmente definida pelo traçado das ruas. 

Existe determinação específica de que o projeto da microdrenagem obedeça a critérios 
técnicos anteriormente definidos e já consolidados pelas empresas projetistas bem como 
pelos técnicos municipais. Isso faz com que o detalhamento das sarjetas como canal 
superficial de escoamento em início de trechos, bocas de lobo com grelhas metálicas, em 
concreto ou fenda horizontal longitudinal, com ou sem depressão, sejam os modelos 
utilizados. 

Os tubos coletores da microdrenagem são em concreto simples ou armado (acima de DN 800 
mm), ponta e bolsa, assentados sobre base de sustentação em brita ou saibro compactado. 
Os tubos de queda, poços de visita e caixas de ligação são executados em concreto circular 
(tubos assentados verticalmente) ou caixas retangulares em concreto, com tampão em ferro 
fundido. 
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Figura 52 - Equipamentos de microdrenagem existentes. 

Fonte: SERENCO, 2016. 

 

A Prefeitura Municipal de Blumenau possui levantamento de 495 km de rede de drenagem, 
com a indicação do comprimento e diâmetro de cada seção. Este levantamento foi feito com 
informações contidas nos projetos antigos que se encontram nos arquivos físicos da 
Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (que antigamente formavam uma única Secretaria), 
e atualizado periodicamente com informações dos novos projetos de micro e macrodrenagem 
executados no município. Portanto, trata-se de um levantamento, e não um cadastro 
georreferenciado, que contém informações mais detalhadas. 

Pelas visitas realizadas em campo, observa-se que grande parte da área urbana possui rede 
de microdrenagem nas vias asfaltadas. No entanto, os problemas relatados em áreas de risco 
de alagamento devem-se principalmente pelo mau dimensionamento e falta de substituição 
da rede de microdrenagem existente há muitos anos nas áreas centrais do município. 

Os dados disponibilizados pela SEPLAN foram comparados com a extensão do sistema viário 
existente, em cada uma das sub-bacias de drenagem do município. Por fim, obteve-se uma 
taxa de atendimento por sub-bacia (Tabela 95). Os valores obtidos demonstram que 35,8% 
do sistema viário existente no município possui rede de drenagem. Ressalta-se que boa parte 
do sistema viário é composto por “macadame”, no qual a drenagem de águas pluviais é feita 
superficialmente, sem a existência de estruturas de microdrenagem (Figura 53). 

  



             

       Página: 272 

 

 

                        
 

Tabela 95 - Levantamento da rede de drenagem. 

Sub-Bacia Sistema Viário (m) 
Comprimento da rede de 
drenagem existente (m) 

% atendimento 

Rio Massaranduba 138.812,57 1.873,29 1,3% 

Rio Itoupava 230.178,63 33.882,46 14,7% 

Rio do Testo 71.775,33 10.055,00 14,0% 

Ribeirão Salto Norte 76.044,96 16.918,01 22,2% 

Ribeirão Fortaleza 124.084,16 51.250,01 41,3% 

Rio Itajaí-açu 321.819,40 154.935,35 48,1% 

Ribeirão da Velha 218.951,44 108.335,08 49,5% 

Ribeirão Garcia 201.681,04 117.999,41 58,5% 

Total 1.383.347,53 495.248,61 35,8% 

Fonte: BLUMENAU, 2016. 

 

  
Figura 53 - Sistema viário com macadame (drenagem superficial). 

Fonte: SERENCO, 2016. 

 

Desconsiderando o sistema viário composto por macadames, o percentual de atendimento 
aumenta em todas as sub-bacias (exceto Rio do Testo, que no cadastro viário não possui este 
tipo de pavimentação). O percentual de atendimento no município atinge 49,1%, com 
destaque para a sub-bacia do Ribeirão Garcia, Ribeirão da Velha e Itajaí-açu, com 
atendimento acima de 50% do sistema viário existente (Tabela 96). 
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Tabela 96 - Levantamento da rede de drenagem (exceto macadame). 

Sub-Bacia Sistema Viário (m) 
Comprimento da rede de 
drenagem existente (m) 

% atendimento 

Rio Massaranduba 19.948,25 1.873,29 9,4% 

Rio Itoupava 134.707,10 33.882,46 25,2% 

Rio do Testo 71.775,33 10.055,00 14,0% 

Ribeirão Salto Norte 56.437,69 16.918,01 30,0% 

Ribeirão Fortaleza 104.025,36 51.250,01 49,3% 

Rio Itajaí-açu 273.464,60 154.935,35 56,7% 

Ribeirão da Velha 189.482,49 108.335,08 57,2% 

Ribeirão Garcia 159.592,15 117.999,41 73,9% 

Total 1.009.432,97 495.248,61 49,1% 

Fonte: BLUMENAU, 2016. 

 

Por se tratar de um levantamento, faz-se necessário a realização do cadastro detalhado da 
rede de drenagem existente, contendo informações como: localização georreferenciada de 
cada equipamento de microdrenagem; medição do diâmetro e comprimento da rede; 
informações sobre seu estado de conservação; entre outras. 

 

5.3.4.2. Macrodrenagem 

Com a intensa ocupação imobiliária dos espaços urbanos, e consequentemente sua 
impermeabilização, foram feitas diversas obras para melhorar a drenagem das águas pluviais, 
entre elas a canalização de cursos d’água. Essas obras, conhecidas como obras de 
macrodrenagem, são responsáveis pelo escoamento das águas pluviais coletadas pelo 
sistema de drenagem urbana (ou sistema de microdrenagem), destinando-as a um corpo 
receptor (rios, lagoas, mar, etc.). 

Segundo AISSE (1997), “as obras de macrodrenagem visam melhorar as condições de 
escoamento dessa rede para atenuar os problemas de erosões, assoreamento e inundações 
ao longo dos principais talvegues”.  

No caso de Blumenau, as obras de macrodrenagem realizadas durante as últimas décadas 
tiveram o objetivo não de melhorar as condições de escoamento, mas aumentar a capacidade 
de reservação da vazão do Rio Itajaí-açu à montante, controlando o fluxo de água que atinge 
o município durante os eventos com grandes precipitações. 

Grande parte destas obras foram projetadas e foram iniciadas pelo extinto Departamento 
Nacional de Obras de Saneamento (DNOS), que teve fundamental importância na 
minimização dos problemas causados pela drenagem urbana no território nacional. Com a 
extinção do órgão, houve uma descontinuidade das ações desenvolvidas, trazendo à tona os 
problemas de macrodrenagem no país. 

De acordo com o CEOPS, o sistema de contenção de cheias do Vale do Itajaí, composto por 
três barragens foi desenvolvido a partir de 1959 pelo DNOS, sendo elas: 
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 A Barragem Oeste, localizada acima da cidade de Taió, com obras iniciadas em 1964 
e concluídas em 1973; tendo capacidade de 83 milhões de metros cúbicos. 

 A Barragem Sul, iniciada em 1966 foi concluída em 1975, localizada na cidade de 
Ituporanga, com capacidade de 93 milhões de metros cúbicos. 

 Barragem Norte iniciada em 1976 e concluída apenas em 1992, com capacidade 
projetada para de represar 253 milhões de metros cúbicos, porém com as cheias 
sofridas ao longo do período de construção, fez com que se alterasse o projeto para 
capacidade de 357 milhões de metros cúbicos. 

As barragens existentes foram fundamentais para evitar maiores tragédias por consequência 
das chuvas fortes que ocorrem com frequência na Bacia do Rio Itajaí-açu, e causam diversos 
transtornos para os moradores das áreas urbanas no entorno do Rio. 

Como exemplo da importância dessas soluções de macrodrenagem, Cordero et al. (2000) 
analisou dados das cheias ocorridas em julho de 1983, agosto de 1984, maio de 1992 e julho 
de 1992, caso a barragem norte estivesse concluída neste período, e concluiu: 

Podemos dizer que no primeiro caso, evento de julho/83, a laminação da onda de cheia 
seria limitada devido ao volume da onda de cheia ter sido maior do que a capacidade 
de armazenamento do reservatório, enquanto que nos demais eventos, o reservatório 
teria grande capacidade de laminar as ondas de cheia, já que os volumes das cheias 
registradas foram menores do que a capacidade de armazenamento do reservatório. 
Assim, somente no evento de julho/83 a Barragem Norte não teria capacidade de reter 
toda a água que passou pela seção do rio onde foi construído o reservatório. 

Portanto, os reservatórios existentes atualmente possuem papel determinante para minimizar 
os impactos sofridos no município de Blumenau com as chuvas ocorridas à montante, na bacia 
do Rio Itajaí-açu. 

Outro fator relevante para a minimização dos danos causados nas épocas de cheias, foi o 
alargamento da calha do rio Itajaí-açu, em dois trechos a jusante de Blumenau (Blumenau-
Gaspar e Gaspar-Ilhota), realizado pelo antigo DNOS (1988-1990). 

Além destas grandes obras, a rede de macrodrenagem dentro do município, é composta por 
rios, ribeirões, canais e galerias, que recebem as contribuições da rede de microdrenagem, e 
desaguam em sua maioria no Rio Itajaí-açu (exceto a sub-bacia do Rio Massaranduba). Para 
o bom funcionamento desta rede de macrodrenagem, é necessário a realização da 
manutenção periódica (limpeza, desassoreamento, desobstrução), e execução de obras 
(aumento da capacidade das galerias, obras de contenção, taludes, etc.). 

Grande parte das obras de macrodrenagem são executadas através de convênios e 
financiamentos junto ao Governo Federal, e fiscalizados pela SEMOB. 

A seguir são apresentadas as características dos principais canais de macrodrenagem, e as 
principais realizadas recentemente em cada um deles. Os sistemas de pôlderes e comportas 
também são apresentados nos itens a seguir, e são peças importantes no funcionamento da 
macrodrenagem de Blumenau. 
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Rio Itajaí-açu 

O Rio Itajaí-açu é o principal corpo receptor da rede de micro e macrodrenagem de Blumenau. 
A grande vazão do Rio é proveniente principalmente da região à montante do município, que 
possui características de relevo e geomorfologia que influenciam na ocorrência de grandes 
índices de precipitação de chuvas durante todo o ano. 

À jusante de Blumenau, o Rio é influenciado também pelas marés, pois seu deságue no 
Oceano ocorre em áreas que nas últimas décadas sofreram processos de urbanização e 
impermeabilização das margens (municípios de Itajaí e Navegantes), e que em certos 
momentos acabam influenciando no aumento do nível do rio em Blumenau. 

Dentro de Blumenau, a ocupação urbana se deu no entorno do Rio, o que contribuiu para o 
agravamento dos desastres relacionados às chuvas intensas. O Rio cruza a cidade de oeste 
a leste, desde a divisa com o município de Indaial (com cota aproximada de 25 metros) até a 
divisa com Gaspar (cota de 5 metros). 

As fotos apresentadas a seguir constam nos arquivos da SESUR. 

 
Figura 54 - Rio Itajaí-açu. 
Fonte: BLUMENAU, 2016p. 

 

Ao longo dos últimos anos, a principal intervenção no Rio Itajaí-açu é a recuperação da 
margem esquerda, na região central de Blumenau. A obra, iniciada no final de 2012, deverá 
ser entregue no final de 2016, e tem como principal objetivo a proteção da margem esquerda, 
evitando seu desmoronamento, e consequências mais graves aos imóveis localizados no 
entorno. 

A obra contempla a execução de enrocamento de pedras até a cota de 10 metros, e a partir 
de 14 metros, será implantada uma ciclovia no local. 

 

Ribeirão Garcia 

A região localizada no extremo Sul de Blumenau contribui para a sub-bacia do Ribeirão Garcia, 
que encontra o Rio Itajaí-açu na área central do município. Com características de ocupação 
distintas ao longo do curso d’água, o Ribeirão Garcia apresenta problemas de manutenção e 
operação devido à sua grande vazão, principalmente próximo à sua foz. 
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Encontram-se em execução, obras de limpeza, desassoreamento e proteção das margens do 
ribeirão, além da construção de ponte na rua Ruy Barbosa (27 m). 

 Investimentos: R$ 18.585.891,26  

 Fonte: Convênio PAC/Ministério da Integração Nacional/Prefeitura de Blumenau 

 Extensão: 14,9 km 

 Bairros beneficiados: Garcia, Progresso, Nova Rússia, Valparaíso e Glória 

 População atendida: 39,4 mil  

 Situação: em andamento  

 Obras e serviços: limpeza, desassoreamento e proteção das margens do ribeirão, 
construção de ponte na rua Ruy Barbosa (27 m) 

 

Ribeirão Itoupava 

O Ribeirão Itoupava abrange grande área da região ao norte do município de Blumenau, nos 
bairros Itoupava Central, Fidelis e Itoupavazinha, até encontrar o Rio Itajaí-açu no bairro 
Itoupava Norte. A região é considerada como uma das áreas de expansão da ocupação 
urbana de Blumenau, portanto a manutenção das condições adequadas do Ribeirão Itoupava 
é de extrema importância para evitar a ocorrência de maiores problemas no futuro. 

As principais intervenções realizadas recentemente no Ribeirão Itoupava são: limpeza e 
desassoreamento do ribeirão, construção de ponte na rua Erich Belz (15m), construção de 
ponte na rua Selma Volles (15m), construção de ponte (20m) e pavimentação asfáltica na rua 
Jacob Ineichen (1.800m). 

 Investimentos: R$ 7.408.269,45 

 Fonte: Convênio PAC/Ministério da Integração Nacional/Prefeitura de Blumenau 

 Extensão: 1.500m 

 Bairros beneficiados: Itoupava Central 

 População atendida: 20,5 mil 

 Situação: em andamento 

 

Ribeirão da Velha 

O Ribeirão da Velha é formado pelos afluentes principais: ribeirão da Velha Central, do Gato, 
do Cego e o Córrego Jararaca, na região sudoeste do município. 

Nos bairros da Velha e Centro, apresenta grande adensamento populacional no seu entorno, 
causando problemas de enchentes quando o nível do Rio Itajaí-açu encontra-se muito 
elevado. 
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Principais intervenções realizadas no Ribeirão da Velha: limpeza, desassoreamento e 
proteção das margens do ribeirão, construção de galeria na Rua Almirante Tamandaré (53m), 
construção de galeria na rua Julio Rudiger Sênior (180m), construção de ponte na rua Mariana 
Bronnemann (30m), construção de ponte na rua Bernardo Reiter (20m). 

 Investimentos: R$ 10.084.556,61 

 Fonte: Convênio PAC/Ministério das Cidades/Prefeitura de Blumenau 

 Extensão: 5.510 m  

 Bairros beneficiados: Velha, Velha Grande e Água Verde 

 População atendida: 70 mil pessoas 

 

Ribeirão Fortaleza 

O Ribeirão Fortaleza, com nascente localizada na divisa com o município de Luis Alves, em 
área com características rurais, deságua no Rio Itajaí-açu numa região com intensa ocupação, 
o que afeta diretamente sua vazão, velocidade de escoamento e tempo de concentração. 

Por essas características, apresenta áreas suscetíveis a enchentes próximo ao encontro com 
o Rio Itajaí-açu. Em 2015 foi finalizada a obra de construção de um pôlder, com o objetivo de 
bombear as águas do Ribeirão Fortaleza, minimizando os problemas de enchentes e 
alagamentos à montante. 

Outras obras realizadas no Ribeirão Fortaleza: proteção de margem, limpeza e 
desassoreamento do ribeirão, construção de galeria metálica de transposição do Ribeirão 
Fortaleza (46m), construção de galeria de transposição do Ribeirão da rua 7 de maio (158 m) 
e Projeto de Trabalho Técnico Social (PTTS Fortaleza). 

 Investimentos: R$ 21.512.232,41 

 Fonte: Financiamento PAC/Ministério das Cidades 

 Extensão: 4.427 km 

 População atendida: 52 mil 

 Bairros beneficiados: Itoupava Norte, Nova Esperança, Fortaleza Alta e Fortaleza 

 Situação: em andamento 

 

Rio do Testo e Ribeirão Salto do Norte 

O Rio do Testo e Ribeirão Salto do Norte abrangem áreas pequenas localizadas na região 
oeste do município. Assim como os demais Rios e ribeirões da cidade, possuem suas 
nascentes em áreas mais elevadas, e ao longo do seu curso, a ocupação urbana se intensifica 
até o deságue no Rio Itajaí-açu. 

Ambos apresentam suscetibilidade a enchentes nas proximidades com a foz junto ao Rio 
Itajaí-açu. Não há registros de grandes obras de intervenção nestes cursos d’água. 
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Rio Massaranduba 

O Rio Massaranduba caracteriza-se como a única macrodrenagem que não contribui para a 
bacia do Rio Itajaí-açu em Blumenau. Com baixa ocupação urbana no seu entorno, o Rio não 
apresenta grandes problemas relacionados à macrodrenagem. 

 

Pôlders e Comportas 

Com o intuito de minimizar problemas pontuais de enchentes, enxurradas e alagamentos, 
foram instalados no município de Blumenau sistemas diversos para controle das águas da 
chuva. Pôlderes, diques e comportas encontram-se em funcionamento, e de certa forma 
amenizam os impactos de grandes precipitações em determinadas regiões da cidade. 

As comportas são sistemas simples, com muros geralmente de concreto, utilizados para evitar 
que o curso d’água principal atinja áreas localizadas em cotas suscetíveis a enchentes. 

Já os pôlderes, além de barrar as águas do curso d’água principal, possuem sistemas de 
bombeamento para retirar as águas das áreas suscetíveis, lançando-as no curso principal. 

A responsabilidade da manutenção e operação dos pôlderes e comportas é da Defesa Civil 
Municipal, que sempre atuou em conjunto com a população local. Em 2015 foi realizada uma 
licitação para contratação de uma empresa para realizar estes serviços, garantindo a 
manutenção preventiva das unidades, para não haver problemas quando for necessário o seu 
acionamento. 

A empresa vencedora da licitação foi a Corrêa Materiais Elétricos, que inclusive conta com 
uma pôlder dentro de suas instalações. O contrato prevê 240 horas mensais de manutenções 
preventivas e 270 horas mensais de manutenções corretivas. 

 

 Pôlder Antônio Treis 

É acionada por 2 motores de caminhão, alimentados com óleo diesel, e possui acionamento 
manual. É responsável por drenar uma pequena região do bairro Vordstadt, que sofre com 
frequentes alagamentos, com residências e empresas instaladas em cotas baixas. 

  
 Figura 55 - Pôlder Antônio Treis. 

Fonte: SERENCO, 2016. 
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 Pôlder da Fortaleza 

A região do Ribeirão Fortaleza apresenta um histórico de problemas relacionados a drenagem, 
e a solução apresentada para minimizar os impactos foi a construção do pôlder. A obra teve 
início há mais de 20 anos atrás, e só foi concluída em 2015. 

O sistema possui 02 bombas com capacidade de drenar 5.400 L/s cada, totalizando 10.800 
L/s de capacidade instalada. O acionamento é feito de forma automática, mas por ter sempre 
um técnico no local, pode ser acionada manualmente. O acionamento é feito quando o 
Ribeirão Fortaleza atinge o nível de 4,80 m (bomba 1) e 5,20 m (bomba 2). 

Apesar da tecnologia empregada, o local não possui gerador de energia próprio. O sistema 
conta com equipamentos mecanizados para a retirada do material retido na grade das 
comportas, impedindo danos ao funcionamento do pôlder. 

   
Figura 56 - Pôlder da Fortaleza. 

Fonte: SERENCO, 2016. 

 

 Pôlder Santa Efigênia 

A comporta, localizada na Rua Santa Efigênia abrange uma área pequena no bairro Itoupava 
Norte, protegendo as ruas São Valentim, 1º de janeiro e contorno da R. 2 de Setembro que 
apresentavam frequentes alagamentos. O acionamento da comporta é automático, e se dá 
quando o Rio Itajaí-açu atinge aproximadamente 8 metros. O sistema conta com gerador, para 
garantir o funcionamento em períodos com queda na rede de energia. 

  
 Figura 57 - Pôlder Santa Efigênia. 

Fonte: SERENCO, 2016. 
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 Pôlder 25 de julho 

Localizada dentro da empresa Corrêa Materiais Elétricos, que é responsável pela sua 
manutenção e das demais comportas localizadas no município. 

O local possui duas bombas elétricas que são acionadas automaticamente, drenando a região 
que possui histórico de alagamentos e enchentes. 

 

 Comporta da TEKA 

A comporta, localizada em frente à indústria TEKA, não possui bombas, mas somente um 
barramento que impede a entrada das águas do Rio Itajaí-açu na rede de drenagem da região 
(que se encontra numa cota baixa). O acionamento é feito manualmente. 

  
Figura 58 - Comporta da TEKA. 

Fonte: SERENCO, 2016. 

 

 Pôlder da Santa Clara 

Apesar de ser um pequeno córrego, a área ao seu entorno sofre com frequentes enxurradas, 
e localiza-se abaixo da cota de 15 metros. Para minimizar a situação, foi construído o Pôlder 
da Santa Clara, que possui duas bombas para levar as águas para um ponto à jusante, 
evitando o acúmulo de águas na região. 

 
Figura 59 - Dique da Santa Clara. 

Fonte: SERENCO, 2016. 
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5.3.5. Arranjo institucional de planejamento e gestão 

A Prefeitura Municipal de Blumenau não possui um órgão definido como responsável pelo 
planejamento e gestão dos assuntos ligados à drenagem e manejo de águas pluviais urbanas. 
Desta forma, diversos órgãos da administração pública municipal possuem ações isoladas 
voltadas à operação, manutenção, limpeza, elaboração e contratação de projetos e obras, 
etc., mas não há um ente responsável pela gestão de todas estas atividades. 

Estas ações são realizadas por quatro Secretarias Municipais: Secretaria de Defesa do 
Cidadão (SEDECI); Secretaria de Obras (SEMOB); Secretaria de Planejamento Urbano 
(SEPLAN), e Secretaria de Serviços Urbanos (SESUR) (Figura 60). 

 
Figura 60 - Fluxograma Institucional do Sistema de Drenagem. 

Fonte: SERENCO, 2016. 

 

5.3.5.1. Secretaria de serviços urbanos (SESUR)  

A SESUR é responsável pelas obras de manutenção e reconstrução da cidade. Com relação 
à drenagem urbana, a SESUR é responsável por: execução de muros de contenção e taludes; 
execução e recuperação de drenagem; limpeza de rios e ribeirões; e recuperação de pontes 
e pontilhões. 

Em resumo, a SESUR é a secretaria responsável pela execução de obras de pequeno porte 
de recuperação das estruturas atingidas com frequência pelas chuvas fortes que atingem o 
município. Para conseguir atingir todas as localidades de Blumenau, a Secretaria possui a 
Diretoria de Manutenção dos Bairros, que é dividida em 05 grandes áreas: Itoupavas; Velha; 
Centro; Fortaleza; e Garcia/Progresso. 

Para cada uma delas, há um Engenheiro e uma equipe de campo para realização dos 
trabalhos de manutenção, além de veículos e equipamentos. Os serviços (incluindo pessoal) 
são contratados junto à Companhia Urbanizadora de Blumenau (URB) (Contrato 39/2014 - 
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SESUR). A SESUR também é responsável pela análise de projetos de microdrenagem 
quando da solicitação de alvarás de construção junto à Prefeitura. 

 

5.3.5.2. Companhia urbanizadora de Blumenau (URB)  

A URB é uma empresa de economia mista, que emprega atualmente cerca de mil pessoas. 
Possui um importante papel ao trabalhar em parceria com o poder público blumenauense, 
atendendo às demandas da Prefeitura de Blumenau nas áreas de pavimentação, construção 
civil, limpeza e manutenção das ruas da cidade. 

O contrato 39/2014 - SESUR prevê a execução de diversos serviços voltados à manutenção 
da rede de drenagem, execução de muros de contenção e taludes, limpeza de rios e ribeirões, 
entre outros. 

 

5.3.5.3. Secretaria de obras (SEMOB)  

O SEMOB é responsável pela coordenação, acompanhamento e execução das obras de 
engenharia no município. Atuando em três frentes de trabalho, a secretaria realiza obras em 
parceria com outras entidades (conveniadas), obras em parceria com a comunidade (de 
mutirão) e obras nas instituições públicas na área da saúde e educação (internas). 

As grandes obras de pavimentação e drenagem de Blumenau são executadas por empresas 
privadas, através de processos licitatórios realizados pela SEMOB, que é responsável pela 
fiscalização destas obras. Além disso, a Secretaria elabora os projetos básicos para 
solicitação de recursos financeiros para as intervenções necessárias. 

 

5.3.5.4. Secretaria de planejamento urbano (SEPLAN)  

A SEPLAN tem como missão estudar e disciplinar o uso e a ocupação do solo de Blumenau, 
projetar o sistema viário (geometria, circulação viária e sinalização), elaborar projetos 
urbanísticos (reurbanização de vias, parques, praças, mobiliário urbano, patrimônio), 
requalificar zonas residenciais, comerciais, turísticas e ambientais, procurando preservar as 
características naturais, históricas, arquitetônicas, paisagísticas, bem como a qualidade de 
vida da população. 

Pesquisar, elaborar e divulgar as informações socioeconômicas, cadastrais e cartográficas do 
município, fornecendo subsídios para a orientação e o planejamento das ações do governo. 
Os mesmos dados contribuem para que a iniciativa privada possa avaliar o desempenho da 
economia municipal e orientar seus investimentos. 

A Diretoria de Cartografia, Cadastro Multifinalitário e Informações da SEPLAN concentra as 
informações georreferenciadas do município, dentre elas, o cadastro da rede de 
microdrenagem existente. Ainda que o cadastro não aponte para maiores detalhes da rede, é 
possível identificar as áreas atendidas pelo sistema de drenagem, e planejar obras de 
expansão para as localidades onde o serviço é ineficiente. 
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5.3.5.5. Secretaria de defesa do cidadão (SEDECI)  

A atuação do SEDECI ocorre no campo da Defesa Civil, que compreende ações de prevenção, 
preparação para emergências e desastres, resposta aos desastres e de reconstrução. Se dá 
de forma multissetorial e nos três níveis de governo - federal, estadual e municipal - com ampla 
participação da comunidade. 

A SEDECI possui quatro diretorias ligadas diretamente à Defesa Civil: Diretoria de Defesa 
Civil; Diretoria de Projetos; Diretoria de Geologia; e AlertaBlu. 

 

5.3.5.6. Centro de operação do sistema de alerta da bacia hidrográfica do Rio Itajaí-açu 
(CEOPS)  

A confiabilidade das informações meteorológicas utilizadas pela SEDECI para emitir alertas 
de ocorrência de desastres naturais está associada à existência do CEOPS. O órgão foi criado 
em 1984, após a grande enchente ocorrida no ano anterior, na qual o nível do Rio Itajaí-açu 
atingiu mais de 15 metros. 

As atividades desenvolvidas pelo CEOPS são: monitoramento das cheias na bacia do Itajaí; 
previsão da elevação do nível do rio; e avisos de alerta, e para isso conta com um corpo 
técnico qualificado, composto por meteorologistas, hidrólogos, especialistas em computação 
e técnicos de campo. 

A estrutura do CEOPS está vinculada à Universidade Regional de Blumenau (FURB). 

 

5.3.6. Sistema de operação e manutenção 

A responsabilidade pelo sistema de operação e manutenção da rede de drenagem existente, 
está dividida em duas Secretarias: SESUR e SEMOB. 

Conforme detalhado no item anterior, a Secretaria de Serviços Urbanos é responsável pela 
manutenção e pequenas obras de recuperação da microdrenagem, além de pequenas obras 
de contenção. Os serviços são realizados mediante solicitação, geralmente feitas após 
períodos chuvosos, que trazem danos à rede viária, e demais equipamentos urbanos. 

As fotos apresentadas a seguir constam nos arquivos da SESUR. 

    
Figura 61 - Intervenções para manutenção e recuperação dos sistemas de drenagem e contenção. 

Fonte: SESUR. 
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Já a Secretaria Municipal de Obras fiscaliza e coordena as obras de macrodrenagem, 
geralmente vinculadas a grandes obras de pavimentação e urbanização, como o 
prolongamento da R. Humberto de Campos, que se encontra em execução. 

   
Figura 62 - Obras de macrodrenagem (R. Humberto de Campos e Margem esquerda do Rio Itajaí-açu). 

Fonte: SERENCO, 2016. 

 

5.3.7. Legislação 

As legislações pertinentes à drenagem e manejo de águas pluviais urbanas estão a seguir 
referenciadas e detalhadas. 

 

5.3.7.1. Plano diretor  

A lei que institui o Plano Diretor do município de Blumenau foi revisada no ano de 2006 por 
meio da Lei Complementar n.º 615 e apresenta em seu art. 23º as diretrizes da Política Pública 
Municipal de Uso, Ocupação e Parcelamento do solo (BLUMENAU, 2006a). No que concerne 
à drenagem urbana, convém destacar o inciso IV do referido artigo que busca, por meio de 
normas e parâmetros urbanísticos, minimizar os problemas de drenagem: 

 Art. 23 São diretrizes da Política Pública Municipal de Uso, Ocupação e Parcelamento 
do Solo: (Redação dada pela Lei Complementar nº 726/2009) 
(...) 
IV - estabelecer normas e parâmetros urbanísticos que contribuam para a redução do 
consumo dos bens naturais e energéticos e para a melhoria da qualidade ambiental, 
minimizando os problemas de drenagem e ampliando as condições de iluminação, 
aeração, insolação e ventilação das edificações; 

No mesmo diploma legislativo percebe-se que há uma preocupação do Poder Público em 
incentivar o aproveitamento de águas pluviais e fluviais conforme se depreende do §4º do art. 
9º do Plano Diretor: 

 § 4º O Município instituirá política de valorização do uso de sistemas alternativos para 
captação e uso de águas pluviais e fluviais 

Nesta toada, convém destacar, ainda, que o art. 54 incentiva a captação e uso das águas 
pluviais nos seguintes termos: 

https://leismunicipais.com.br/a/sc/b/blumenau/lei-complementar/2009/72/726/lei-complementar-n-726-2009-altera-dispositivos-da-lei-complementar-n-615-de-15-de-dezembro-de-2006-que-dispoe-sobre-o-plano-diretor-do-municipio-de-blumenau-e-da-outras-providencias
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 Art. 54 São diretrizes da Política Pública Municipal de Saneamento Ambiental: 

XII - adequação e manutenção na regularidade do abastecimento de água incentivando a 
captação e uso das águas pluviais destinadas ao uso que não seja obrigatório o tratamento; 

Oportuno observar que na Subseção V do Plano Diretor que dispõe sobre a Defesa Civil o art. 
46 determina que devem ser estudadas as ameaças, o grau de vulnerabilidade das áreas de 
maior risco de desastre, além de se executar campanhas educativas preventivas, implementar 
sistema de monitoramento, alerta e alarme para as diversas situações de risco, entre outras 
diretrizes: 

 Art. 46 Para o cumprimento das diretrizes da política municipal de defesa civil, deve-se: 

I - estudar as ameaças, o grau de vulnerabilidade, permitindo a avaliação, hierarquização 
e a definição das áreas de maior risco de desastres; 

II - implementar medidas estruturais e não-estruturais, visando a redução dos riscos de 
desastres; 

III - elaborar planos de contingência/operacional para os prováveis desastres no município; 

IV - implantar sistema de monitoramento, alerta e alarme para as diversas situações de 
risco; 

V - fortalecer a participação popular na execução da política de Defesa Civil; 

VI - executar campanhas educativas preventivas, visando a redução/ minimização dos 
riscos de desastres; 

VII - modernizar os equipamentos e melhorar o apoio logístico; 

VIII - apoiar o desenvolvimento de novas tecnologias científicas visando a prevenção de 
desastres; 

IX - promover apoio logístico e assistencial à população atingida por desastre e reabilitar 
os serviços essenciais; 

X - relocar as populações das áreas de maior risco e racionalizar o uso do solo e do espaço 
geográfico. 

 

5.3.7.2. Lei de uso e ocupação do solo  

A Lei Complementar nº 751, de 23 de março de 2010, dispõe sobre o Zoneamento, Uso e 
Ocupação do solo em Blumenau (BLUMENAU, 2010d). Em fevereiro do corrente ano (2016) 
o art. 22 foi alterado pela Lei Complementar n.° 1.039/2016 e passou a contar com a seguinte 
redação (BLUMENAU, 2016a): 

 Art. 22 Toda edificação deve deixar, no mínimo, 20% (vinte por cento) do terreno de 
área permeável, exceto quando houver parecer contrário do órgão municipal 
responsável pelas áreas com potencial de risco, mediante apresentação de projeto e/ou 
estudo técnico, fundamentado em rigorosa avaliação geotécnica conforme normativa 
própria.  
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§ 1º Área permeável é aquela que permite a infiltração das águas no solo. 

§ 2º O cálculo da área permeável, quando houver previsão de alargamento de via, 
deverá incidir, proporcionalmente, na área destinada ao alargamento da via e na área 
remanescente. (Redação dada pela Lei Complementar nº 1.039/2016) 

Nota-se que esta regulamentação busca resguardar as áreas permeáveis em locais que 
venham a ser edificados contribuindo para a minimização dos problemas de drenagem 
enfrentados pelo município. 

O art. 41º da lei ora analisada elenca a Área com Restrição de Construção e Ocupação 
(ARCO) como uma das circunstâncias especiais que restringem o uso e a ocupação do solo. 
A ARCO é definida no inciso I como “espaço territorial com restrição de uso e ocupação em 
razão das cheias periódicas”. Nestas áreas são “proibidos o uso residencial abaixo da cota 
enchente 12 (doze) metros e os demais usos abaixo da cota enchente 10 (dez) metros” 
conforme redação dada pela Lei Complementar nº 1.039/2016 ao inciso I do art. 41 
(BLUMENAU, 2016a). 

No mesmo dispositivo legal (art. 41) o §1º traz um rol do que é permitido implementar nas 
áreas localizadas abaixo da cota de enchente indicadas no inciso I: 

 § 1º Nas áreas localizadas abaixo da cota de enchente indicadas no inciso I (ARCO) 
poderão ser permitidas: 

I - edificações sobre pilotis, sem fechamento de paredes para que não interfiram com o 
fluxo de passagem das águas; 

II - área de recreação desde que não interfiram com o fluxo de passagem das águas; 

III - subsolo para estacionamento; 

IV - execução de obras de utilidade pública destinada a implantação de infraestrutura 
do sistema viário. (Redação dada pela Lei Complementar nº 1039/2016). 

 

5.3.7.3. Outras legislações  

A Lei Complementar nº 691, de 29 de setembro de 2008 institui o Programa de Conservação 
e Uso Racional de Água no Município de Blumenau, com o objetivo de instituir medidas que 
induzam à conservação de água, principalmente nas edificações, bem como à 
conscientização dos usuários sobre a importância da conservação da água (BLUMENAU, 
2008a). 

O art. 4º define que novas edificações de uso não-residencial com área construída superior a 
750,00 m² deverão possuir sistema de captação de águas de chuva, que não poderão ser 
utilizadas para manipulação de aluimentos, ingestão humana e para banhos. 

Além disso obriga, em seu art. 6º, as atividades de lavação de veículos a possuírem sistemas 
de captação de águas de chuva. 

  

https://leismunicipais.com.br/a/sc/b/blumenau/lei-complementar/2016/103/1039/lei-complementar-n-1039-2016-altera-e-acrescenta-dispositivos-bem-como-substitui-os-anexos-i-e-vii-da-lei-complementar-n-751-de-23-de-marco-de-2010-que-dispoe-sobre-o-codigo-de-zoneamento-uso-e-ocupacao-do-solo-no-municipio-de-blumenau
https://leismunicipais.com.br/a/sc/b/blumenau/lei-complementar/2016/103/1039/lei-complementar-n-1039-2016-altera-e-acrescenta-dispositivos-bem-como-substitui-os-anexos-i-e-vii-da-lei-complementar-n-751-de-23-de-marco-de-2010-que-dispoe-sobre-o-codigo-de-zoneamento-uso-e-ocupacao-do-solo-no-municipio-de-blumenau
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5.3.8. Correlação dos sistemas de drenagem e esgotamento sanitário 

Com o crescimento urbano acentuado nas últimas décadas, e a falta de planejamento para 
esta ocupação, as novas residências instaladas tiveram que se adaptar aos sistemas 
existentes. No caso do esgotamento sanitário, por não possuir atendimento com rede 
separadora em toda sua extensão territorial urbana, os moradores buscaram alternativas 
como a ligação direta do esgoto com a rede de drenagem existente. 

Esta situação se materializa pelo esgotamento (escoamento) dessas águas contaminadas em 
toda a rede hidrográfica causando, além da poluição, o mau cheiro proveniente dos gases da 
decomposição microbiológica do material orgânico dissolvido e depositado ao longo da rede 
hidrográfica municipal. 

Até o ano de 2010, Blumenau contava somente com 5% de atendimento com rede separadora 
de esgoto sanitário, enquanto os demais 95% em boa parte eram destinados diretamente às 
redes de micro e macrodrenagem.  

Com as novas ligações da rede de esgoto sanitário (que atingiram 31% do município em 
2015), os lançamentos de esgoto na rede pluvial vêm diminuindo gradativamente. 

Atualmente, Blumenau possui 39 (trinta e nove) pontos monitorados onde são realizadas 
análises periodicamente da qualidade das águas. Dentre estes pontos, 18 (dezoito) são de 
responsabilidade da FAEMA e os outros 21 (vinte e um) da empresa Concessionária. Este 
monitoramento ambiental está sendo realizado hoje pelo SENAI/SC e está disponível em um 
endereço eletrônico para o acesso qualquer pessoa, sendo possível visualizar os resultados 
do IQA (índice de qualidade das águas). Todo o histórico dos dados está disponível para 
usuários que possuem senha. 

Estas análises realizadas são utilizadas para o cálculo do IQA, índice este que será melhor 
explicado neste tópico. 

Esta rede de monitoramento avalia qualidade das águas superficiais no município de 
Blumenau, sendo avaliados os seguintes parâmetros: temperatura, fósforo total, nitrogênio 
total, coliformes termotolerantes, pH, turbidez, sólidos totais, oxigênio dissolvido e DBO. 

A Figura 44 mostra os níveis de qualidade do corpo da água (péssima a ótima), relacionando 
um intervalo de variação do IQA (0 a 100) e uma cor de referência, sendo este calculado pelo 
produto ponderado das qualidades de água correspondentes às variáveis que integram este 
índice.  
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Figura 63 - Variáveis indicadoras de qualidade da água. 

Fonte: Hidrodata, 2016. 

 

Vale ressaltar que este índice deve ser analisado no contexto amplo da bacia hidrográfica de 
cada córrego/rio. Busca-se o entendimento de como que a microbacia reage a cada parte que 
é saneada. A implantação do sistema público de esgotamento sanitário evolui em Blumenau 
e os resultados dessa evolução são vistos e comprovados através dos resultados dos pontos 
estudados pela Concessionária, onde comprova-se uma melhora efetiva em cada um desses 
córregos. 

Existe uma diferença metodológica entre os pontos de estudo da Concessionária e do órgão 
ambiental, onde a primeira tem o objetivo de acompanhar a melhora da qualidade dos rios na 
sua foz e a segunda tem o objetivo de acompanhar a efetiva qualidade dos córregos em suas 
nascentes principalmente. 

Através da análise do histórico dos diversos pontos (detalhados no Diagnóstico do Sistema 
de Esgotamento Sanitário), em vários deles puderam-se perceber melhoras consistentes na 
qualidade da água (medida pelo IQA). A Tabela 88 e a Tabela 89 foram elaboradas através 
da média anual de todos os valores calculados do IQA por ponto considerado, com o objetivo 
de facilitar a visualização dos resultados (levando em conta que os gráficos já apresentados 
anteriormente proporcionam uma visão mais detalhada). A Figura 44 apresenta o significado 
de cada cor e as suas faixas de valores.  

  



             

       Página: 289 

 

 

                        
 

Tabela 97 - Resumo anual do IQA (FAEMA). 

Posto 
IQA 

2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016 

FAEMA 01 71,35 70,84 73,87 72,69 85,26 85,99 

FAEMA 02 62,32 61,38 61,73 63,56 75,80 75,57 

FAEMA 03 68,71 65,23 66,46 67,49 81,52 81,53 

FAEMA 04 59,64 57,75 60,44 63,52 66,99 74,52 

FAEMA 05 48,73 57,98 57,16 58,84 66,97 66,92 

FAEMA 06 34,00 41,31 44,69 39,42 38,17 40,50 

FAEMA 07 39,22 41,90 43,00 43,28 30,62 46,15 

FAEMA 08 61,28 63,42 62,54 65,09 76,39 73,77 

FAEMA 09 52,21 53,83 52,55 59,93 62,49 62,48 

FAEMA 10 48,75 50,01 51,39 51,23 53,97 59,91 

FAEMA 11 64,00 64,02 67,56 63,30 76,94 76,79 

FAEMA 12 54,38 57,67 55,58 64,02 63,82 65,20 

FAEMA 13 43,46 52,69 54,92 57,22 62,98 69,86 

FAEMA 14 32,67 40,57 46,21 52,36 56,68 58,04 

FAEMA 15 59,67 58,55 62,48 57,49 65,94 65,88 

FAEMA 16 56,80 57,76 61,08 58,84 62,59 64,19 

FAEMA 17 54,42 55,08 63,35 56,43 71,69 76,05 

FAEMA 18 56,69 55,99 57,08 58,13 66,39 77,95 

Fonte: SERENCO, 2016. 
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Tabela 98 - Resumo anual do IQA (Convênio). 

Posto 
IQA 

2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016 

IQA 01 54,08 58,48 62,95 60,47 72,56 69,76 

IQA 02 25,47 29,63 37,20 38,73 33,18 39,73 

IQA 03 24,24 24,38 34,05 30,26 34,72 39,60 

IQA 04 17,02 21,72 29,00 32,13 31,00 45,38 

IQA 05 15,93 17,88 26,02 30,24 29,08 28,18 

IQA 06 28,88 21,18 37,95 36,93 55,06 43,62 

IQA 07 22,19 22,21 36,08 45,30 46,64 42,08 

IQA 08 24,88 24,11 38,73 43,99 48,17 45,72 

IQA 09 19,54 19,12 29,30 25,35 30,47 24,38 

IQA 10 19,87 28,85 25,06 31,11 29,23 34,66 

IQA 11   35,16 34,14 38,42 32,80 37,72 

IQA 12   19,16 24,31 31,09 36,64 37,36 

IQA 13   16,61 35,06 37,75 38,10 22,12 

IQA 14   43,42 42,20 42,93 46,79 41,63 

IQA 15   16,53 28,39 24,43 29,95 22,50 

IQA 16   57,97 52,23 56,90 59,85 45,18 

IQA 17   18,02 35,01 27,57 30,92 29,99 

IQA 18   19,19 27,86 23,16 29,26 28,54 

IQA 19           42,98 

IQA 20           25,86 

IQA 21           47,47 

Fonte: SERENCO, 2016. 

 

Comparando-se a localização dos pontos que apresentaram melhora de qualidade da água 
com a área atualmente atendida com rede coletora de esgoto, percebe-se que, alguns deles 
encontram-se a jusante de áreas que foram contempladas com esta rede, portanto, foram 
influenciados positivamente com a implantação desta infraestrutura, sendo eles: Posto 14 
(FAEMA); Posto 5 (Convênio); Posto 6 (Convênio); Posto 7 (Convênio); Posto 8 (Convênio); 
e Posto 12 (Convênio). 

Por outro lado, as amostras realizadas no Rio Itajaí-açu não apresentaram mudanças 
significativas, comprovando que, mesmo com a implantação do sistema de esgoto em 
Blumenau, existe a necessidade de saneamento a montante na Bacia Hidrográfica, com o 
intuito de melhorar a qualidade mais significativamente, mas também deve-se levar em conta 
que o sistema em Blumenau está disponível para 33% da população ao final de 2015 e mesmo 
tendo apresentado pouca melhora no corpo receptor final (Itajaí-açu), os córregos e ribeirões 
analisados apresentam melhoras significativas a partir da entrada em operação  do sistema 
de tratamento de esgotos naquela região. 
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Com o intuito de despertar a consciência pela importância da preservação dos recursos 
hídricos, alertar sobre a necessária separação da água da chuva da ligação de esgoto e 
verificar a regularidade das ligações domiciliares, foi lançado em 2015 o Programa Rio Limpo 
Começa na Nossa Casa. 

No primeiro momento, os moradores receberão aviso personalizado diretamente em suas 
residências, para verificar se o imóvel está ligado corretamente com a rede de esgoto sanitário 
e águas pluviais.  Inicialmente a região contemplada será uma parte do Bairro Velha, que já 
possui esgoto coletado e tratado, onde cerca de mil imóveis serão visitados. A expectativa é 
que 10 mil imóveis sejam visitados no primeiro ano de Programa. 

O Programa Rio Limpo Começa na Nossa Casa conta com o apoio da AGIR, Fundação do 
Meio Ambiente de Blumenau (FAEMA), do Ministério Público de Santa Catarina, da AMMVI, 
da Fundação do Meio Ambiente de Santa Catarina (FATMA), da Caixa Econômica Federal, 
Prefeitura Municipal de Blumenau, ACAPRENA e unidade Blumenau da Odebrecht Ambiental. 

 

5.3.9. Áreas, pontos críticos e regiões vulneráveis 

Por se tratar de uma região sensível a enchentes e deslizamentos, o município de Blumenau 
apresenta grande preocupação com a ocupação em áreas suscetíveis a estes processos. 

A Diretoria de Geologia, Análise e Riscos Naturais da SEDECI, é o órgão responsável por 
realizar o mapeamento das áreas consideradas como “Áreas de Restrição de Risco 
Geológico” (ARGs). 

Até o presente, cerca de 76% (92,41 km²) da área correspondente às ARGs foram mapeadas, 
onde foram elaboradas apenas as respectivas Cartas de Uso Reconhecimento do Solo 
(C.U.R.So), que hoje são sobrepostas ao zoneamento territorial, na forma de restrições ao 
uso e ocupação do solo (Lei Completar Municipal 751/2010; Decreto Municipal 9.151/2010; 
Decreto Municipal 9.363/2011; Decreto Municipal 9.853/2012 e Decreto Municipal 10.117 de 
19 de setembro de 2013 (BLUMENAU, 2010a; 2010d; 2011a; 2012a; 2013a). 

Além disso, a Defesa Civil também elaborou um mapeamento da curva de enchente, que 
detalha todas as ruas localizadas abaixo da cota de 15 metros, considerada suscetível a 
enchentes. 

No site do AlertaBlu também é possível fazer uma pesquisa selecionado a cota ou o 
logradouro, para saber se a localidade se encontra dentro da área de risco de enchente. A 
população também pode acessar as informações pelo aplicativo disponibilizado pela Defesa 
Civil. 

 

5.3.9.1. Histórico de desastres 

Desde a sua fundação, Blumenau convive com enchentes periódicas. Os mais antigos 
registros do nível do Rio Itajaí-açu datam de 1852, quando atingiu 16,30 metros trazendo 
danos à população que habitava a região. Na Tabela 99 estão contemplados todos os eventos 
em que o nível do Rio Itajaí-açu ultrapassou o limite de 8,00 metros, considerado pela Defesa 



             

       Página: 292 

 

 

                        
 

Civil como estado de prontidão, ou seja, acima deste limite alguns imóveis começam a ser 
afetados pelas águas. 

Tabela 99 - Picos de enchentes registrados em Blumenau. 

ANO DATA COTA ANO DATA COTA ANO DATA COTA 

1852 29/10 16.30 1946 02/fev 09.45 1977 18/ago 09.15 

1855 20/nov 13.30 1948 17/mai 11.85 1978 26/dez 11.50 

1862 01/nov 09.00 1950 17/out 09.45 1979 10/mai 09.45 

1864 17/set 10.00 1953 01/nov 09.65 1979 09/out 10.45 

1868 27/nov 13.30 1954 08/mai 09.56 1980 31/jul 08.40 

1869 21/out 11.00 1954 22/nov 12.53 1980 22/dez 13.27 

1870 11/out 10.00 1955 20/mai 10.61 1982 15/nov 08.65 

1880 23/set 17.10 1957 20/jul 09.28 1983 04/mar 10.60 

1888 00/01 12.80 1957 02/ago 10.60 1983 20/mai 12.52 

1891 18/jun 13.80 1957 18/ago 13.07 1983 09/jul 15.34 

1898 01/mai 12.80 1957 16/set 09.44 1983 24/set 11.75 

1898 25/dez 11.30 1961 12/set 10.35 1984 07/ago 15.46 

1900 02/out 12.80 1961 30/set 09.63 1990 21/jul 08.82 

1911 02/out 16.90 1961 01/nov 12.49 1992 29/mai 12.80 

1911 29/out 09.86 1962 09/set 08.94 1992 01/jul 10.62 

1923 20/jun 09.00 1962 21/set 09.29 1997 01/fev 09.44 

1925 14/mai 10.30 1963 29/set 09.67 1998 28/abr 08.24 

1926 14/jan 09.50 1966 13/fev 10.07 1999 03/jul 08.26 

1927 09/out 12.30 1967 18/fev 10.50 2001 01/out 11.02 

1928 31/mai 08.20 1969 06/abr 10.14 2008 24/nov 11.52 

1928 18/jun 11.76 1971 09/jun 10.35 2009 29/set 08.06 

1928 15/ago 10.82 1972 17/ago 10.70 2010 26/abr 08.46 

1928 17/set 10.30 1972 29/ago 11.35 2011 31/ago 8,5 

1931 02/mai 11.05 1973 25/jun 11.30 2011 09/set 12,6 

1931 14/set 11.25 1973 03/jul 09.00    

1931 18/set 11.53 1973 22/jul 09.30    

1932 25/mai 09.75 1973 28/jul 09.35    

1933 04/out 11.85 1973 29/ago 12.35    

1935 24/set 11.65 1975 04/out 12.63    

1936 06/ago 10.40 1975 13/dez 08.50    

1939 27/nov 11.45 1976 15/mai 08.30    

1943 03/ago 10.50 1976 29/mai 10.85    

Fonte: Secretaria Municipal de Defesa Civil de Blumenau, BLUMENAU, 2011c. 
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Os dados históricos apontam para 88 enchentes ocorridas em 159 anos, o que significa que 
a cada 1,8 anos o município é atingindo por um evento semelhante. 

A maior altura do rio já registrada ocorreu no ano de 1880, quando atingiu 17,10 metros de 
altura. Como o número de habitantes na região era pequeno na época, os danos causados 
não foram tão impactantes como em outros anos, mesmo com níveis menores. 

As principais tragédias registradas no município foram: 

 

 1911 

A segunda maior cheia registrada na história de Blumenau ocorreu em 1911, com o rio 
atingindo 16,93 metros no mês de outubro. À época, não havia um planejamento adequado 
para enfrentar estes eventos, causando uma grande catástrofe aos moradores do município.  

 

 1980 

Em dezembro de 1980, o rio Itajaí-açu atingiu 13,27 metros, causando muitos transtornos aos 
habitantes de Blumenau. 

  
Figura 64 - Registros da enchente de 1980. 

Fonte: Secretaria Estadual de Defesa Civil. 

 

 1983 e 1984 

Em 1983, foi registrada em Blumenau a enchente que por mais tempo deixou a cidade 
inundada - 32 dias, de 5 de julho até 5 de agosto, e atingiu a maior marca no dia 9 de julho - 
15,34 m. Além de Blumenau, outros 134 municípios de Santa Catarina foram atingidos, na 
tragédia que deixou 198 mil desabrigados e pelo menos 49 mortos (não há um número oficial) 
em todo o Estado. Um ano depois da grande tragédia, o Rio Itajaí-açu voltou a registrar 15,46 
metros no dia 07 de agosto de 1984. 
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Figura 65 - Fotos da enchente de 1983. 
Fonte: Secretaria Estadual de Defesa Civil 

 

 2008 

O ano de 2008 foi atípico com relação ao regime de chuvas que atingiram a região do Vale do 
Rio Itajaí, causando uma das maiores catástrofes naturais da história da região. Diferente das 
demais tragédias ocorridas no município, neste caso o maior dano causado não foi em 
consequência de enchentes, mas sim desmoronamentos que ocorreram por todo o Vale do 
Itajaí, e que não haviam muitos registros 2008. 

De acordo com Cordero, et. al. (2010), “neste evento, a pluviosidade máxima registrada em 
um dia foi 250,9mm, em dois dias foi de 494,40mm e a soma do mês de novembro foi de 
1001,7mm. Nunca tinha sido registrada uma pluviosidade dessa magnitude em Blumenau, 
nos 65 anos de registros existentes, tanto em intensidade de um dia, de dois dias seguidos 
como na soma mensal. Estas precipitações tão elevadas e com o agravante que o solo já 
estar quase saturado, pois no mês outubro em Blumenau tinha chovido 359,8mm, bem acima 
da média, levaram a ocorrência de centenas de escorregamentos levando junto muitas casas 
e em muitos delas os residentes perderam também suas vidas. ” 

Ao todo, 1,5 milhões de catarinenses foram atingidos pelas enchentes e desmoronamentos 
de terra, com 135 mortes registradas (24 só em Blumenau). 

  
Figura 66 - Registros da tragédia de 2008. 

Fonte: BLUMENAU, 2016n. 
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A tragédia fez com que a Prefeitura ordenasse a demolição de 600 residências localizadas em 
áreas de risco, além de emitir 10 mil relatórios de vistoria técnica. 

 

5.3.10. Defesa civil 

A Defesa Civil de Santa Catarina foi organizada em 1973 e no mesmo ano, em 20 de 
dezembro, foi implantada em Blumenau a Comissão Municipal de Defesa Civil (COMDEC). 
Foi entanto, após a grande enchente de 1983, que durou 31 dias, com o rio subindo a 15,34m, 
que surgiu uma nova experiência de atendimento à população. Um marco para a Defesa Civil 
Catarinense foi a criação do Fundo Estadual de Defesa Civil (FUNDEC), através da Lei n° 
8.099, de 1° de outubro de 1990, garantindo a execução das ações de socorro, assistência às 
vítimas e restabelecimento dos serviços essenciais, quando oficialmente homologado pelo 
Estado a Situação de Emergência ou o Estado de Calamidade Pública, bem como para as 
ações de reconstrução e de prevenção. 

Em 2011 foi criada a Secretaria de Estado da Defesa Civil, que a partir de 2013 instituiu 20 
Coordenadorias Regionais buscando aumentar a consciência e o compromisso em torno de 
ações que reduzam o risco de desastras. 

Em 1989 criou-se na Prefeitura Municipal, fazendo parte da estrutura administrativa, um 
Departamento de Defesa Civil, para fazer frente aos desastres naturais que ocorrem no 
município. A elaboração de um plano, a implantação de abrigos de Defesa Civil, a 
sistematização de procedimentos e o preparo de lideranças comunitárias foram os resultados 
práticos do triste evento de 1983, que inundou 30% das casas e desalojou mais de 50 mil 
pessoas. 

Atualmente, a Defesa Civil municipal está vinculada à SEDECI, formada por cinco diretorias: 

 
Figura 67 - Fluxograma da Secretaria de Defesa do Cidadão. 

Fonte: BLUMENAU, 2016i. 
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Das 05 Diretorias existentes, somente a de “Políticas Integradas de Segurança” não está 
diretamente envolvida com os eventos adversos relacionados à drenagem e manejo de águas 
pluviais urbanas.  

A partir do ano da aprovação da Lei Federal nº 12.608, de 10 de abril de 2012, que instituiu a 
Política Nacional de Proteção e Defesa Civil (PNPDEC), os municípios com áreas suscetíveis 
à ocorrência de deslizamentos de grande impacto, inundações bruscas ou processos 
geológicos ou hidrogeológicos correlatos devem elaborar uma série de levantamentos e 
planos para minimizar os riscos (BRASIL, 2012b). 

Em Blumenau, estas ações estão sob responsabilidade da SEDECI, que possui técnicos 
capacitados para a realização dos trabalhos. 

Outra ação de relevante importância realizada pela Defesa Civil é a promoção da Educação 
Ambiental incluindo os princípios da proteção e defesa civil junto à população. 

No âmbito Estadual, a Defesa Civil distribui anualmente cartilhas da série “Nossa Segurança, 
a Defesa Civil”, que trabalha a prevenção de desastres e redução de riscos nos municípios, 
comunidades e escolas, informando à população o significado, importância e atuação do 
órgão nos municípios e no Estado. São 09 cartilhas, com os seguintes temas: Defesa Civil, 
Produtos Perigosos, Prevenção, Comunicação, Tempestades, Enchentes, Deslizamentos, 
Estiagem e Granizo. 

A Defesa Civil municipal desenvolve trabalhos semelhantes, com a confecção de materiais 
educativos, e principalmente com a presença dos técnicos e voluntários do órgão ministrando 
palestras e ações de conscientização. 

Criado após a tragédia da enchente de 2008 no Vale do Itajaí, o objetivo do Programa Defesa 
Civil na Escola é trabalhar temas de prevenção com alunos de escolas do município. Além 
disso, sua meta é capacitar estudantes para se tornarem Agentes Mirins de Defesa Civil e 
ajudar nas ações preventivas junto às suas comunidades. 

As atividades com os Agentes Mirins de Defesa Civil vão desde apresentações em instituições, 
palestras para grupo de pessoas e contato direto com a comunidade, principalmente com os 
moradores de regiões mais vulneráveis da cidade. Os estudantes têm um objetivo principal: 
ajudar as pessoas no enfrentamento de desastres, além de passar orientações nas situações 
de calamidades. Para isso, participam de encontros de capacitação e formação no contra 
turno escolar sobre variados temas: percepção de riscos, gestão de desastres, princípios de 
geologia e sustentabilidade, plano de contingência familiar e primeiros socorros. 

Outro programa desenvolvido pela Defesa Civil, com grande participação da população, foi a 
distribuição das cartilhas “Enchentes - A Importância da Prevenção”. Neste caso, não só 
crianças e jovens estudantes participaram das atividades, mas principalmente os moradores 
de áreas de risco. 

Ao final da cartilha, há um formulário que deve ser preenchido pelo responsável do imóvel, 
com informações cruciais para a prevenção e ações de emergência em caso de enchentes. O 
formulário, conhecido como “Plano Familiar de Prevenção contra Enchentes”, deve estar 
afixado atrás da porta de entrada das casas, para ser facilmente visualizado em casos de 
emergência.  
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5.3.10.1. Alerta Blu 

O Sistema de Sistema de monitoramento e alerta de eventos extremos de Blumenau (Alerta 
Blu), foi criado em 2008, e caracteriza-se como um portal público onde a população pode se 
cadastrar e receber e-mails e avisos de tempo severo (como a possibilidade de ocorrência de 
enchentes). 

O AlertaBlu tem o objetivo de monitorar as condições meteorológicas e emitir alertas contra 
eventos naturais de risco para o município, como deslizamentos, com antecedência suficiente 
para que população e autoridades se mobilizem a fim de evitar ou minimizar danos físicos e 
humanos. O sistema funciona 24 horas por dia durante os 365 dias do ano e possui um 
diferencial ao desenvolver o Sistema Informatizado de Monitoramento, Alerta e 
Gerenciamento de Riscos e Desastres (SiAlertaBlu), que integra informações cadastrais e 
mapas de risco do município com as informações meteorológicas geradas pelo sistema, que 
conta com uma estação meteorológica e uma Central de Operações ligadas a uma rede de 
sensores para medição dos volumes de chuva e envio dos dados em tempo real. 

O AlertaBlu possui uma rede de monitoramento de 17 estações pluviométricas espalhadas 
pelo município, que enviam informações automaticamente a cada 15 minutos, que podem ser 
acessadas via internet por toda a população. 

 
Figura 68 - Página inicial do AlertaBlu. 

Fonte: BLUMENAU, 2016q. 

 

Os dados pluviométricos podem ser consultados a cada 15 minutos, e o sistema informa a 
situação real em cada uma das estações do município. Além disso, é possível verificar os 
dados do dia anterior, mês anterior, maiores chuvas e acumulados mensais. 

Ao acessar os dados diários de precipitação, o sistema também apresenta informações sobre 
a temperatura do Ar, umidade, sensação térmica, pressão atmosférica, velocidade e direção 
do vento. 
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Os dados são também apresentados em mapas, utilizando a plataforma do Google Earth. Os 
mapas disponíveis são: 

 Localização das Estações Pluviométricas e Meteorológicas; 

 Condição de chuva; 

 Probabilidade de escorregamento, e, 

 Abrigos. 

O nível de água das barragens localizadas em Ituporanga e Taió é apresentado na aba 
“Barragens”. O sistema informa também a Previsão para o município de Blumenau, e Alertas 
(Aviso Meteorológico, Ruas Alagadas e Abrigos Abertos). Por fim, o nível do Rio Itajaí-açu é 
monitorado de hora em hora, e os dados são apresentados em tempo real na aba “Nível do 
Rio”. 

 
Figura 69 - Nível do Rio (10/05/2016). 

Fonte: BLUMENAU, 2016q. 

 

Os dados gerados pelo sistema permitem a visualização das condições de chuvas e 
probabilidade de escorregamento, que possuem estágios de alerta para a população. 

Para as condições de chuva, o sistema apresenta os seguintes estágios: 
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Quadro 13 - Estágios do sistema de monitoramento de chuvas. 

 
Fonte: BLUMENAU, 2016q. 

 

A probabilidade de escorregamento também é monitorada pelo sistema, e quando a rede de 
pluviômetros detecta valores de chuva que ultrapassam certos limites, os alertas são 
enviados. Os níveis de probabilidade de escorregamento são: 

Quadro 14 - Estágios do sistema de probabilidade de escorregamento. 

 
Fonte: BLUMENAU, 2016q. 

 

Os índices pluviométricos críticos para cada estágio de alerta são apresentados no Quadro 
15: 

Quadro 15 - Índices críticos para deslizamentos. 

 
Fonte: BLUMENAU, 2016q. 
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A partir de 2015, o Sistema AlertaBlu encontra-se disponível como aplicativo para celulares 
(sistema operacional Android), facilitando o acesso da população às informações 
climatológicas. 

O aplicativo conta com diversas funcionalidades. Uma das principais é que na tela inicial o 
usuário pode acompanhar em tempo real o nível do rio e a situação daquele momento, como 
estado de vigilância, atenção, alerta e prontidão. Caso o nível do rio esteja em estado de 
prontidão, o sistema passa a mostrar a previsão do nível para a próxima hora. Além disso é 
possível cadastrar locais para monitorar caso a rua cadastrada tenha a sua cota dentro da 
previsão no nível para as próximas horas, o aplicativo emite um alerta ao usuário avisando 
sobre a previsão.  

O nível do rio e a situação do momento (se é estado de vigilância atenção, alerta ou prontidão) 
podem ser monitorados pela tela inicial do aplicativo. O software mostra o histórico do rio nas 
últimas horas, telefones úteis e a lista de abrigos disponíveis para a comunidade, emitindo 
alertas caso a rua cadastrada esteja dentro de áreas em estado de atenção ou alerta. 

A intenção do aplicativo é também “descongestionar” o telefone de emergência 199, que em 
períodos de eventos adversos (como enchentes), recebe muitas ligações solicitando 
informação, e somente 5% destas são realmente pedidos de ajuda de acordo com a Defesa 
Civil. 

 

5.3.10.2. PLANCON 

A Lei Federal nº 12.608, de 10 de abril de 2012, que instituiu a PNPDEC, atribui aos municípios 
a responsabilidade da elaboração do Plano de Contingência de Proteção e Defesa Civil 
(BRASIL, 2012b). 

No município de Blumenau, a responsabilidade de elaborar e atualizar o PLANCON é da 
SEDECI. O Plano de Contingência de Blumenau destina-se a enfrentar os eventos adversos 
“Inundações Graduais”, “Inundações Bruscas”, “Escorregamentos” e para isso estabelece 
medidas de coordenação entre órgãos públicos, privados e a comunidade.  

O documento apresenta a organização da Defesa Civil, e o Grupo de Atividades Coordenadas 
(GRAC), além das fases: 

 Prevenção e Preparação 

 Resposta 

 Subfase Atenção - o rio chega a 04 (quatro) metros e há previsão de aumento 
deste nível; 

 Subfase Alerta - o rio chega a 06 (seis) metros e há previsão de aumento deste 
nível; e 

 Subfase Prontidão - o rio chega a 08 (oito) metros e há previsão de aumento 
deste nível. 
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 Reconstrução 

Além disso, o PLANCON apresenta quatro anexos, sendo: 

 Anexo A - Normas Gerais de Ação (NGA) 

 Anexo B - Estrutura dos Abrigos 

 Anexo C - Levantamento Logístico 

 Anexo D - Relação de Entidades e Pessoas 

O plano é atualizado anualmente, e encontra-se em processo de revisão para ser concluído 
ao final do primeiro semestre de 2016. 

 

5.3.11. Mobilização social 

De acordo com a metodologia proposta no Plano de Mobilização e no Termo de Referência 
para a elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico de Blumenau (SC), foram 
realizadas reuniões (pré-conferências) nas 7 (sete) Unidades Territoriais de Análise e 
Planejamento (UTAPs) do município, e uma na Câmara Técnica de Saneamento, para 
obtenção das contribuições da população local. 

As informações da população obtidas nestas oportunidades foram avaliadas e serviram de 
apoio para elaboração das proposições de investimentos a respeito da prestação do serviço 
de drenagem e manejo das águas pluviais urbanas.    

Todas contribuições recebidas foram catalogadas por vertente (abastecimento de água 
potável, esgotamento sanitário, drenagem e manejo das águas pluviais urbanas, e limpeza 
urbana e manejo de resíduos sólidos) e constarão no Relatório de Mobilização Social. 

 

5.3.12. Ameaças e oportunidades 

Durante a elaboração do presente diagnóstico sobre drenagem e manejo de águas pluviais 
urbanas no município, foram elencadas as seguintes ameaças e oportunidades para a gestão 
do sistema: 

Ameaças 

 Falta de cadastro completo da rede de drenagem; 

 Falta de Plano Diretor de Drenagem Urbana; 

 Ocupação urbana nas margens dos corpos d’água; 

 Ocupações em áreas localizadas dentro das cotas de enchente; 

 Impermeabilização dos solos pela pavimentação de vias, calçadas, telhados, pisos e 
pátios; 

 Crescimento urbano bastante acelerado nas últimas décadas; 
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 Inexistência de indicadores operacionais, econômico-financeiros, administrativos e de 
qualidade do sistema de drenagem; 

 Poucas iniciativas para a reservação de águas pluviais nos grandes empreendimentos; 

 Inexistência de um órgão ou coordenadoria específica para a gestão da drenagem e 
manejo de águas pluviais urbanas; 

 Inexistência de manual com parâmetros para os projetos, obras, manutenção e 
operação do sistema de drenagem; 

 Manutenção, limpeza e desobstrução periódicas da rede de drenagem insuficiente; 

 Falta de critérios para pavimentação das vias urbanas; 

 Inexistência de um modelo de gestão associada entre as instituições envolvidas; 

 

Oportunidades 

 Existência do Plano de Contingência de Proteção e Defesa Civil (PLANCON); 

 Atualização anual do PLANCON; 

 Existência da Defesa Civil bem estruturada e consolidada; 

 Existência de registros históricos de fenômenos climáticos; 

 Existência do CEOPS; 

 Existência e funcionamento satisfatório do Alerta Blu; 

 Plano Diretor do Município apontando aspectos relacionados à Drenagem Urbana; 

 Existência do Plano Estadual de Recursos Hídricos; 

 Plano de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Itajaí; 

 Presença de técnicos capacitados para elaboração e acompanhamento de projetos de 
drenagem; 

 Existência de grandes reservatórios localizados à montante da cidade; 

 “Cultura de enchentes” enraizada na população; 

 Legislação que prevê o aproveitamento de águas de chuva em novas edificações; 

 Projetos em execução para melhorias e manutenção das redes de micro e 
macrodrenagem; 
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5.4. LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 

5.4.1. Cenário nacional 

De acordo com os dados publicados pelo Ministério do Meio Ambiente quando da 
apresentação da Versão Preliminar para Consulta Pública do Plano Nacional de Resíduos 
Sólidos (PLANARES) (BRASIL, 2012d) e elaborados com base nas informações do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE, 2010) e artigos diversos, eram coletados no Brasil 
183 mil toneladas de resíduos sólidos diariamente (em 2008). Deste total, os recicláveis 
representavam 58.527,40 t/dia (31,9%) os materiais orgânicos 94.335,10 t/dia (51,4%) e os 
rejeitos (outros) 30.618,90 (16,7%). 

O mesmo documento apresenta a quantidade de resíduos totais por habitante urbano 
(kg/hab.dia), o per capita em 2008, igual a 1,1 para o Brasil, e 1,6 para a Região Sul. Ainda 
em 2008, a Região Sul coletou 37.342,10 t/dia, representando 20,35% dos resíduos coletados 
em todo o País. 

Para os resíduos encaminhados para destinação final, o Brasil encaminhou 188.815t/dia e o 
Sul 21.929,30 t/dia, representando 11,61%. As diferentes formas de destinação final indicaram 
que aos aterros sanitários foram encaminhadas 110.044,00t/dia (58,3%), aos aterros 
controlados 36.673,20 t/dia (19,4%), aos lixões 37.360,80 t/dia (19,8%), às unidades de 
compostagem 1.519,50 t/dia (0,8%), e às unidades de triagem para reciclagem 2.592,00 t/dia 
(1,4%). As unidades de incineração receberam 64,80t/dia, os vazadouros em áreas alagáveis 
35,00t/dia e outras unidades 525,20 t/dia (0,3%). 

Em continuidade, o Brasil apresentava 2.906 lixões, distribuídos em 2.810 municípios. O Sul 
contava com 182 lixões (15,3%) dos 1.188 municípios. 

Dos 5.564 municípios brasileiros o PLANARES (BRASIL, 2012d) revelou que 2.937 (52,79%) 
exercem controle sobre o manejo de resíduos especiais realizado por terceiros. Pilhas e 
baterias e lâmpadas fluorescentes apresentam percentuais de 10,99% e 9,46% 
respectivamente. Pneus, eletroeletrônicos, embalagens de óleos lubrificantes, óleo vegetal 
usado, entre outros, estavam ainda no início das suas jornadas, no aguardo dos acordos 
setoriais a serem firmados pelo Ministério do Meio Ambiente e os geradores, produtores e 
comerciantes de embalagens e produtos possíveis de serem enquadrados na Logística 
Reversa. 

Outro elemento abordado no PLANARES refere-se aos catadores de materiais recicláveis, 
estimados em 400 a 600 mil no Brasil. Ao menos 1.100 organizações coletivas estavam em 
funcionamento naquele ano 

Cerca de 60% das organizações coletivas e dos catadores estavam nos níveis mais baixos de 
eficiência e a renda média mensal de cada catador situava-se entre R$ 420,00 e R$ 520,00, 
segundo vários autores citados no PLANARES (BRASIL, 2012d). 

Para os resíduos industriais, foram inventariados para no Brasil, 97.655,438 t/ano, sendo 
93.869,046t/ano não perigosos (Classe II-A e II-B) e 3.786,391t/ano de perigosos (Classe I). 

Para os resíduos gerados em Portos, Aeroportos e Rodoviárias, a Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (ANVISA) exercia a vigilância em 1.300 postos de trabalho não existindo 
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dados estatisticamente trabalhados. Complementavam o controle da ANVISA, a Agência 
Nacional de Aviação Civil (ANAC), a Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ), 
a Secretaria de Portos da Presidência da República (SEP/PR), a Empresa Brasileira de 
Infraestrutura Aeroportuária (INFRAERO), a Gerência Geral de Portos, Aeroportos, Fronteiras 
e Recintos Alfandegados (GGPAF) e o Sistema de Vigilância Agropecuária Internacional 
(VIGIAGRO). 

Os resíduos de serviços de saúde obedecem às Normas estabelecidas pela ANVISA e pelo 
Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) e em 2008, o IBGE apontou como sendo 
coletados 8.909 t/dia, sendo que 41,5% dos municípios investigados informou que não 
apresentou qualquer tipo de processamento e que a maior parte dos mesmos, 2.358 informou 
que os Resíduos de Serviço de Saúde (RSS) são dispostos em lixões, tendo sido quantificados 
943 unidades de tratamento. 

Ainda sobre o PLANARES, existem referências aos resíduos sólidos de mineração e 
agrossilvopastoris (orgânicos e inorgânicos), porém ligados ao manejo dos mesmos na zona 
rural. 

Concluindo, outro elemento importante relacionado à gestão e ao manejo de resíduos sólidos 
urbanos refere-se à educação ambiental. A Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999, institui a 
Política Nacional de Educação Ambiental, considerando educação ambiental como “os 
processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, 
conhecimentos, habilidades, atividades e competências voltadas para a conservação do meio 
ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua 
sustentabilidade, apoiada nos conceitos ligados à Política dos 3Rs, bem como na 
disseminação de uma Política de Minimização de Resíduos” (BRASIL, 1999). 

O PLANARES define as diretrizes e estratégias a serem adotadas e conclui com as metas 
previstas para cada setor, no País e em cada Região. 

Esses elementos serão detalhados no prognóstico e alternativas para a universalização dos 
serviços de limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos, objetivos e metas 

 

5.4.2. Cenário estadual 

A Política Estadual de Resíduos Sólidos do Estado de Santa Catarina, instituída pela Lei n.º 
14.675/2009 referenciada no Título IV - das atividades potencialmente causadoras de 
degradação ambiental, relativamente aos resíduos sólidos detalha seus principais elementos 
(SANTA CATARINA, 2009). 

Em 2012 foi elaborado o Estudo de Regionalização da Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 
do Estado de Santa Catarina e o Plano Estadual de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 
(PEGIRS), sob a Coordenação da Secretaria do Estado de Desenvolvimento Econômico 
Sustentável com apoio do Ministério do Meio Ambiente Urbano mediante Convênio N. º 
005/2008 (SANTA CATARINA, 2012c). O mesmo trabalho incluiu apoio técnico e institucional 
para implantação de modelo de consórcio público regional, visando soluções integradas e 
consorciadas com base na Lei Federal nº 11.107/2005 (Lei dos Consórcios Públicos) e no seu 
Decreto Regulamentador nº 6.017/2007, bem como na Lei nº 14.675/2009 a qual estabelece 
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os princípios e diretrizes da Política Estadual de Resíduos Sólidos, estabelecendo-se como 
instrumento a elaboração dos planos de gerenciamento de resíduos sólidos urbanos 
municipais e como princípio: a cooperação interinstitucional, estimulando a busca de soluções 
consorciadas e/ou compartilhadas (BRASIL, 2005d; 2007a; SANTA CATARINA, 2009). 

Essas diretrizes, formuladas no Estudo de Regionalização, indicaram a potencialidade de 
agrupamento de municípios através de critérios técnicos, observadas as peculiaridades 
regionais e na cultura instalada das associações de municípios no Estado de Santa Catarina. 

A aplicação do estudo de regionalização e do plano de gestão mencionados contribui para o 
atingimento dos objetivos propostos pela promulgação da Lei nº 12.305/2010, que institui a 
Política Nacional de Resíduos Sólidos (BRASIL, 2010c). Com isso, a ordem de prioridade para 
a gestão de resíduos sólidos deixa de ser voluntária e passa a ser obrigatória, destacando-se: 
não geração, reutilização, reciclagem, tratamento e disposição final ambientalmente 
adequada dos rejeitos. Destacando-se 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 do Saneamento (SNIS). 

Pela combinação das Regiões Hidrográficas do Estado de Santa Catarina (10), Microrregiões 
do IBGE (20), Regiões da Secretaria de Desenvolvimento Regional (35), Associação de 
Municípios (21) e considerada a infraestrutura viária/aglomerados urbanos e ainda com os 
dados demográficos e da geração de resíduos foram apresentados os elementos seguintes: 

 Capitais Regionais (03) 

 A - Florianópolis; 

 B - Blumenau, Chapecó e Joinville; 

 C - Criciúma. 

 Centros Sub-Regionais (14) 

 Centro de Zona (28) 

 Centro Local (246 cidades) 

O mesmo estudo de regionalização identificou na época, a existência de seis consórcios 
institucionalizados, destacando-se o Consórcio Intermunicipal de Médio Vale do Itajaí (CIMVI) 
e a situação da destinação final de resíduos sólidos operada pela empresa RECICLE 
(Brusque) onde está inserido o Município de Blumenau, bem como o Município de Timbó, o 
qual descarta seus resíduos no aterro da Empresa Continental, em Xanxerê. 

Isto posto, o Estudo de Regionalização propôs 26 arranjos envolvendo todos os municípios 
do Estado, detalhando-se a Região de Timbó/Blumenau. 
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Figura 70 - Região de Timbó / Blumenau. 

Fonte: SANTA CATARINA, 2012c. 
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A partir dos elementos apresentados no Estudo de Regionalização, foi elaborado o PEGIRS 
considerando-se os seguintes dados: 

Tabela 100 - Dados quantitativos dos resíduos sólidos de Santa Catarina. 

Tipo de Resíduos 
Quantidade Total 

(ton/ano) 
Quantidade Média 

(kg/hab/dia) 

Quantidade Total de Resíduos Sólidos Urbanos 1.545.270 0,677 

Quantidade de Resíduos de Serviços de Saúde 4.373 0,002 

Quantidade de Resíduos da Construção Civil 1.249.687 0,547 

Fonte: SANTA CATARINA 2012c, adaptado de ABRELPE (2010); IBGE (2010); COMCAP (2002). 

 

Tabela 101 - Características dos Resíduos Sólidos Urbanos de Santa Catarina.  

RSU 
Quantidade 

(ton/ano) 
(%) 

Quantidade Total de Resíduos Sólidos Urbanos 1.545.270 100,00 

Quantidade de Matéria Orgânica 571.750 37,00 

Quantidade de Metais 40.177 2,60 

Quantidade de Papel e Papelão 185.432 12,00 

Quantidade de Plástico 231.790 15,00 

Quantidade de Vidro 52.539 3,40 

Quantidade de Outros Resíduos 262.695 17,00 

Quantidade de Rejeitos 200.885 13,00 

Fonte: SANTA CATARINA, 2012c, adaptado de ABRELPE (2010); IBGE (2010); COMCAP (2002). 

 

Tabela 102 - Natureza Jurídica da Gestão dos serviços de manejo de resíduos sólidos. 

Natureza Jurídica Percentual de municípios (%) 

Administração Pública Direta 91% 

Autarquia 5% 

Empresa Pública 3% 

Sociedade de Economia Mista com Administração 
Pública 

1% 

TOTAL 100% 

Fonte: SANTA CATARINA, 2012c, adaptado de SNIS (2010). 

 

Tabela 103 - Execução dos serviços de manejo de resíduos sólidos. 

Natureza Jurídica Percentual de municípios (%) 

Terceirizado 73% 

Prefeitura 24% 

Misto 3% 

TOTAL 100% 

Fonte: SANTA CATARINA, 2012c, adaptado de SNIS (2010). 

 



             

       Página: 308 

 

 

                        
 

Nasce então, o cenário de referência conforme Quadro 16. 

Quadro 16 - Condicionantes e hipóteses do cenário de referência. 

Cenário de Referência 

Condicionantes Hipótese 

Política Macroeconômica Elevado crescimento em relação à dívida (PIB) 

Papel do Estado / Marco Regulatório / Relação 
Interfederativa 

Estado provendo e condutor dos serviços públicos 
com forte cooperação entre os entes federativos 

Gestão, Gerenciamento, Estabilidade e Continuidade 
de Políticas Públicas / Participação e Controle Social 

Avanços na capacidade de gestão com continuidade 
entre mandatos 

Investimento no Setor 
Crescimento do patamar dos investimentos públicos 

submetidos ao controle social 

Matriz Tecnológica / Disponibilidade de Recursos 
Desenvolvimento de tecnologias apropriadas e 

ambientalmente sustentáveis 

Fonte: SANTA CATARINA, 2012c. 

 

Conclusivamente, o Plano apresenta os setores, objetivos, metas, programas e ações 
propostas, elementos a serem apresentados na sequência, prognóstico e alternativas para a 
universalização dos serviços de limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos, objetivos e 
metas. 

 

5.4.3. Cenário regional 

Pelo Estudo de Regionalização da Gestão Integrada de Resíduos Sólidos do Estado de Santa 
Catarina, o Município de Blumenau está inserido na Região Timbó/Blumenau, com população 
total de 666.938 habitantes, 606.448 população urbana e produção de resíduos de 496,52 
toneladas/dia, destacando-se Blumenau com 309.011 (população total), 294.773 (população 
urbana) e quantidade de resíduos de 247,21 toneladas/dia, com respectivamente 46,33% da 
população total, 48,61% da população urbana e 49,79% da produção de resíduos em 
toneladas/dia. Na proposta para a Região, foi prevista a disposição final em Timbó e Brusque, 
como sedes dos aterros sanitários regionais. 

A população urbana do Município de Blumenau, a partir dos anos 70, como a maioria das 
cidades brasileiras, catarinenses e, em especial o Vale do Itajaí, teve sua população urbana 
superando a rural. Esse êxodo rural acelerou o processo de urbanização destacando-se pela 
irregularidade construtiva e fundiária, crescimento desordenado e falta de planejamento 
efetivo, acarretando demandas significativas para a sociedade estabelecida na Região. 

Blumenau, em 1977, sanciona a lei que estabelece o seu primeiro Plano Diretor, definindo-se 
Zoneamento, Uso do Solo e o Parcelamento da Terra, constituindo-se em um dos primeiros 
municípios brasileiros a contar com tal legislação. 

Na sequência, ocorreu a instituição dos Planos Diretores dos outros municípios da região, 
consolidando-se em conjunto, as áreas de meio ambiente, técnico-científica, industrial e 
comercial requerendo dos Poderes Públicos Municipais, forte atuação nas infraestruturas 
locais, em destaque para o saneamento básico: abastecimento de água, esgotamento 
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sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, e, drenagem e manejo de águas 
pluviais urbanas. 

O setor limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos destacou-se na busca de soluções 
compartilhadas para a disposição final dos resíduos sólidos em aterros sanitários, buscando-
se a extinção dos lixões existentes. As soluções compartilhadas entre os Poderes Públicos 
Municipais e a iniciativa privada, sob a tutela do Ministério Público Estadual e apoio Técnico 
da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental (ABES/SC) - Seção Santa 
Catarina, reverteram a situação, posicionando-se o Estado em atual modelo nacional. 

A atual AMMVI, com sede em Blumenau, vem atuando em vários programas voltados à gestão 
do meio ambiente sustentável, destacando-se o setor de resíduos sólidos pela elaboração em 
andamento, do Plano Intermunicipal de Resíduos, do projeto em parceria com a BN Umwelt 
da Alemanha. A mobilização dos municípios associados busca uma alternativa eficaz para a 
região através da contratação da empresa TEKOHA Engenharia e Consultoria de Blumenau, 
para elaboração do diagnóstico completo da situação e para o aproveitamento energético dos 
Resíduos Sólidos Urbanos (2011). 

 

5.4.4. Cenário municipal 

Blumenau tem sido responsável desde a década de 1980, pela busca incansável de soluções 
para a gestão dos resíduos sólidos. Destacam-se algumas iniciativas conforme segue. 

 Implantação de Aterro Sanitário, Parada-1, Bairro Salto; 

 Captação do Biogás para Utilização em Indústria de Tecidos, ao lado do Aterro, em 
convênio de cooperação técnica com a PUC/PR - Instituto de Saneamento Ambiental 
(ISAM); 

 Compostagem de resíduos orgânicos, ensacamento do composto curado e distribuição 
às famílias carentes do município, para venda aos moradores da cidade; 

 Implantação do Programa de Núcleos Familiares (triadores familiares de Blumenau); 

 Criação e apoio à Associação dos Trabalhadores Coletores de Resíduos Recicláveis 
de Blumenau (RECIBLU), em 24 de julho de 1999. Convênio com o SAMAE; 

 Convênio Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina 
(FAPESC)/RECIBLU para fortalecimento da Associação, mediante compra e instalação 
de equipamentos, treinamento e rede de comercialização (apoio SEBRAE/2013). 

 Montagem de usina de compostagem sobre a área do aterro sanitário; 

 Implantação do Projeto Inclusão Produtiva / Recicla Blumenau mediante capacitação 
profissional, padronização e aquisição de uniformes e fornecimento de carrinho 
segundo as exigências de ergonometria e sinalização (BLUMENAU, 2016m). 

 Instituição do dia municipal dos catadores de lixo reciclável - Lei nº 6.889/2006; 

 Constituição da Cooperativa de Trabalhadores Coletores de Resíduos Recicláveis de 
Blumenau (COOPERRECIBLU), em 23 de março de 2015. 
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 Assinatura de Convênio nº 2.201/2015, entre SAMAE e COOPERRECIBLU, de 04 de 
dezembro de 2015. 

 Cobrança da Taxa de Coleta de Lixo Ordinária em conjunto com as tarifas de água e 
esgoto, pelo SAMAE, obedecendo a Lei Complementar nº 632/2007 - Código Tributário 
de Blumenau (BLUMENAU, 2007), entre outros. 

 

5.4.5. Aspectos legais 

Apresentam-se no diagnóstico inicial a legislação vigente em nível federal, estadual e 
municipal. 

 

5.4.6. Situação atual 

5.4.6.1. Caracterização operacional municipal 

A Lei Federal nº 12.305/2010 e seu Decreto Regulamentador 7.404/2010 definem os serviços 
de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos conforme figura a seguir ((BRASIL, 2010a; 
2010c). 
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Figura 71 - Lei N.° 12.305/2010 - Tipologia dos Resíduos Sólidos. 

(x) - AGIR - Agência Intermunicipal de Regulação e Fiscalização de Serviços Públicos Municipais do Médio Vale 
do Itajaí - Protocolo de Intenções entre os Municípios de Apiúna, Ascurra, Benefito Novo, Blumenau, Butuverá, 
Brusque, Doutor Pedrinho, Gaspar, Guabiruba, Indaial, Pomerode, Rio dos Cedros, Rodeio e Timbó, de 
22/033/2013 - Aprovada na 2ª Assembleia Geral Ordinária de 27/05/2010, Extraordinária nº 024/2013, de 
22/03/2013 - Protocolo de Intenções com o objetivo de constituir consórcio público com personalidade jurídica 
de direito público, objetivando a instituição da entidade de regulação dos serviços públicos municipais nos termos 
de Lei nº 11.445/2007 e demais legislações pertinentes, além de outros interesses dos consorciados que venham 
a ser aprovados. 

Fonte: SERENCO, 2016. 

 

A gestão dos diferentes tipos de resíduos sólidos é realizada por um conjunto de instituições 
municipais detalhadas a seguir, de acordo com a tipologia dos mesmos. 

A área hoje utilizada pelo SAMAE refere-se ao antigo aterro sanitário, situado nos fundos do 
Terminal Urbano, Parada-1, Rua Engenheiro (174.000 m²) Udo Deeke, s/nº, Salto - Blumenau. 
O SAMAE assumiu a gestão de resíduos sólidos urbanos em 1º de janeiro de 2002, da então 
Secretaria de Obras e Serviços Urbanos 

Coordenadas: 26º51’57” S / 49º05’45” W. 

Início das atividades no local: 2001. 

Conta com (01) Gerente de Resíduos Sólidos (01), Coordenador Técnico na Gerência, e 08 
(oito) colaboradores. 

O SAMAE não conta com equipamentos próprios. Os equipamentos utilizados constam nos 
contratos terceirizados. 
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A seguir, detalham-se os contratos vigentes: 

 Balança rodoviária / Manutenção - Modelo Saturno, para 80 toneladas 

RC Nuhs Comércio e Representações Ltda. 

Ata de Registro de Preço, nº 2.235/2015 

Pregão Presencial nº06-2262/2015 

Validade: 01 ano - 08/12/2015 a 07/12/2016 

A balança opera em 03 turnos, com dois operadores, permanecendo fechada das 19h00 de 
domingo até as 05h00 de segunda-feira. 

O INMETRO efetua aferições (02) vezes ao ano. 

A seguir preços contratados fornecidos pela RC Nuhs Comércio e Representações Ltda. 

Tabela 104 - Preços Manutenção da Balança. 

Preços contratados por ano Valor (R$) 

Calibração 960,00 

Elevação da Plataforma 1.200,00 

Manutenção Corretiva 210,00 

Peças 20.000,00 

Total 22.370,00 

Fonte: RC Nuhs Comércio e Representações Ltda., 2016. 

  
Figura 72 - Administração e balança - 

SAMAE, Gerência de Resíduos Sólidos. 
Fonte: SERENCO, 2016.  

 

Foram fornecidos relatórios de pesagens emitidos para controle por parte do SAMAE e 
usuários da balança. 
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Tabela 105 - Pesagem - Período de Jan/2015 a Fev/2016. 

 
Fonte: SAMAE, 2016. 

 

 Serviço de coleta, transporte de resíduos sólidos domiciliares, bem como comerciais e 
de prestadores de serviços (até 100 l / domicílio x dia - 6350 toneladas / mês, à Central 
de Transbordo 

BLUMETERRA Comércio e Serviços Ltda. 

Contrato inicial: 012/2011 

Validade: 12 meses, 05/05/2011 a 04/05/2012 

R$ 615.823,00/mês - R$ 7.389.876,00/ano 

Termos aditivos: 

6º Termo de 05/5/2015 a 04/05/2016 

R$ 10.767.060,00/ano - R$ 141,30 / tonelada 

 

 Serviços de transbordo, transporte e disposição final de resíduos sólidos compactáveis 
domiciliares, comerciais com características domiciliares, em aterro sanitário ou local 
ambientalmente licenciado, de acordo com a legislação ambiental e comercial vigente, 
bem como as licenças necessárias de acordo com o Órgão Ambiental Competente. 

RECICLE Catarinense de Resíduos Ltda. - Brusque 

Concorrência nº 003-017, 22/12/2010 

Volume inicial: 6.390 ton/mês (compactação de 0,8 ton/m³). 

Validade: 12 meses, 14/01/2011 - R$ 111,61/ton. 

Período Aparas / Roçada Entulhos Galerias Madeira Misto Outros Varrição
Resíduos 

Ordinários
Rejeitos Recicláveis

Limpeza dos 

Contenedores

jan/15                   121.900       4.336.700      26.120         7.160         2.540      52.240         2.720                    -   7.380      -               -                      

fev/15                   476.580       2.112.960    119.240      10.140      13.980                -        20.400                   80 -           -               -                      

mar/15                   567.420       1.382.720    112.380      12.500      16.160         3.860      21.580                    -   420          -               -                      

abr/15                   504.480       1.795.780      81.360         9.600         4.680            940      10.280                    -   1.340      40                -                      

mai/15                   518.860       3.101.280      78.460      21.400         5.460         1.140                -                      -   -           100              -                      

jun/15                   330.700       1.706.220      46.180            280                -           6.300         4.960                480 -           -               -                      

jul/15                   636.280       6.778.600      89.020         5.240                -        29.500         5.200                   20 -           80                -                      

ago/15                   493.660       2.796.580      41.680      13.320                -                 80         4.780                    -   -           -               -                      

set/15                   350.160       2.213.540      45.380      11.240                -           2.880         3.120                    -   -           -               -                      

out/15                   253.840       2.183.240      46.200      10.680      14.920         3.500         4.760                    -   -           -               -                      

nov/15                   240.000       1.505.720      35.920                -           1.860         7.720         7.720                   80 -           20                20                        

dez/15 219.620                       1.656.220      26.000         1.180            620         1.660                -                      -   -           -               -                      

Totais                4.713.500     31.569.560    747.940    102.740      60.220    109.820      85.520                660         9.140                240                          20 

jan/16                   350.160       2.188.580      52.820      21.060                -              520                -   -               -           40                -                      

fev/16                   393.020       1.449.760      35.100      10.100                -        22.720                -   9.720          -           120              -                      

Totais                   743.180       3.638.340      87.920      31.160                -        23.240                -               9.720                -                  160                           -   

TOTAL 5.456.680             35.207.900  835.860  133.900  60.220    133.060  85.520    10.380        9.140      400              20                        

Prefeitura Municipal de Blumenau - Pesagem Jan/2015 a Fev/2016
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Preço anual: R$ 8.558.254,80. 

Termos aditivos até 2016. 

Preços Vigentes - R$ 10.490.154,29 /ano - R$ 137,77 /tonelada. 

 

 Serviço de Transporte de resíduos seletivos com caminhão equipado com carroceria 
baú, acima de 18m³, ano acima de 1999, capacidade: 4 toneladas, com motorista para 
a coleta seletiva (05 veículos). 

RAMOS TERRAPLANAGEM Ltda. 

Contrato nº 003-001, de 02/04/2012 

Vigência inicial: 24/05/2012 a 23/05/2013. 

Valor: R$ 8.029.120,80 / ano. 

Tabela 106 - Detalhamento dos serviços prestados (2013 a 2015). 

Serviços 
Contratados 

2013 2014 2015 

R$/ 
hora 

nº de 
Horas 

Valor pago 
R$/ 

hora 
nº de 
Horas 

Valor pago 
R$/ 

hora 
nº de 
Horas 

Valor pago 

1 92,87 5.123,00 460.563,01 98,27 4.387,00 421.687,49 106,47 4.389,00 445.796,43 

2 61,14 7.922,00 479.344,23 64,70 6.882,50 435.561,15 70,10 
10.586,0

0 
709.586,80 

3 51,13 3.767,00 187.075,07 54,10 3.257,00 172.315,97 58,61 3.232,00 180.790,87 

Empresa Ramos Ramos Ramos 

1: Serviço de carregamento de material, reaterro e espalhamento de bota-fora com pá carregadeira (Pá 
carregadeira sobre rodas articulada, peso mínimo 9.000kg. 

2: Serviço de transporte de resíduos seletivos com caminhão equipado com carroceria baú (caminhão equipado 
com carroceria baú acima de 18m³, acima de 1999, capacidade 04 toneladas com motorista). 

3: Serviço de transporte de pessoal e materiais diversos com camioneta (camioneta carroceria aberta, ano acima 
de 1999, capacidade: 1000 a 2000kg, com motorista). 

Fonte: SAMAE, 2016. 

 

 Na mesma área sob administração do SAMAE, encontra-se instalada a 
COOPERRECIBLU, em dois barracões cedidos pelo SAMAE, mediante convênio de 
cooperação. Os elementos detalhados serão apresentados no 2.6.16.  

 Lavação de Contêineres disponibilizados pelo SAMAE, incluindo busca, higienização e 
retorno ao ponto estacionário definido. 

MTG Hidro e Elétrica Ltda. - ME 

Contrato nº 2.222/2015, de 29/07/2015 

Pregão Presencial nº 06-2236/15 

Validade: 12 meses, 28/07/2016 

Valor Contratual: R$ 1.625.892,00 / ano 
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Contêineres de cor verde - resíduos convencionais 

Contêineres de cor azul - recicláveis (coleta seletiva) 

Tabela 107 - Detalhamento dos Serviços Prestados (2013 a 2015). 

Serviços 
Contratados 

2013 2014 2015 

R$/ 
hora 

nº 
horas 

Valor 
pago (R$) 

R$/ 
hora 

nº  
horas 

Valor 
pago (R$) 

R$/ 
hora 

nº 
horas 

Valor 
pago (R$) 

Serviço de limpeza 
geral de áreas 
externas, com 
recolhimento, 

carga e transporte 
dos resíduos para 

bota fora. 

0,82 48.966 40.152,19 0,53 144.317 80.505,98 0,65 190.893 96.678,89 

Serviço de lavação 
de container de 

reciclagem. 
0,57 3.276 125.962,20 0,32 (x) 3.138 70.782,90 0,47 (x) 13.385 395.097,30 

Roçada e 
Capinação. 

38,45 737.199 420.203,43 20,38 1.418.743 458.370,49 34,52 1.702.132 547.982,24 

Empresa URB MTG Hidro e Elétrica MTG Hidro e Elétrica 

(x) - Roçada com roçadeiras mecânicas tipos “costal” com recolhimento, carga e transporte dos resíduos ao bota-
fora. 

Fonte: SERENCO, 2016. 

 

   
Colagem dos adesivos (revisão) Contêineres recuperados Pátio 

Figura 73 - Higienização dos Contêineres próximo à Estação de Transbordo (SAMAE). 
Fonte: SERENCO, 2016. 

 

 Aterro de Entulhos 

A Prefeitura Municipal de Blumenau através da Secretaria de Serviços Urbanos e de Obras, 
descarta os materiais coletados em forma de entulhos - poda, capina, roçagem e limpeza de 
rios, canais e galerias, através de empresas privadas em área disponibilizada pelo SAMAE, 
sobre o antigo aterro sanitário, conforme fluxograma a seguir. 
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Figura 74 - Aterro de Entulhos (Fluxograma). 

Fonte: SERENCO, 2016. 

 

 

Figura 75 - Aterro de Entulhos. 
Fonte: SERENCO, 2016. 

 

 Encontra-se publicado novo Edital de Concorrência nº 03/2207/2015 - SAMAE, para 
Contratação dos serviços de transbordo, transporte, destinação e disposição final 
ambientalmente adequada, dos resíduos sólidos domiciliares, bem como dos resíduos 
gerados pelos entes públicos e entidades comerciais e industriais, com características 
de domicílios no município de Blumenau, apontando-se um Aterro Sanitário: 

 Valor máximo: R$ 166,70 /tonelada 

 Prazo: 12 meses. 

 Quantidade máxima prevista: 7.000 toneladas por mês, com compactação média 
de 0,8 toneladas por metro cúbico. 

 Realização de estudo da composição gravimétrica dos resíduos, anualmente, 
nos meses de setembro e outubro. 

 Veículos transportadores - carretas, 30 m³ de capacidade mínima. 

 Rádio comunicação e Sistema de Posicionamento Global (GPS) - acesso via 
web. 

 01 (uma) retroescavadeira com pá-carregadeira. 

 Encontra-se em elaboração, edital para contratação dos seguintes serviços, de acordo 
com o Anexo 1, Projeto Básico - Especificações Técnicas: 
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 Coleta (manual e mecanizada) de resíduos sólidos domiciliares bem como 
comerciais em uma quantidade aproximada de 8.500 toneladas /mês, 
depositados junto às vias públicas do Município de Blumenau, e seu transporte 
à Central de Transbordo de Resíduos situada à Rua Engenheiro Udo Deeke, nº 
430 - fundos. 

 Disponibilização, manutenção e higienização de contêineres para coleta seletiva 
de resíduos sólidos domiciliares secos e rejeitos não recicláveis e para a coleta 
de resíduos recicláveis.  

Detalhes: 

 Resíduos Sólidos Domiciliares 

 Coleta Seletiva (Recicláveis, Secos e Rejeitos, e, Orgânicos). 

 Coleta Especial (Eletrodomésticos - Linha Branca, Eletroeletrônicos e 
Móveis em Geral). 

Em relação ao atual contrato com a BLUMETERRA, observam-se os seguintes elementos: 

 Quantidade mensal aproximada de 8.500 toneladas; 

 Inclusão de maior número de contêineres a serem disponibilizados para a 
higienização, manutenção e disponibilização (total de 4.200 unidades, mais 250 
unidades de propriedade da contratante); 

 Inclusão de coleta especial - resíduos volumosos; 

 Maior participação em programas de educação ambiental; 

 Distribuição de sacos padronizados para acondicionamento de resíduos, 
fornecidos pela contratante; 

 Apresentação de plano de trabalho detalhado com dimensionamento da frota, 
mapa impresso do município e mapas de cada setor de coleta em meio digital, 
com frequência da coleta, itinerário, turno de realizações e relação de ruas 
compreendidas pelo setor em planilha eletrônica; 

 Veículos coletores com sistema de rastreamento on line, com registro da 
quilometragem percorrida em tempo real, comunicação via rádio e central de 
gerenciamento da coleta, e, 

 Detalhamento dos veículos coletores e pessoal a ser admitido para a execução 
dos serviços. 

A área utilizada pelo SAMAE, não conta com o Plano de Recuperação de Áreas Degradadas 
(PRAD) pelo passivo ambiental ali existente. 
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5.4.6.2. Resíduos domiciliares / comerciais (convencionais) 

A gestão dos resíduos domiciliares / comerciais (convencionais) de pequenos geradores é 
desenvolvida pelo SAMAE - Gerência de Resíduos, localizada na Rua Engenheiro Udo Deeke, 
Bairro Salto, Antigo Aterro Sanitário/ PARADA -1. 

Os grandes geradores detalhados na Lei nº 2.047/1974 - art. 143º - Código Tributário, não se 
enquadram neste item. O assunto requer revisão e regulamentação (BLUMENAU, 1974). 

O conjunto BLUMETERRA (coleta e transporte à Estação de Transbordo), RECICLE (Coleta 
em carretas, transporte e disposição em aterro sanitário) e MTG (Higienização de 
Contêineres) constituem-se nos operadores do sistema de gestão dos resíduos convencionais 
de Blumenau, conforme figura a seguir. 

 

(1) - Opções mais próximas: Timbó, Camboriú e Octacílio Costa 

(2) - Coleta Seletiva 

(3) - AGIR - Agência Intermunicipal de Regulação, Controle e Fiscalização dos Serviços Públicos Municipais do 
Médio Vale do Itajaí 

Figura 76 - Organograma Operacional para a Gestão dos Resíduos Domésticos / Comerciais 
(Convencionais). 

Fonte: SERENCO, 2016. 
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Quantificação 

Os resíduos coletados, transportados e dispostos no aterro sanitário da RECICLE, em 
Brusque, pesados na balança do SAMAE representaram no período 2013/2015, os valores a 
seguir detalhados: 

Tabela 108 - Transbordo Recicle 2015.  

Transbordo 2015 Recicle 

Competência R$ / Ton Qtd. Toneladas Valor (R$) 

Janeiro 129,47 4.311,46 558.204,73 

Fevereiro 137,77 7.842,84 1.080.508,07 

Março 137,77 6.922,66 953.734,87 

Abril 137,77 7.224,78 995.357,94 

Maio 137,77 6.860,72 945.201,39 

Junho 137,77 7.325,02 1.009.168,01 

Julho 137,77 7.049,77 971.246,81 

Agosto 137,77 7.184,17 989.763,10 

Setembro 137,77 6.983,88 962.169,15 

Outubro 137,77 6.893,00 949.648,61 

Novembro 137,77 7.803,96 1.075.151,57 

Dezembro 137,77  - 

Total No Ano 10.490.154,24 
 Média Anual: 6.945,66 / mês           953.650,39 / mês 

Fonte: SAMAE, 2016. 

 

A diferença entre o descarregado pela BLUMETERRA na Estação de Transbordo e o coletado, 
transportado e disposto no aterro da RECICLE, corresponde aos rejeitos da coleta seletiva, 
após a triagem da COOPERRECIBLU. 

 

Geração per capita 

O Plano Municipal de Saneamento Básico de Blumenau, elaborado em 2009, indica o valor 
do per capita como sendo equivalente a 0,53 kg/habitante x dia e para a caracterização bruta 
os seguintes parâmetros: 

 Orgânicos - 46,4%; 

 Recicláveis - 21,5 %; 

 Rejeitos - 32,1%. 

A estimativa atual em função dos elementos obtidos quando das visitas realizadas e dos dados 
apurados para 2015, obtém-se: 

1. Média diária de resíduos domiciliares/comerciais (convencionais) coletados pela 
BLUMETERRA/2015 =  

6.941.330 kg / 30 dias x 323.262 habitantes = 0,720 kg/hab.dia 
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2. Média diária de resíduos domiciliares/comerciais (convencionais) entregues pela coleta 
seletiva à COOPERRECIBLU/2015 = 

326.921 kg / 30 dias x 323.262 habitantes = 0,030 kg/hab.dia 

1 + 2 = 0,750 kg/ hab.dia 

A caracterização bruta dos resíduos convencionais apresentou a seguinte composição. 

 Orgânicos - 44,1%; 

 Recicláveis - 26,4 %; 

 Rejeitos - 29,5%. 

Cálculo estimado da população urbana de Blumenau de 2015, a partir dos censos da 
Fundação IBGE. 

Tabela 109 - População Blumenau - IBGE. 

Anos População total População Urbana População Rural 

1980 157.251 146.028 (92,86%) 11.223 (7,14%) 

1991 212.025 186.327 (87,88%) 25.698 (12,12%) 

2000 261.808 241.943 (92,41%) 19.865 (7,59%) 

2010 309.011 294.773 (95,39%) 14.238 (4,61%) 

Fonte: IBGE, 2010. 

 

População total estimada para 2015 - 338.876 habitantes segundo IBGE - Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística, 2010. 

População total/2015     = 338.876 habitantes 

População urbana/2015 = 95,39% (338.876) = 323.262 habitantes 

População rural/2015     = 4,61% (338.876)   = 15.614 habitantes 

Segundo Pinheiro e Polz (2002), em trabalho publicado por ocasião do VI Simpósio Ítalo-
Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental, promovido pela ABES, a composição 
gravimétrica dos resíduos sólidos de Blumenau, apresentou os seguintes valores: 
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Figura 77 - Composição Gravimétrica dos resíduos sólidos domiciliares de Blumenau. 

Fonte: PINHEIRO e POLZ, 2002. 

 

Cálculo do per capita em função do estudo populacional elaborado pela SERENCO, 2016, 
para a Revisão do PMSB de Blumenau, para 2015. 

 População Total     = 339.209 hab              6.941.330 

 População Urbana = 329.082 hab.                326.921 

 População Rural    = 10.127 hab.              7.268.251 kg / 30 dias 
 

Per capita = 
7.268.251 kg

329.082 hab × 30 dias
= 0,74 𝑘𝑔/ℎ𝑎𝑏. 𝑑𝑖𝑎 

 

Caracterização 

Existem poucas informações cadastradas referentes a caracterização (estudo gravimétrico) 
dos resíduos gerados em Blumenau. Para tanto, o Termo de Referência para elaboração do 
PMSB de Blumenau, determina sua execução, conforme proposta detalhada enviada pela 
SERENCO ao SAMAE e aprovada. Os contratos das empresas BLUMETERRA e RECICLE, 
determinam a realização dos estudos de caracterização anualmente, entre setembro e 
novembro, não sendo realizados. 

Os dados obtidos pelo Estudo de Caracterização estão apresentados em volume separado, 
apresentando-se a seguir, apenas o resumo dos elementos obtidos. 

O estudo foi realizado a partir das atividades iniciadas no dia 04 de abril de 2016, com a 
caracterização dos resíduos provenientes da coleta convencional, coletando dados de 19 dos 
33 setores da coleta, realizada na Estação de Transbordo operada pela empresa Recicle. 
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Figura 78 - Etapas da caracterização - Coleta convencional. 
Fonte: SERENCO, 2016. 

 

Apresentam-se a seguir, os dados referentes ao Setor da Coleta 1 (amostrados em 
05/04/2016). Os demais encontram-se detalhados no Relatório do Estudo de Caracterização 
(Produto 7.4). 

 
Tabela 110 - Composição dos resíduos - setor 1 - (05/04/2016). 

Pesagem da Amostra selecionada (kg) Porcentagem (%) 

ORGÂNICO 19,0 49,6% 

PAPEL BRANCO 0,2 0,5% 

PAPEL MISTO 0,6 1,6% 

PAPELÃO 0,9 2,3% 

ALUMÍNIO 0,1 0,3% 

FERRO 0,2 0,5% 

VIDRO 0,0 0,0% 

PET 0,6 1,6% 

PLÁSTICO CRISTAL 4,7 12,3% 

PLÁSTICO FILME - SACOLAS 0,2 0,5% 

PL. FILME - SACOLAS PRETAS 1,1 2,9% 

ISOPOR 0,3 0,8% 

PLÁSTICO RÍGIDO 1,6 4,2% 

LONGA VIDA 0,8 2,1% 

TECIDOS 0,0 0,0% 

REJEITO 8,0 20,9% 

TOTAL (kg) 38,3 100,0% 

Fonte: SERENCO, 2016. 
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Figura 79 - Gráfico de composição gravimétrica de resíduos - setor 1 (05/04/2016). 

Fonte: SERENCO, 2016. 

 

Tabela 111 - Média de resíduos - setor 1 (05/04/2016). 

Resíduos Pesagem (kg) Composição (%) 

Orgânico 19,0 49,6% 

Reciclável 11,3 29,5% 

Rejeito 8,0 20,9% 

Total 38,3 100,0% 

Fonte: SERENCO, 2016. 

 

A partir dos resultados obtidos para cada setor, foi possível estabelecer a composição média 
dos resíduos da coleta convencional.  

A geração de resíduos ilustra os hábitos de consumo da população, o uso e a ocupação de 
solo predominante (comercial, residencial, rural, industrial, etc.), e reflete de certa maneira a 
renda média local. No estudo podem ser notadas essas características em cada setor de 
coleta, pois há grande variação entre a geração de alguns tipos de materiais entre as 
localidades, como por exemplo, o aumento na quantidade de tecidos em alguns setores devido 
à presença de pequenas unidades de confecção, costura e reparo de vestuários. 

Também constam observações sobre a presença de outros resíduos como os de serviços de 
saúde que não deveriam estar presentes nas amostras de resíduos da coleta convencional. 
Esses fatores são importantes para o planejamento e direcionamento de campanhas de 
educação ambiental e conscientização da população. 
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Os dados a seguir apresentam os resultados obtidos, através da média da composição de 
cada setor amostrado. Os valores destacados representam o setor com a maior porcentagem 
de cada tipo de material. 

Para conhecer a composição dos resíduos sólidos gerados no município de Blumenau foram 
realizadas e analisadas 19 amostras de um total de 33 setores convencionais, subdivididos 
em 5 grupos maiores: Setores Azul, Cinza, Laranja, Vermelho e Verde. Os setores 
classificados como corredores de serviço e de difícil acesso não foram incluídos na 
composição dos cálculos.  

Por possuir somente um subsetor, o setor convencional Azul apresentou apenas uma 
amostragem, obtida a partir de uma média aritmética de duas coletas realizadas para o mesmo 
setor. Para os demais setores Cinza, Laranja, Vermelho e Verde foram amostrados 3, 3, 5 e 
4 subsetores, respectivamente, com uma coleta cada. 

A partir da composição dos resíduos de cada amostragem foi possível obter uma média 
aritmética dos setores convencionais para cada tipo de resíduo (orgânico, papel branco, papel 
misto, papelão, alumínio, ferro, vidro, PET, plástico cristal, plástico filme - sacolas, plástico 
filme - sacolas pretas, isopor, longa vida, tecidos e rejeitos), demonstrado na tabela a seguir. 

Tabela 112 - Composição dos setores convencionais classificados em orgânicos, recicláveis e rejeitos.  

RESÍDUOS 
SETORES 

Azul Cinza Laranja Vermelho Verde 

Orgânico 46,8% 39,8% 46,6% 47,2% 42,1% 

Reciclável 27,0% 33,3% 26,4% 23,3% 25,7% 

Rejeito 26,1% 27,0% 26,9% 29,5% 32,2% 

Fonte: SERENCO, 2016. 

 

A Figura 80 apresenta como os resíduos sólidos gerados em Blumenau são distribuídos pelos 
setores convencionais de coleta. 

 



             

       Página: 325 

 

 

                        
 

 
Figura 80 - Distribuição dos Resíduos Sólidos no Município de Blumenau. 

Fonte: SERENCO, 2016. 
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Ao analisar a Figura 80, nota-se que o setor cinza gera grande parte dos resíduos recicláveis 
em Blumenau (33,3%), uma vez que as atividades comerciais se concentram nesta região 
central do Município, favorecendo a geração deste tipo de resíduo quando comparado aos 
demais. Ainda, os setores fronteiriços Verde e Vermelho obtiveram percentagens menores na 
geração de recicláveis (25,7% e 23,3%, respectivamente). Em contrapartida, por se tratarem 
de regiões cujas populações caracterizam-se por uma menor renda, são os setores que 
compõem a maior parcela dos rejeitos (32,2% e 29,5%, respectivamente).  

Quanto aos resíduos orgânicos, os setores Vermelho, Azul e Laranja apresentam valores 
semelhantes, representando a maior parcela da geração destes resíduos. A composição de 
orgânicos nestes setores justifica-se pela presença de restaurantes, mercados, e outros 
serviços com grande geração de orgânicos. 

Sendo conhecida a porcentagem da população de Blumenau que reside em cada um dos 
setores convencionais e as composições dos resíduos em cada um dos setores, foi possível 
calcular a composição dos resíduos sólidos total para o Município de Blumenau. Para isso, foi 
calculada a média ponderada que relaciona as duas informações, conforme apresentado na 
Tabela 113. 

Tabela 113 - Composição gravimétrica dos resíduos do município de Blumenau. 

RESÍDUOS 
SETORES 

Média 
Ponderada 

Azul Cinza Laranja Vermelho Verde 

População 2015 (hab.) 12.716 59.248 74.621 88.085 94.265 

População (%) 3,9% 18,0% 22,7% 26,8% 28,7% 

Orgânico 46,8% 39,8% 46,6% 47,2% 42,1% 44,2% 

Reciclável 27,0% 33,3% 26,4% 23,3% 25,7% 26,7% 

Rejeito 26,1% 27,0% 26,9% 29,5% 32,2% 29,1% 

 Fonte: SERENCO, 2016. 

 

Conclui-se que a composição gravimétrica dos resíduos amostrados provenientes da coleta 
convencional é de 44,2% resíduos orgânicos, 26,7% resíduos recicláveis e 29,1% rejeitos para 
o município de Blumenau. 

 

Acondicionamento 

Em geral, a legislação vigente define que os resíduos são coletados normalmente, no passeio 
público fronteiriço ao imóvel, acondicionamento em recipiente adequado, devendo ser 
colocado em horário mais próximo possível da passagem do veículo coletor. O termo 
recipiente adequado não esclarece qual a forma mais indicada para o acondicionamento dos 
mesmos, levando os geradores a buscar variadas formas para acondicionar seus resíduos 
para a coleta. 

Apesar de regulamentadas as alternativas para acondicionamento dos resíduos para posterior 
coleta, observa-se no município a existência de diversos locais de despejo irregular, 
conhecidos como “pontos de lixo” ou “pontos de desova”.  
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Os pontos de lixo podem surgir por diversos motivos, dentre eles: falta de coleta regular em 
determinados locais; grandes geradores que não aceitam a contratação de empresas privadas 
para realizar a coleta; falta de locais para disposição de resíduos de poda, varrição, volumosos 
(caliça, madeira e desova), RCC, etc.; falta de penalização por despejo de resíduos em locais 
impróprios; dentre outros.  

Independente dos motivos que levam à criação destes pontos de lixo, são locais que atraem 
a presença de animais (cachorros, gatos, ratos, entre outros), causam mau cheiro aos 
moradores do entorno, e podem causar contaminação dependendo da tipologia dos resíduos 
encontrados. 

Os resíduos domésticos/comerciais (convencionais) são acondicionados em sua maioria pela 
população em sacos plásticos pretos, bombonas plásticas azuis e ainda depositados em 
contêineres verdes, estacionários, no centro da cidade. Também são acondicionados em 
sacolas de supermercados, caixas e pacotes envolvidos por plásticos ou papelão. Ainda, são 
utilizados contêineres com tampa e rodas, de pequena capacidade, de propriedade dos 
geradores. 

 A disposição se dá diretamente sobre aparadores elevados metálicos e/ou de madeira ou 
próximos às divisas em estradas e acessos secundários. Não existe um acondicionamento 
obrigatório definido pelo SAMAE. O centro da cidade conta com lixeiras metálicas afixadas em 
postes também metálicos. Os pontos de ônibus, do transporte viário local, também contam 
com lixeiras. 

SAMAE - Gerência de Resíduos Sólidos Contêineres verdes para orgânicos Lixeiras urbanas nas calçadas do centro 

Acondicionamento em sacos azuis Acondicionamento de resíduos - Secretaria 
de Agricultura e URB 

Contêineres em áreas de difícil acesso 

Figura 81 - Coletores (contêineres) urbanos. 
Fonte: SERENCO, 2016. 
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Coleta / Transporte 

A coleta dos resíduos convencionais é realizada pela empresa BLUMETERRA, conforme 
segue: 

 

(x) - Coleta em áreas de difícil acesso (03 pick ups) - 65 contêineres (1 e 3 m³). 
Figura 82 - Fluxograma de Coleta e Transporte dos Resíduos. 

Fonte: SERENCO, 2016. 
 

Execução da coleta por Rotas Fixas conforme Plano de Coleta detalhado a seguir. 
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Figura 83 - Plano de Coleta de Resíduos Domiciliares. 

Fonte: BLUMETERRA, 2016. 
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Coleta e transporte dos resíduos dispostos nas vias públicas: 

 15 caminhões com compactadores de 15m³ cada (sendo 1 reserva); 

 03 pick-ups para locais de difícil acesso (sendo 1 reserva); 

 01 pick-up de apoio e fiscalização; 

 01 pick-up para manutenção e socorro; 

 01caminhão poli-guindaste para disponibilizar caixas para descarga das pick-ups que 
fazem coleta nos locais de difícil acesso; e, 

 Mão de obra. 

 35 motoristas e 102 coletores; 

 2 ficais; 

 1 técnico em segurança de trabalho; 

 16 colaboradores na oficina, lavação e lubrificação; 

 3 cozinheiras, e, 

 3 administrativos. 

 
Figura 84 - Trajetória dos Resíduos. 

Fonte: SERENCO, 2016. 

 

   
Figura 85 - Coleta BLUMETARRA - Caminhões Coletores  

Fonte: SERENCO, 2016. 
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Tabela 114 - Coleta de resíduos por período. 

Período Peso 

26/01/2015 a 25/02/2015    7.842.840  kg 

26/02/2015 a 25/03/2015    6.922.660  kg 

26/03/2015 a 25/04/2015    7.224.780  kg 

27/04/2015 a 25/05/2015 (mínimo)    6.860.720  kg 

26/05/2015 a 25/06/2015    7.325.020  kg 

26/06/2016 a 25/07/2015    7.049.770  kg 

27/07/2015 a 25/08/2015    7.201.080  kg 

26/08/2015 a 25/09/2015    6.983.880  kg 

26/09/2015 a 24/10/2015    6.893.000  kg 

26/10/2015 a 25/11/2015    7.803.960  kg 

26/11/2015 a 24/12/2015    7.423.520  kg 

26/12/2015 a 25/01/2016    7.140.420  kg 

26/01/2016 a 25/02/2016 (máximo)    8.052.090  kg 

Média Anual    7.222.638  kg 

Fonte: SERENCO, 2016. 

 

Tabela 115 - Média de Quilometragem Percorrida e Pesos Coletados por Setores. 

 
Fonte: BLUMETERRA, 2016. 

 

Setor Kilometragem Km Morta Km Coletando Peso Setor Kilometragem Km Morta Km Coletando Peso

13 274 84 190 54612 26 355 90 265 57459

17 324 48 276 55620 42 270 120 150 24840

19 312 48 264 40740 28 264 120 144 36120

32 679 132 547 40272 24 300 130 170 40359

16 376 60 316 63372 22 243 140 103 39000

20 231 24 207 47040 27 420 180 240 39120

15 370 84 286 44532 25 355 156 199 51939

34 219 50 169 51480 21 216 90 126 44700

18 420 96 324 58200 43 420 216 204 23340

42 318 90 228 27360 29 300 156 144 34500

52 645 96 549 28020 33 300 150 150 55440

14 277 60 217 43392 23 310 156 154 48120

Toyota 645 120 525 5610 Toyota 990 200 790 11880

Total 5090 992 4098 560250 Total 4743 1904 2839 506817

Setor Kilometragem Km Morta Km Coletando Peso Setor Kilometragem Km Morta Km Coletando Peso

41 315,6 84 231,6 36932 8 220,3 24 196,3 41780

31 273,6 48 225,6 48780 51 247,3 60 187,3 29900

2 393,6 84 309,6 54032 12 199,3 36 163,3 38240

4 249,6 48 201,6 48512 1 250,3 126 124,3 45020

30 324,6 84 240,6 68012 2 352,3 86 266,3 30380

1 345,6 130 215,6 65972 10 247,3 72 175,3 45500

6 276,6 30 246,6 59492 30 229,3 96 133,3 46140

40 288,6 30 258,6 36692 7 295,3 24 271,3 32240

5 309,6 30 279,6 47612 9 307,3 96 211,3 45500

3 273,6 30 243,6 52532 50 373,3 48 325,3 27080

Toyota 630 180 450 18480 11 325,3 96 229,3 33980

Total 3681 778 2903 537048 Toyota 585 160 425 14580

Total 3632,3 924 2708,3 430340

Média de Kilometragem Percorrida e Peso por Setores
Setores Coletados Durante o Dia- Segunda/Quarta/Sexta Setores Coletador Durante o Dia- Terça/Quinta/Sábado

Setores Coletados Durante a Noite-Segunda/Quarta/Sexta Setores Coletados Durante a Noite-Terça/Quinta/Sábado
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Tabela 116 - Levantamento de Extensão da Coleta de Resíduos Sólidos. 

 Levantamento de Extensão de Eixos das Ruas Contidas nos Setores de Coleta de Resíduos Sólidos 

() SETOR 01      37.490,1   m  SETOR 18     44.385,3   m  

 SETOR 02      50.096,9   m  SETOR 19      31.478,7   m  

 SETOR 03      37.922,4   m  SETOR 20      26.849,9   m  

 SETOR 04      28.454,9   m  SETOR 21      33.742,1   m  

 SETOR 05      35.540,9   m  SETOR 22      27.182,0   m  

 SETOR 06      29.745,3   m  SETOR 23      22.145,6   m  

 SETOR 07      34.592,6   m  SETOR 24      31.022,3   m  

 SETOR 08      26.852,1   m  SETOR 25      57.073,2   m  

 SETOR 09      31.386,3   m  SETOR 26      24.312,5   m  

 SETOR 10      24.387,6   m  SETOR 27      39.946,5   m  

 SETOR 11      62.466,6   m  SETOR 28      26.481,9   m  

 SETOR 12      31.690,0   m  SETOR 29      20.489,1   m  

 SETOR 13      42.675,5   m  SETOR 32      73.713,4   m  

 SETOR 14      26.702,2   m  SETOR 33      20.029,1   m  

 SETOR 15      59.620,7   m  SETOR 34      35.685,1   m  

 SETOR 16      39.257,4   m  SETOR 36      15.716,8   m  

 SETOR 17      34.633,5   m     

() Planilha de Apoio do Setor 01 
Fonte: BLUMETERRA, 2016. 

 

Estação de transbordo 

Implantado junto ao antigo aterro sanitário/SAMAE apresenta-se a base para 
descarregamento a céu aberto dos veículos coletores da BLUMETERRA e transbordo para 
05 carretas. O sistema de transbordo funciona em três turnos. Conta com um galpão para 
abrigo e atendimento dos operadores da unidade. Conta com uma retroescavadeira. O pátio 
de descarga é iluminado. A empresa RECICLE, responsável pelo serviço, dispõem de quatro 
carretas com capacidade máxima de 22,0 toneladas/veículo para transporte dos resíduos ao 
aterro sanitário e uma de reserva. 

São realizadas em média 14 viagens por dia, totalizando cerca de 7.000 toneladas/mês. As 
carretas transportam os resíduos ao aterro sanitário da RECICLE, em Brusque, a 40 km de 
Blumenau. 
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Figura 86 - Fluxograma de Coleta, Transporte e 

Disposição Final. 
Fonte: SERENCO, 2016. 

 

 
Figura 87 - Fluxograma do Transbordo e 

Disposição Final de Resíduos Domésticos / 
Comerciais (convencionais). 

Fonte: SERENCO, 2016. 
 

  

Figura 88 - Descarga de Veículos da Coleta - BLUMETERRA. 
Fonte: SERENCO, 2016. 

 

,   

Figura 89 - Operação de transbordo - RECICLE. 
Fonte: SERENCO, 2016. 

 

A unidade de transbordo necessita de algumas complementações, tais como: 

 Cobertura na área de transferência dos resíduos; 

 Drenagem das águas pluviais; 
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 Melhoria na sinalização, entre outros. 

 

Disposição final 

O aterro sanitário da RECICLE, localizado em Brusque, a 40,0 km de Blumenau, é operado 
há 18 anos, restando ainda, mais 16 anos de vida útil. Em visita realizada ao empreendimento, 
em 11/03/2016, foram percorridas todas as instalações em companhia do gerente da unidade. 
Na ocasião, foi elaborado o levantamento das condições operacionais, sendo aplicado o 
modelo de avaliação - Índice de Qualidade de Aterros de Resíduos (IQR) (CETESB, 1998) 
sendo atribuída a nota 9,10, representando condições adequadas. 

 
Vista Aérea 

 
Geomantas - Aplicação no solo 

 
Tratamento biológico do chorume em lagoa anaeróbia 

 
Fardos do material reciclável prensado. 

 
Triagem de parte dos resíduos, antes da disposição final no 

aterro 

 
Tratamento físico químico do chorume 
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Recobrimento das células - terra e grama 

 
Equipamento Alemão para espalhamento e compactação dos 

resíduos no aterro sanitário 

Figura 90 - Anexo Fotográfico. 
Fonte: RECICLE, 2016. 

 

Segundo a RECICLE, os resíduos são pesados e catalogados, pela sua origem e transferidos 
para a triagem, onde são analisados e separados, de acordo com a sua composição. Parte 
dos materiais retornam à cadeia produtiva, através da reciclagem, sendo encaminhados às 
diversas empresas de transformação para sua reutilização. 

Os rejeitos são enviados ao Aterro Sanitário onde são depositados, compactados e então 
aterrados. Os gases da digestão anaeróbia dos resíduos orgânicos são captados em 
chaminés e queimados na superfície do aterro. 

O líquido lixiviado, chorume, é enviado inicialmente para as lagoas de estabilização para o 
tratamento. Após o tratamento, o líquido resultante, com DBO5 ≈ 60 mg/l é recirculado ao 
aterro ou lançado em córrego superficial para diluição. 

 

5.4.6.3. Resíduos públicos 

Os resíduos públicos, também referenciados como limpeza urbana dependendo do município, 
apresentam uma tipologia bastante variada conforme segue: 

 Varrição de sarjetas, vias e logradouros públicos, com repasse ou sem repasse; 

 Podação; 

 Capina; 

 Roçada; 

 Limpeza de rios, canais e galerias; 

 Limpeza de bocas de lobo; 

 Coleta de entulhos e volumosos; 

 Pintura de meios-fios; 

 Raspagem de sarjetas e remoção de solo e areia 

 Manutenção de parques, bosques, jardins a canteiros arborizados; 
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 Lavagem de monumentos e logradouros públicos; 

 Limpeza de feiras e atividades comunitárias; 

 Coleta de resíduos em pontos de ônibus; 

 Manutenção Especial e Limpeza de Cemitérios; 

 Limpeza de Prédios Públicos, entre outros, e, 

 Coleta e disposição final de animais mortos, entre outros. 

 

Desses serviços, a Secretaria de Serviços Urbanos, através do Contrato nº 113/2015 com a 
Companhia Urbanizadora de Blumenau (URB), executa os seguintes serviços: 

 Varrição Manual; 

 Capina manual; 

 Raspagem manual de sarjetas. 

 Roçada manual em vias não pavimentadas e pavimentadas. 

 Roçada de barrancos; 

 Limpeza de Cemitérios Municipais 

 Roçada mecanizada, tipo costal; 

 Limpeza de Pontos de parada de ônibus; 

 Recolhimento de entulhos e podas; 

 Limpeza de Drenos e Taludes de Beira Rio, e, 

 Coleta e Disposição Final de animais mortos. 

A URB conta com duas diretorias: de Manutenção de Bairros e de Serviços Urbanos. 

 
Figura 91 - Sede da URB. 
Fonte: SERENCO, 2016. 

 

Encontra-se em fase de licitação, a contratação de capina mecanizada. 

Para os serviços listados na Figura 92 observa-se que os valores transferidos pela SESUR à 
URB, representaram, em 2015, os seguintes valores: 
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 Roçada Manual em bairros: R$ 3.610.360,73 

 Limpeza Urbana:                  R$ 3.233.386,20 

 Total:                                     R$ 6.843.746,93 

Os resíduos coletados pelas atividades listadas são transportados, pesados e dispostos no 
aterro de entulhos do SAMAE. 

   
Figura 92 - Varrição, Capina e Roçagem e Avisos de Conscientização. 

Fonte: SERENCO, 2016. 

 

Um aspecto negativo na cidade é a existência de cerca de 15 pontos de descarga de lixo 
utilizados pela população os quais encontram-se em fase de extinção por parte da 
SESUR/URB, conforme segue. 

Pontos de lixo (bota-fora): 

 Rua Germano Kratz Neto com Rua Bruno Ruediger; 

 Rua Emilio Tallmann; 

 Rua Pedro Zimmermann; 

 Gaspar Alto. 

  

Figura 93 - Pontos de Descarga e de RCC. 
Fonte: SERENCO, 2016. 

 

A meta a ser atingida pela SESUR/URB é melhorar sempre mais o aspecto geral da cidade, 
voltada à limpeza urbana, em busca de uma “cidade limpa”, conforme registro fotográfico: 
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Figura 94 - Registro Fotográfico. 
Fonte: SERENCO, 2016. 

 

Animais Mortos 

Prestadores terceirizados pela URB, a serviço da SESUR, coletam os animais mortos, os 
quais são transportados ao aterro de entulhos do SAMAE, onde são enterrados. 

 

5.4.6.4. Resíduos de serviços de saúde 

O gerenciamento de resíduos de serviços de saúde é executado de acordo com o preconizado 
pelas Resoluções ANVISA nº 306 de 07 de dezembro de 2004 e pela Resolução CONAMA nº 
358 de 29 de abril de 2005 e legislações específicas de cada ramo de atividade (BRASIL, 
2004a; 2005b).  

A segregação e classificação seguem o preconizado na RDC 306/2004 (BRASIL, 2004a). 

O gerenciamento dos Resíduos de Serviços de Saúde pelas unidades municipais é realizado 
conforme fluxograma a seguir, atendendo também a Resolução Conjunta CONSEMA e DIVS 
nº 01, de dezembro de 2013. 

 
Figura 95 - Fluxograma dos Resíduos de Serviços de Saúde 

Fonte: SERENCO, 2016. 
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A GETAL - GTA Gestão Ambiental Ltda é uma empresa de coleta, transporte tratamento de 
resíduos de serviços de saúde no município de Blumenau e toda a região. Comprometida com 
o meio ambiente e a legislação vigente, dando destino final para tais resíduos. 

A equipe operadora está treinada e preparada para os respectivos riscos operacionais, utiliza 
corretamente os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), sabendo como agir em situação 
de emergência. 

Os veículos de coleta estão devidamente licenciados de acordo com o determinado pelos 
órgãos ambientais. 

A disposição final dos RSS, coletados pela GETAL, é feita em Aterro Sanitário privado, 
licenciado para receber esse tipo de resíduos, da MOMENTO. 

Licença Ambiental de Operação FATMA - nº 4.331/2015, com validade até 2019. 

A GETAL atende em Blumenau 455 Pontos de Coleta Privada, mais 89 públicos, perfazendo 
um total de 544 (600 postos ativos). 

O contrato da Secretaria Municipal da Saúde e a GETAL está em vigor até abril/2015, com 
mais 05 (cinco) anos de prorrogação. 

O Preço contratado, em vigência atualmente, é de R$ 10,50/Kg. 

A empresa conta com 05 (cinco) administrativos, 05 (cinco) motoristas e 05 (cinco) ajudantes. 

Conta com uma frota de: 

 Baú FORD CARGO; 

 Baú IVECO;  

 Furgão IVECO. 

A GETAL coleta e transporta ao tratamento e disposição final, as seguintes quantidades: 

Tabela 117 - Resíduos Coletados - 2015. 

Blumenau / 2015 

Resíduos de Serviços de Saúde 371.659 Kg 

Químicos 18.588 Kg 

TOTAL: 390.247 Kg 

SAMAE / 2015 

Resíduos de Serviços de Saúde 81 Kg 

Químicos 1.333 Kg 

  PRIVADOS / 2015 

Hospital Sta. Isabel 77.709 Kg 

Hospital Sta. Catarina 74.835 Kg 

Hospital Sto. Antonio 70.308 Kg  

Hospital Vila Itoupava 2.062 Kg 

Fonte: SERENCO, 2016. 
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Figura 96 - Veículos da empresa GETAL 

Fonte: GETAL, 2016. 

 

Nas entrevistas realizadas com as Gerências da Vigilância Sanitária e Ambiental do Município 
de Blumenau, obteve-se a informação de que o mosquito Aedes Aegypti, vetor responsável 
pelas doenças dengue, vírus Chikungunya e Zika vírus, foi localizado em algumas regiões, 
porém não existem casos registrados dessas doenças em Blumenau, conclamando a todos 
para eliminarem os criadores do mosquito através de mutirões de limpeza e educação 
sanitária. 

Outro aspecto sobre problemas de saúde pública foi referenciado à presença do escorpião 
amarelo, associado a entulhos e resíduos mal gerenciados, em residências e prestadores de 
serviços. A espécie é a mais venenosa do Brasil e apenas uma picada pode ser fatal. Em 
2013, já foram encontrados mais de 100 escorpiões amarelos em Blumenau. Eles geralmente 
se escondem em lugares quentes e abafados, como jardins, fendas de árvores e tijolos e até 
mesmo em banheiros. 

Segundo a gerente da Vigilância Epidemiológica, como o animal não tem um predador natural 
na região, ele vem se espalhando rapidamente. Para tentar conter a infestação, a equipe da 
Vigilância Epidemiológica de Blumenau tem feito visitas periódicas nos locais que 
apresentaram maior incidência do animal. As unidades de saúde da cidade estão equipadas 
com soro antiescorpiônico. 

Operam em Blumenau, outras empresas responsáveis pela coleta, transporte, tratamento e 
disposição final de resíduos de serviços de saúde. São elas: 

 

 JVE Gestão Ambiental 

A empresa opera a coleta dos RSS de cerca de 100 unidades, transportando-os à empresa 
AMBISERV-Sul Serviços Ambientais Ltda, em São José dos Pinhais/PR para o tratamento e 
disposição final (incineração). 
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Figura 97 - Empresa JVE. 
Fonte: JVE Gestão Ambiental, 2016. 

 

 
Figura 98 - Fluxograma dos Serviços Prestados - JVE. 

Fonte: SERENCO, 2016. 

 

 CETRIC 

A empresa CETRIC, de Chapecó, opera em Blumenau através de sua base (Estação de 
Transbordo) em Navegantes, fone: (49) 88391293, coletando resíduos industriais Classe I e 
II-A, descarregando-os na Estação de Transbordo de Navegantes para posterior transporte à 
Chapecó, para tratamento e disposição final. Deverá iniciar a operação com RSS, em breve. 

 

 SAY MULLER Serviços 

Endereço: Rua Fernando Krauss, 620 Portão 02 - Gaspar Mirim, CEP: 89.110-000 - Gaspar. 

A SAY MULLER Serviços tem exercido suas atividades desde o ano 2005, voltadas para o 
manejo adequado dos Resíduos Sólidos Urbanos no Município de Gaspar - SC, 
proporcionando harmonia com a comunidade e com o meio ambiente. Hoje, a principal 
atividade da empresa está voltada para o segmento de coleta e transporte dos resíduos. 

Possui sede própria com pátio para estacionamento, dois endereços para setores 
administrativos, local para Armazenamento Temporário e Transbordo Licenciado. 

São coletados e tratados os seguintes resíduos: 

 Resíduos Convencionais; 

 Recicláveis (coleta seletiva); 

 Resíduos Industriais, e, 

 Resíduos de Serviços de Saúde (RSS). 
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Os Resíduos de Serviços de Saúde são coletados, transportados e com disposição final 
conforme fluxo a seguir. 

 
Figura 99 - Coleta de RSS pela empresa SAY Muller. 

Fonte: SERENCO, 2016. 

 

Possui dois veículos: Kombi com isolamento interno e Caminhão Baú para transporte de 
bombonas fechadas. Preço varia de R$ 7,50 a 10,50/Kg. 

Atende Gaspar, Brusque, Blumenau, Indaial e Timbó (120 postos cadastrados). Possui 
licenças ambientais de coleta e transporte válidas. 

 

 Gestão e Tecnologia em Meio Ambiente (GETECMA) 

Sediada em Palhoça, a GETECMA trabalha focada em soluções sustentáveis para uma ampla 
variedade de desafios técnicos, buscando oferecer, de forma individual e customizada, as 
ferramentas necessárias para a otimização de seu desempenho ambiental e para a garantia 
da conformidade legal de suas atividades. 

A empresa fornece um variado portfólio de serviços: Implantação de Sistemas de Gestão 
Ambiental, Atendimentos às emergências ambientais, laudos e perícia técnica, elaboração de 
Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS), coleta, tratamento e destinação final 
de resíduos industriais, comerciais e de serviços de saúde, passando a operar com coleta e 
transporte de RSS, na Região de Blumenau, além de Florianópolis, nos primeiros meses. 

 

 RECICLE 

Anteriormente referenciada, a RECICLE também opera junto ao aterro sanitário uma unidade 
para inertização de RSS, tipo A-1 e E, em autoclave. Após a inertização, os resíduos, não 
triturados, são transferidos ao aterro sanitário para a disposição final. 

 

5.4.6.5. Resíduos de construção civil e volumosos 

Os Resíduos de Construção e Demolição (RCD) representam cerca de 50% de todos os 
resíduos sólidos gerados pelas populações urbanas. A deficiência na gestão desses resíduos 
causa prejuízo à circulação de pessoas e veículos, degradação da paisagem urbana, dentre 
outros danos à sociedade.  
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Nos RCD são encontrados normalmente restos de argamassa, concreto, materiais cerâmicos, 
materiais metálicos, madeiras, vidros e materiais plásticos. Os restos de argamassa, concreto 
e materiais cerâmicos, encontrados em maior volume, podem ser adicionados a matrizes de 
concreto ou solo-cimento, e a grande maioria dos outros resíduos como plásticos e madeiras 
podem ser reciclados. 

A Resolução CONAMA nº. 307 de julho de 2002, art. 3°, estabelece diretrizes, critérios e 
procedimentos para a Gestão desses resíduos, conforme Figura 100 a seguir detalhada 
(BRASIL, 2002a). Por ser um serviço muito oneroso, ainda é comum encontrar resíduos pelas 
ruas da cidade, em terrenos baldios, margens de córregos, rios e estradas, mostrando 
claramente a dificuldade que há na gestão desses resíduos.    

De acordo com a Resolução CONAMA n°. 307, são classificados (BRASIL, 2002a):  

 Classe A - resíduos reutilizáveis como agregados, tais como: a) De construção, 
demolição, reformas e ou reparos de pavimentação e de outras obras de infraestrutura, 
inclusive solos provenientes de terraplenagem; b) De construção, demolição, reformas 
e reparos de edificações: componentes cerâmicos (tijolos, blocos, telhas, placas de 
revestimento, etc.), argamassa e concreto; c) De processo de fabricação e/ou 
demolição de peças pré-moldadas em concreto (blocos, tubos, meios-fios etc.) 
produzidas nos canteiros de obras;  

 Classe B - resíduos recicláveis para outras destinações, tais como: plásticos; 
papel/papelão, metais, vidros, madeiras e outros; 

 Classe C - resíduos para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações 
economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem/ recuperação, tais como os 
produtos oriundos do gesso, sacos de cimento;  

 Classe D - resíduos perigosos oriundos do processo de construção, tais como: tintas, 
solventes, óleos e outros, ou aqueles contaminados oriundos de demolições, reformas 
e reparos de clínicas radiológicas, instalações industriais e outros. 

As Resoluções nº 307/2002, 348/2004, 431/2011 e 448/2012 do CONAMA criaram 
instrumentos para a gestão dos resíduos da Construção Civil e de Demolições, definindo 
responsabilidades e deveres dos geradores desses resíduos (BRASIL, 2002a; 2004b; 2011b; 
2012a). O Plano de Gerenciamento Integrado de Resíduos da Construção Civil se constitui 
em elemento de gestão e controle desses materiais, regulamentando as atividades de 
geração, transporte e destinação dos mesmos.  

Também determina para os geradores a adoção, sempre que possível, de medidas que 
minimizem a geração e a sua reutilização ou reciclagem, ou ainda que os mesmos sejam 
reservados de forma segregada para posterior utilização.  

Assim, os resíduos provenientes de construções, reformas, reparos e demolições de obras de 
construção civil, e os resultantes de preparação e da escavação de terrenos, tijolos, blocos 
cerâmicos, concreto em geral, solos, rochas, metais, resinas, colas, tintas, madeiras e 
compensados, aglomerados, forros, argamassa, gesso, telha, pavimento asfáltico, vidros, 
plásticos, tubulações, fiação elétrica, entre outros, são comumente chamados de entulho, 
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caliça ou metralha, encontram-se descartados em vários pontos do território municipal 
denominados “bota-fora”. 

 
Figura 100 - Fluxograma Resíduos de Construção Civil. 

Fonte: SERENCO, 2016. 
 

A Resolução CONAMA 448/2011, que altera a 307/2002, define que os municípios são 
obrigados a elaborar o Plano Municipal de Gestão de Resíduos da Construção Civil, para 
disciplinar a gestão desses resíduos (BRASIL 2002a; 2011b). 

O município de Blumenau não possui seu Plano Municipal de Gestão de Resíduos da 
Construção Civil, Demolições e Volumosos, apoiando-se nas leis a seguir: 

 Lei nº 2047/1974 - Código de Posturas (BLUMENAU, 1974); 

 Lei Complementar nº 472/2004 - Coleta, Transporte e Destinação de Resíduos não 
abrangidos pela Coleta Regular (RCC) (BLUMENAU, 2004); 

 Lei Complementar nº 615/2006 - Plano Diretor (BLUMENAU, 2006a); 

 Lei nº 696/2008 - Política Municipal do Meio Ambiente (BLUMENAU, 2008b); 

 Lei Complementar nº 717/2010 - Código Ambiental 

 Minuta do Decreto Municipal, tendo em vista a regulamentação do Plano Integrado e 
do Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos de Construção Civil e 
Volumosos, encontra-se elaborada, conforme fluxograma a seguir detalhado: 
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(x) - Mais de 15 m³, ou 20 toneladas, na mesma obra. 

(xx) - Plano Integrado de Gerenciamento de RCD e Volumosos (a elaborar) 

(xxx) - Programa Municipal de Gerenciamento de RCD e Volumosos (a elaborar). 

Figura 101 - Fluxograma previsto para Gestão de Resíduos de Construção Civil e Volumosos (Minuta de 
Decreto). 

Fonte: SERENCO, 2016. 

 

Atualmente, o sistema está formatado conforme segue: 

 
Figura 102 - Sistema de Resíduos de Construção 

Civil. 
Fonte: SERENCO, 2016 

 

 
Figura 103 - Contêineres. 
Fonte: SERENCO, 2016. 
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 VITACICLO S/A Entulhos (logística reversa) 

Localização: Estado Geral Gaspar Alto, 33 - Gaspar/SC 

A empresa recebe em média 200 a 250 m³/dia ao custo de disposição final variando de R$ 
80,00 a 180,00. Conta com 20 funcionários, atendendo de segunda a quinta-feira, das 07h00 
às 17h00 e sexta-feira das 07h00 às 16h00.  

Conta com retroescavadeira, pá carregadeira, britador para materiais recicláveis, triturador de 
materiais e 02 prensas hidráulicas. Iniciou suas atividades em 2008. A empresa recicla 100% 
dos resíduos sólidos de construção civil recebidos. Possui Licença Ambiental de Operação nº 
1.615/2013. 

Recepção dos Resíduos: O caminhão descarrega o material em um pátio de triagem. Este 
material reciclável é separado conforme o seu volume, tipo e finalidade. Assim, depois desta 
primeira classificação, os resíduos vão para a esteira de triagem específica. 

Triagem do Material: A triagem é feita de forma a separar o material reciclável dos materiais 
de concreto, cimento, tijolo, cerâmica e da madeira. 

Reciclado - Este material é levado a uma segunda etapa sendo triado de acordo com o 
material reciclável, recepcionado. Os materiais são plásticos preto, plástico branco, plástico 
colorido, sucatas metálicas, papelão, papelão misto, pet cristal, pet colorido, “plástico de 
caixaria”, PVC e ainda outros materiais de menor volume. 

Madeira - Este material é encaminhado para o triturador de madeira. Durante o processo há 
um dispositivo (imã) para que todos os metais como pregos e grampos sejam retirados da 
madeira e não interfiram no processo de trituração. Esse material no final é conhecido como 
“cavaco”, usado como combustível de biomassa.  

Concreto, cimento, tijolo e cerâmica - Este material é encaminhado ao britador através de 
correias, transportadoras. Após a britagem, o material passa por uma peneira que separa o 
material por sua granulação. Com esta separação, o material é destinado para 3 níveis de 
britagem, desde a mais fina até a mais grossa. 

 
Reciclagem de RCC 

 
Alimentação da esteira 

 
Esteira separadora 
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Materiais segregados 

 
Britagem de RCC 

 
Trituração de madeiras 

 
Cavacos 

 
Entulhos 

 
Materiais Recicláveis - Prensa 

Fonte: SERENCO, 2016. 

 

 DUNA Entulhos 

O escritório da empresa situa-se à Rua Bahia, 6811 - Salto Weissbach - Blumenau - CEP 
89.032-002. 

A disposição dos resíduos coletados e recebidos de terceiros, situa-se no Morro do Macaco. 

Alguns materiais são comercializados com as seguintes empresas: 

 Madeira - Cerâmica Timbó; 

 Sucatas Schiffer - plásticos; 

 Papel/papelão - Depósito Saturno 

 Isopor, latas de tinta, lã de vidro e lâmpadas - Momento. 

O aluguel das caçambas corresponde a R$ R$ 170,00 / semana. 

 
Acesso 

 
Licença Ambiental - FATMA Caçamba com madeira 
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Caçamba estacionária 

 
Vista Geral 

 
Pátio de Descarga 

 
Resíduos de Construção Civil 

 
Britador 

 
Material Reciclado 

Figura 104 - Anexo Fotográfico - DUNA. 
Fonte: SERENCO, 2016. 

 

5.4.6.6. Resíduos industriais 

Os resíduos gerados pela atividade industrial são de responsabilidade dos gerados partindo 
do acondicionamento, coleta, tratamento e disposição final ambientalmente correta. 

Classificam-se como: 

 Classe I - Perigosos 

 Inflamáveis; Corrosivos; Reativos; Tóxicos; Patológicos. 

 Classe II - Não Perigosos 

 Não Inertes (Classe II-A) e Inertes (Classe II-B) 

Os resíduos industriais são originados nas atividades dos diversos ramos da indústria tais 
como: a metalúrgica, o automotivo, o químico, petroquímico, o de papelaria, da indústria 
alimentícia, da têxtil, entre outras. O resíduo industrial é bastante variado, podendo ser 
representado por cinzas, lodos, óleos, resíduos alcalinos ou ácidos, plásticos, papel, madeira, 
fibras, borracha, metal, vidros, cerâmicas, etc. Nesta categoria, inclui-se grande quantidade 
de resíduo tóxico, necessitando de tratamento especial pelo seu potencial de envenenamento, 
responsáveis pelas agressões fatais ao meio ambiente. Nele estão incluídos produtos 
químicos (cianureto, pesticidas, solventes), metais (mercúrio, cádmio, chumbo) e solventes 
químicos que ameaçam os ciclos naturais. 

Para a questão dos resíduos industriais, cita-se a Constituição Brasileira em seu artigo 225º, 
que dispõe sobre a proteção ao meio ambiente (BRASIL, 1988); a Lei 6.939/81, que 
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estabelece a Política Nacional de Meio Ambiente (BRASIL, 1981b); a Lei 6.803/80, que dispõe 
sobre as diretrizes básicas para o zoneamento industrial em áreas críticas de poluição 
(BRASIL, 1980); as resoluções do CONAMA 257, 263, 258 e, por fim, a CONAMA 313, de 
29/10/2002, que dispõe sobre o Inventário Nacional de Resíduos Sólidos Industriais, que é o 
conjunto de informações sobre a geração, características, armazenamento, transporte, 
tratamento, reutilização, reciclagem, recuperação e disposição final de resíduos sólidos 
gerados pelas indústrias do País (BRASIL 1999a; 1999b; 1999c; 2002b) . As informações 
previstas no Inventário de Resíduos Sólidos Industriais deverão ser prestadas ao órgão 
estadual de meio ambiente e atualizadas a cada 24 meses, ou em menor prazo de acordo 
com o estabelecido pelo próprio órgão. O artigo 8º determina que deverão registrar 
mensalmente e manter na unidade industrial os dados da geração e destinação dos resíduos 
gerados para efeito de obtenção de dados para o Inventário. A referida Resolução traz anexos 
(BRASIL, 2002b): 

 I - Informações e Instruções Gerais; 

 II - Resíduos Sólidos Industriais; 

 III - Códigos para Armazenamento, Tratamento, Reutilização, Reciclagem e Disposição 
Final. 

Toda atividade industrial deve se submeter aos órgãos ambientais FATMA/FAEMA para obter 
o licenciamento da gestão dos resíduos gerados na atividade desenvolvida, através da 
elaboração, apresentação e aprovação do Plano de Gestão de Resíduos Sólidos Industriais. 
Para tanto, no Estado de Santa Catarina, o PGRS é submetido à FATMA, sofrendo 
fiscalização por parte da FAEMA. 

Apresenta-se a seguir, o fluxograma das principais empresas que operam no Setor, em 
Blumenau. 

 
Figura 105 - Fluxograma das empresas que operam no setor de Resíduos Industriais. 

Fonte: SERENCO, 2016. 

 

No Estado de Santa Catarina, a FATMA é a responsável por receber os inventários das 
indústrias catarinenses incluindo as empresas localizadas no Município de Blumenau.  

Várias empresas da região prestam serviços no município, como pode ser visualizado nos 
dados fornecidos pela FAEMA, propondo-se a executar as tarefas terceirizadas pelas 
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indústrias tendo em vista a gestão adequada dos resíduos sólidos. Apresentam-se a seguir, 
dados da empresa local, visitada pela equipe da SERENCO. 

 

 MOMENTO Engenharia Ambiental  

Rua Paulo Litzenbirger, 1400. 
Distrito Vila Itoupava - CEP: 89.095-220 
Blumenau/SC 
Os resíduos de classe I e II são tratados separadamente. Os resíduos pastosos, de classe II, 
recebem tratamento por solidificação de lodos - USL. Os resíduos pastosos de classe I são 
solidificados em célula de tratamento provida de sistema de exaustão em processo de 
bateladas. 

Os resíduos classe I que necessitam de outra forma de tratamento são blindados, prensados, 
encapsulados ou incinerados, dependendo de suas características. 

Para resíduos do serviço de saúde, o tratamento térmico por incineração destrói ou reduz o 
volume dos resíduos submetidos a este processo. O tratamento térmico de resíduos de saúde 
por incineração é a solução mais apropriada, pois evita a contaminação e a poluição do meio 
ambiente. 

A Momento Engenharia Ambiental mantém um completo sistema de tratamento de efluentes 
provenientes da indústria. A empresa oferece a seus clientes os serviços de blindagem de 
resíduos industriais para coprocessamento na empresa Votorantim Cimentos S/A.  

O coprocessamento é uma tecnologia que consiste na utilização de resíduos industriais como 
substitutos de combustível e/ou matérias primas não renováveis usadas na fabricação do 
cimento, promovendo assim a sustentabilidade. Ao mesmo tempo, é uma forma de destinação 
final de resíduos, eliminando diversos passivos ambientais. 

Os serviços de coprocessamento de resíduos são executados rigorosamente dentro do 
previsto na Norma Técnica Brasileira ABNT/NBR 10.004 e na Resolução CONAMA nº 
264/1999 (BRASIL, 1999d). 

Os resíduos Classe I são aterrados em valas coberta para 2.000 toneladas cada. Os resíduos 
Classe II são aterrados, sendo o solo protegido com geomanta de 5 mm de espessura. Os 
efluentes tratados são diluídos no Rio Massaranduba, com DBO5 menor de 200 mg/l. 

Os resíduos de serviços de saúde e outros resíduos industriais são incinerados a 1.200 / 
1.800ºC e as cinzas, aterradas nas valas cobertas. 

Foram avaliadas as instalações operacionais da Central de Tratamento de Resíduos (CTR) 
de acordo com o modelo CETESB, 1998, apresentando condições adequadas, com IQR = 
10,00. 
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Vista aérea do empreendimento 

 
Armazenamento provisório 

 
Blendagem 

 
ETE - Tratamento físico-químico 

 
Aterro Classe II-A 

 
Aterramento de Resíduos Classe I - 

Perigosos 

 
Incinerador de Resíduos 

Perigosos 

 
Tratamento Biológico 

 
Tratamento Físico-Químico 

Figura 106 - Anexo Fotográfico. 
Fonte: SERENCO, 2016. 

 

5.4.6.7. Resíduos especiais (logística reversa) 

De acordo com a Lei n° 12.305 de 02 agosto de 2010, que Institui a Política Nacional de 
Resíduos Sólidos, 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 (BRASIL, 2010c):  

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; 
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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.  

Na forma do disposto em regulamento ou em acordos setoriais e termos de compromisso 
firmados entre o poder público e o setor empresarial, os sistemas previstos serão estendidos 
a produtos comercializados em embalagens plásticas, metálicas ou de vidro, e aos demais 
produtos e embalagens, considerando, prioritariamente, o grau e a extensão do impacto à 
saúde pública e ao meio ambiente dos resíduos gerados. 

O Decreto n° 7.404 de 23 de dezembro de 2010, que regulamenta a Lei da Política Nacional 
de Resíduos Sólidos, em seu Capítulo III, da Logística Reversa, Seção II, determina os 
instrumentos e a forma de implantação da Logística Reversa, destacando a responsabilidade 
compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, a logística reversa e o acordo setorial (BRASIL, 
2010a). 

A responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos significa o conjunto de 
atribuições individualizadas e encadeadas dos fabricantes, importadores, distribuidores e 
comerciantes, dos consumidores e dos titulares dos serviços públicos de limpeza urbana e de 
manejo dos resíduos sólidos, para minimizar o volume de resíduos sólidos e rejeitos gerados, 
bem como para reduzir os impactos causados à saúde humana e à qualidade ambiental 
decorrentes do ciclo de vida dos produtos, nos termos da Lei. 

A logística reversa significa o instrumento de desenvolvimento econômico e social 
caracterizado por um conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a 
coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para reaproveitamento, em 
seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra destinação. A Lei nº 12.305/2010 dedicou 
especial atenção à logística reversa e definiu três diferentes instrumentos que poderão ser 
usados para a sua implantação: regulamento, acordo setorial e termo de compromisso 
(BRASIL, 2010c). 

O acordo setorial significa um ato de natureza contratual firmado entre o poder público e 
fabricantes, importadores, distribuidores ou comerciantes, tendo em vista a implantação da 
responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do produto. Por permitir grande participação 
social, o acordo setorial tem sido usado como instrumento preferencial para a implantação da 
logística reversa. 

Incluem-se nessa tipologia de resíduos, os pneus inservíveis, lâmpadas fluorescentes de 
vapor de sódio e mercúrio e de luz mista, pilhas, baterias, óleos lubrificantes (seus resíduos e 
embalagens), produtos eletrônicos e seus componentes. 

No município de Blumenau, algumas iniciativas foram verificadas com relação à coleta e 
tratamento desses resíduos. 

 



             

       Página: 353 

 

 

                        
 

Pneus 

Tendo em vista a operacionalização das Resoluções CONAMA, Lei 12.375, de 16/07/2002 e 
14.212, de 18/09/2008 foi lançado o Programa RECICLANIP -, no qual as indústrias 
fabricantes de pneus do país se uniram para propor uma solução para a gestão dos pneus 
inservíveis. 

No Estado de Santa Catarina, a Reciclanip firmou parceria com a empresa JFS Comércio e 
Armazenagem de Pneumáticos Ltda, responsável por coletar em diversos municípios os 
pneus inservíveis, triturá-los e encaminhar aos locais de aproveitamento indicados pela 
Reciclanip. 

Tabela 118 - Locais de Recebimento (Região Blumenau). 

CIDADE EMPRESA TELEFONE 

Blumenau JFS Pneumáticos (47) 9993-7204 

Itajaí - (47) 3341-6000 

Brusque JK Pneus (49) 3241-2666 

Guaramirim - (47) 3373-0247 

Jaraguá do Sul - (47) 3273-8008 

Fonte: Reciclanip, 2016. 

 

Lâmpadas 

Em 27 de novembro de 2014 foi firmado, após várias demandas e ajustes, o Acordo Setorial 
na Seção Judiciária Federal do Distrito Federal - 1ª região, entre o Ministério do Meio 
Ambiente, a Associação Brasileira de Indústria de Iluminação (ABILUX), a Associação 
Brasileira de Importadores de Produtos de Iluminação (ABILUMI) e a  Confederação Nacional 
do Comércio (CNC) de Bens, Serviços e Turismo na presença de 24 representantes legais de 
empresas envolvidas no setor tendo em vista a regulamentação e a implantação de Sistema 
de Logística Reversa de abrangência nacional de lâmpadas de descarga em baixa ou alta 
pressão que contenham mercúrio, tais como fluorescentes compactas e tubulares de luz 
mista, a vapor de mercúrio, a vapor de sódio, vapor metálico e lâmpadas de aplicação 
especial, de acordo com o art. 33º, V da Lei Federal nº 12.305/2010 - PNRS (SNIR, 2014). 

 

Empresas recicladoras: 

 Apliquim Brasil Recicle 

Administração Central - Av. Pernambuco, 1234 - Bairro Navegantes - Porto Alegre/RS - 90240-
004  

O Programa Recicla Lâmpada - lâmpada no lixo nunca mais, lançado em junho de 2011 na 
cidade de Caxias do Sul/RS, a partir de uma iniciativa da Apliquim Brasil Recicle em parceria 
com a Associação dos Comerciantes de Materiais para Construção de Caxias do Sul 
(ACOMAC), com o apoio da Prefeitura de Caxias do Sul e a promoção da ABILUMI, 
Associação Brasileira de Importadores de Produtos de Iluminação foi o primeiro no Brasil a se 
enquadrar nas diretrizes da Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei 12.305/2010). 
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A iniciativa visa estimular empresas e consumidores a devolverem suas lâmpadas 
fluorescentes, após o uso, para as lojas licenciadas e credenciadas no programa. Os 
estabelecimentos credenciados encaminham as lâmpadas recebidas para a Apliquim Brasil 
Recicle, empresa encarregada de fazer a descontaminação e a reciclagem de todos os 
componentes do resíduo evitando que os mesmos sejam encaminhados para aterros e lixões, 
podendo afetar a saúde da população e contaminar a natureza. 

As lojas credenciadas no programa exibem materiais publicitários que as identificam como 
pontos de coleta de lâmpadas fluorescentes usadas. O custo da reciclagem varia de R$ 1,20 
a R$ 2,00 por lâmpada, mas o consumidor pode negociar o preço a ser pago diretamente com 
o estabelecimento, já que o valor pode ser reduzido de acordo com a quantidade de lâmpadas 
adquiridas e, até mesmo, ser gratuito, conforme promoções e ofertas de cada loja.   

Os processos de descontaminação e reciclagem das lâmpadas variam de acordo com o 
modelo do produto. Basicamente, separam-se os terminais (componentes de alumínio, 
soquetes plásticos, e estruturas metálicas/eletrônicas), o vidro (em forma de tubo, cilindro ou 
outro formato), o pó fosfórico (pó branco contido no interior da lâmpada) e, principalmente, o 
mercúrio, que é extraído e recuperado em seu estado líquido elementar. Todos os processos 
ocorrem por meio de equipamentos instalados sob circunstâncias especiais e em ambiente 
controlado, para que não haja fuga de vapores, e a contaminação do ambiente e das pessoas 
que operam os equipamentos. Posteriormente, os principais subprodutos (alumínio, vidro, 
soquetes, pó e mercúrio) podem ser reaproveitados. 

Óleo vegetal de cozinha usado 

A Lei Ordinária nº 2.047/1974, em seu art. 61º, estabelece as recomendações para o manejo 
de óleo vegetal de cozinha usado (BLUMENAU, 1974): 

 

 Controil Ambiental 

Rua Vidal Flávio Dias, 3831 - Gaspar  

Programa PAPAOLITO (deverá ser relançado como (DOLEO) 

Opera há mais de 10 anos, coletando cerca de 30.000 a 40.000 litros de óleo vegetal de 
cozinha usado. Destes, cerca de 8.000 litros em Blumenau. O total de pontos de coleta 
encontra-se em torno de 800, sendo 280 em Blumenau. O óleo coletado é a custo zero, não 
remunerado nem orenando o gerador. 

Principais pontos de coleta: 

BLUMENAU. 

Supermercado Ágil - Salto do Norte    

Rede Top - Supermercado Central - Itoupava Central 

Rede Top - Supermercado Central - Tribess 

Rede Top - Supermercado Central - Itoupava Central 

Supermercado Allegro - Velha  
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O processo é composto das seguintes fases: 

 
Figura 107 - Processo do óleo. 

Fonte: SERENCO, 2016. 

 

Busca ampliar o atendimento (pontos de coleta) mediante apoio do Município de 
Blumenau/SAMAE/FAEMA tendo em vista o apoio da população. 

 
Sede da Central 

 
Divulgação do Programa 

 
Veículo Coleta 

 
Bombonas de Coleta 

 
Filtragem 

 
Resíduo Final - Indústria de ração 

para aves 
Figura 108 - Anexo Fotográfico. 

Fonte: SERENCO, 2016. 

 

A seguir, nota publicada no Jornal de Santa Catarina, em 04/02/2016, cujo título é “Samae 
implanta primeiro posto de coleta de óleo de cozinha em Blumenau: até então apenas alguns 
supermercados do município intermediavam o descarte correto deste resíduo. 
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Nesta semana os blumenauenses ganharam mais uma opção para o descarte do óleo 
de cozinha usado. Além de grande parte dos supermercados de Blumenau, que já 
faziam a coleta, uma parceria entre a prefeitura e empresa Controil, com sede no 
município, possibilitou a implantação do primeiro ponto municipal de recolhimento dos 
resíduos. O contêiner de descarte, instalado quarta-feira na Rua Udo Deeke, nos 
fundos do Terminal do Aterro, ficará aberto ao acesso da população de segunda a 
sexta-feira, das 7h às 17h, sem fechar para almoço.  

— O óleo de cozinha em contato com o esgoto prejudica o seu tratamento e também 
pode afetar o lençol freático — pontua ao lamentar que atualmente não há dados sobre 
a produção ou coleta do óleo de cozinha no município. 

Hoje, o descarte do resíduo em Blumenau também pode ser feito nos supermercados 
Giassi, Galegão e nas filiais da Rede Top e Cooper. Os estabelecimentos orientam que 
as pessoas levem o óleo sempre em garrafas PET e que procurem a recepção dos 
mercados para orientação sobre o descarte (Neumann, 2016). 

 
Figura 109 - Contêiner de descarte. 

Fonte: Neumann, 2016. 

 

 GIASSI Supermercados 

A rede Giassi Supermercados realiza e apoia muitas ações socioambientais em todas as suas 
lojas. A empresa decidiu adotar esta postura de colaborar com a conservação ambiental de 
forma mais efetiva. Em 2007, implantou o programa "Grandes amigos protegem o meio 
ambiente". Desde então foram criadas diversas ações que envolveram clientes e 
colaboradores em todas as 14 lojas espalhadas pelo litoral catarinense. 

Uma das maiores ações da rede Giassi é a campanha para coleta de óleo de cozinha usado. 
A proposta é coletar o material de clientes e colaboradores, além de toda a produção de óleo 
utilizado nas padarias. Toda a quantia de óleo coletada é encaminhada para uma empresa 
responsável que utiliza esta matéria na produção de biodiesel. 

 

 Ambiental Santos 

Matriz - Itaperuçu - PR 

A Ambiental Santos realiza a coleta gratuita de volumes acima de 50 litros mensais, 
possibilitando que empresas possam se adequar à resolução do Conselho Nacional do Meio 
Ambiente (CONAMA) que as obriga a oferecer uma destinação adequada a seus resíduos. 
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No caso do óleo de fritura, a coleta gratuita da Ambiental Santos também proporciona o 
cumprimento de legislações municipais que determinam a correta destinação, como é o caso 
de leis existentes em Curitiba, Ponta Grossa, Joinville e Blumenau. 

Visando estimular essa coleta, a Ambiental Santos cede gratuitamente às empresas 
recipientes de grande volume, chamados de bombonas, onde o óleo pode ser armazenado 
até a passagem do caminhão. 

A coleta gratuita é programada e agendada de modo a evitar o deslocamento desnecessário 
dos caminhões, diminuindo as emissões de gás carbônico no meio ambiente. 

 

Eletroeletrônicos / Eletrodomésticos 

Os resíduos eletroeletrônicos estão agrupados em linhas, reunindo diferentes agrupamentos 
de produtos: 

 
Figura 110 - Classificação resíduos eletroeletrônicos. 

Fonte: SERENCO, 2016. 

 

Esses equipamentos são desmontados, encaminhando-se as placas com os componentes de 
maior valor para o exterior, permanecendo no mercado nacional as partes plásticas, metais e 
vidro. 

Blumenau, segundo técnicos da FAEMA conta com dois pontos de recebimento, operando em 
fase experimental, com licenciamento da FATMA. Como grandes recicladores a nível nacional, 
detalham-se a seguir a SUZAQUIM Indústrias Químicas Ltda, e GM&CLOG Logística. 

 

 SUZAQUIM Indústrias Químicas Ltda 

Rua Raphael da Anunciação Fontes 349 - Chácaras Ceres 

Visando contribuir com as empresas no atendimento à Legislação, especificamente no que se 
refere a Política Nacional de Resíduos Sólidos, Lei 12.305/2010 - Logística Reversa de 
Eletrônicos (BRASIL, 2010c) e Lei 13.576/2009 (SÃO PAULO, 2009) do Estado de São Paulo, 
que atribuem a responsabilidade pela destinação final, solidária, entre empresas que 
produzam, comercializem ou importem produtos e componentes eletrônicos, e demais 
requisitos aplicáveis, a Suzaquim, empresa que segrega, recicla e trata resíduos industriais, 
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pilhas, baterias, lixo tecnológico e materiais diversos, realiza não só a destinação final, 
ambientalmente correta, dos referidos resíduos recebidos, como também transforma-os em 
um novo produto, prolongando assim o ciclo de vida desses materiais. 

Com a missão de cooperar com a conservação do Meio Ambiente, a Suzaquim opera 
devidamente licenciada pelo órgão ambiental - CETESB, certificada nos padrões NBR ISO 
9001 e 14001, e em conformidade com a legislação ambiental, normas e requisitos aplicáveis. 

Dentro das atividades desenvolvidas pela empresa, a que vem ganhando destaque, em 
função do cumprimento da legislação supra, é a Destinação Final, ambientalmente correta, do 
Lixo Tecnológico ou Eletroeletrônico. Referido texto legal atribui a responsabilidade 
compartilhada dos geradores de resíduos: desde fabricantes, importadores, distribuidores, 
comerciantes até o simples cidadão, consumidor final e titulares de serviços de manejo dos 
resíduos sólidos urbanos na Logística Reversa dos resíduos e embalagens pós-consumo. 

 

 GM&CLOG Logística  

Av. Engenheiro Juarez de S. B. Wanderley, 95  

A GM&CLOG Logística se especializou em logística reversa devido ao alto volume de produtos 
colocados no mercado que necessitam voltar ao fabricante ou ter sua destinação final 
ambientalmente correta. A GM&CLOG atende as leis ambientais aplicáveis no Brasil e no 
transporte, manuseio, armazenamento, tratamento e destinação final dos resíduos. 

A GM&CLOG bem como seus parceiros de destinação final possuem licenças autorizadas 
pelos orgãos ambientais do Estado de São Paulo. 

Transporte Express: A GM&CLOG possui serviço de Transporte Express o qual consiste com 
coleta porta a porta com utilização de embalagens especiais para o transporte adequado, 
check list de produtos in loco na coleta ou entrega, assegurando a total tranquilidade e 
segurança de suas mercadorias. 

Manufatura reversa: Em atendimento a requisitos de contrato e segurança dos produtos, a 
GM&CLOG criou uma linha de destruição em massa de lixo eletrônico como: aparelhos 
celulares, câmeras digitais, modem, pen drive, placas de circuito impresso, cartões recarga, 
simcards, cartões magnéticos e etc. 

Este processo assegura que o produto foi destruído, triturado e que o mesmo não voltará para 
o mercado paralelo (negro). 

A trituração do lixo eletrônico é feita em máquinas específicas para tal atividade, assegurando 
a destruição total dos produtos. 

Reciclagem de fios e cabos: A GM&CLOG em 2012 investiu em linhas de reciclagem. É 
oferecido o processo de reciclagem de cabos diversos com o objetivo de extrair o cobre e 
alumínio contido nos mesmos. 

Armazenagem e Distribuição: A GM&CLOG Logística possui uma área de armazenagem no 
Vale do Paraíba, especificamente em São José dos Campos no Centro Industrial e 
Empresarial Eldorado. 
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Pontos de reciclagem de eletrônicos: 

Blumenau 

Programa "Redefinir Logística Reversa":  http://www.redefinir.eco.br/index.php 

Indaial 

Eletrônica Zetas - Rua Amadeu Felipe da Luz, 140. Centro.  Telefone: 3333-3275 

 

Óleo lubrificante 

O Programa Jogue Limpo, intitulado por vários parceiros e sócios, coleta em Santa Catarina, 
através da Central Itajaí, as embalagens de óleos lubrificantes descartados no Estado. O site 
www.programajoguelimpo.com.br permite visualizar as atividades desenvolvidas pelo 
Programa 

   
Figura 111 - Tratamento dos Resíduos pela Jogue Limpo. 

Fonte: Jogue Limpo, 2016. 

 

Associado: IPS - INDÚSTRIA 
CNPJ: 92.678.432/0001-74 
Endereço: Rua Izidora Teixeira Pereira s/nº Lote 09 - Tel.: (48) 3296 2032 - CNPJ: 
92.678.432/0005-06 
Cidade: GOVERNADOR CELSO RAMOS 
Estado: Santa Catarina 

 

Pilhas e baterias 

As pilhas e baterias usadas constituem um problema ambiental pois possuem em sua 
composição metais pesados e outras substâncias que se não forem tratadas adequadamente 
podem causar contaminação. 

Encontra-se em discussão a nível federal e estadual, a implantação da logística reversa para 
o setor, porém ainda não há definições sobre como serão implantados os programas. 

A Lei nº 12.863 do Estado de Santa Catarina, de 12 de janeiro de 2004, dispõe sobre a 
obrigatoriedade do recolhimento de pilhas, baterias de telefones celulares, pequenas baterias 
alcalinas e congêneres, quando não mais aptas ao uso e adota outras providências (SANTA 
CATARINA, 2004). 
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Cita-se como referência os Planos de Gerenciamento de Resíduos da UNIMED Blumenau, 
programa de recolhimento de pilhas e baterias durante o ano de 2015, sendo enviadas para 
as empresas Supermercados COOPER e GM&CLOG do Estado de São Paulo. Os materiais 
foram recolhidos em vários pontos de coleta. 

Também recebem pilhas e baterias alguns supermercados de Blumenau. 

Por iniciativa da Porto Seguro, foi lançado em Blumenau, um Programa para coleta de pilhas, 
baterias e cartões, tendo um ponto de coleta na Rua das Missões, 378, Ponta Aguda - CEP: 
89.051-000 - Fone: (47) 2102-5300. 

 
Figura 112 - Ponto de Coleta - Porto Seguro. 

Fonte: Google Maps, 2016. 

 

Remédios vencidos 

Os medicamentos vencidos e as sobras de medicamentos domésticos devem ser depositados 
em Farmácias e Drogarias em locais apropriados, triados e enviados periodicamente aos seus 
fabricantes para disposição final adequada, de acordo com a Lei nº 8.243/2016 que dispões 
sobre o recebimento e descarte de medicamentos com prazo de validade vencido, pelas 
farmácias e drogarias, no município de Blumenau (BLUMENAU, 2016o). 

Atualmente algumas farmácias possuem um display onde o consumidor pode realizar o 
descarte do medicamento sem precisar entregá-lo a um atendente. Nesses pontos de coleta, 
os medicamentos devem ser descartados em seu invólucro ou recipiente (vidros, frascos, 
tubos); e as caixas de embalagem e bulas que não mantém contato direto com os remédios 
podem ser entregues para a reciclagem comum. 

A farmácia do SESI, no Centro de Blumenau, disponibiliza em display para descarte de 
medicamentos. 
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Figura 113 - Farmácias e Drogarias - Descarte de medicamentos vencidos. 

Fonte: SERENCO, 2016. 

 

Blumenau conta com campanha de coleta de medicamentos para ajudar na preservação do 
meio ambiente, além de evitar que a população tome medicamentos por conta própria, o que 
pode trazer sérios riscos à saúde. A ação integra uma parceria com a Secretaria de Saúde e 
a Associação de Senhoras de Rotarianos de Blumenau (Casa da Amizade). Os medicamentos 
podem ser doados nas caixas coletoras instaladas nos postos de saúde e nos Ambulatórios 
Gerais (AGs). 

Podem ser doados remédios que não estão mais em uso (sobras) e também os que estão 
com vencimentos prescritos. A Secretaria de Saúde também reforça que os medicamentos 
não usados no tratamento, mas que ainda estão dentro do prazo de validade, podem ser 
entregues nos postos de saúde. Se preferir, a população pode fazer a doação dos remédios 
junto à Farmácia Solidária, que funciona no Centro da Saúde Rosania Machado Pereira, 
defronte à Policlínica. 

 

5.4.6.8. Resíduos agrossilvopastoris 

De acordo com a classificação definida pela Política Nacional de Resíduos Sólidos, os 
resíduos agrossilvopastoris são “os gerados nas atividades agropecuárias e silviculturais, 
incluídos os relacionados a insumos utilizados nessas atividades”. 

Estes resíduos estão vinculados às atividades agrícolas, com pequena presença no município 
de Blumenau, tendo em vista o pequeno território rural ocupado dentro do Município.  

Entre os resíduos agrossilvopastoris, os que causam maior preocupação são as embalagens 
de agrotóxicos, que necessitam um cuidado maior para manuseio, e para sua destinação final. 

Buscando uma solução para o problema das embalagens de agrotóxicos, foi criado em 2001 
o Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias (INPEV) - associação que 
reúne mais de 90 empresas fabricantes de defensivos agrícolas. A Lei 9.974, de 2010, exige 
que cada um dos agentes atuantes na produção agrícola do Brasil cumpra um papel específico 
no processo de recolhimento e destinação final das embalagens vazias de defensivos 
agrícolas, como elos de uma cadeia integrada, criando as bases do que atualmente é 
conhecido como “logística reversa”. 
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A NBR 13.968/1997 estabelece os principais passos para a realização da tríplice lavagem: 1. 
Esvaziar totalmente o conteúdo da embalagem no tanque do pulverizador; 2. Acondicionar 
água limpa à embalagem até ¼ do seu volume; 3. Tampar bem a embalagem e agitar por 30 
segundos; 4. Despejar á água da lavagem no tanque do pulverizador; 5. Inutilizar a 
embalagem plástica ou metálica, perfurando o fundo; 6. Armazenar em local apropriado até o 
momento da devolução. 

A entidade responsável pela organização das datas de recebimento, e encaminhamento dos 
materiais para a reciclagem é a Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de 
Santa Catarina (EPAGRI), órgão do Estado de Santa Catarina.  

A iniciativa implantada pelo INPEV deu resultados: atualmente o Brasil recolhe 94% das 
embalagens descartadas, liderando o índice mundial, seguido por Alemanha (76%), Canadá 
(73%), França (66%) e Japão (50%), segundo o INPEV. 

Outros resíduos agrossilvopastoris referem-se a geração de restos da atividade agrícola e 
pecuária. Os resíduos de atividade agrícola são incorporados ao solo e os de atividade 
pecuária passam geralmente por processos de compostagem pela ação de micro-organismos, 
transformando-os em agregados para o solo. 

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico através da Diretoria de Agricultura desenvolve 
um programa de apoio aos agricultores fornecendo equipamento e mão de obra para 
liberação, quando solicitado de patrulha mecanizada (trator, tanque e espalhador) de esterco. 

  

Figura 114 - Resíduos Agrossilvopastoris - distribuição de esterco. 
Fonte: SERENCO, 2016. 

 

Também, sob solicitação, distribui macadame para acessos vicinais e distribuição de resíduo 
de fumo da companhia Souza Cruz. 

Quanto ao terceiro tipo de resíduos gerados na atividade agrossivopastoril, refere-se aos 
descartes da preservação da saúde animal, provenientes do atendimento veterinário. Esses 
resíduos estão incluídos no rol dos resíduos de serviços de saúde sendo descartados junto 
ao posto de atendimento municipal localizado no bairro Garcia. 

Destaca-se que a Região do Vale do Itajaí gerava, em 2012, cerca de 9,1% do total de leite 
produzido no Estado, encontrando-se em crescimento possibilitando para o futuro um 
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aumento na geração de resíduos pecuários e consequentemente, aumentando as 
possibilidades do seu aproveitamento. 

Nas zonas rurais, os resíduos sólidos domiciliares obedecem aos seguintes critérios: 

 Resíduos orgânicos: lançados na horta. 

 Rejeitos: Caminhão da coleta passa uma vez por semana, geralmente, nas quartas-
feiras. 

 Recicláveis: A população doa para a escola que vende os materiais.  

 
Figura 115 - Resíduos Sólidos Urbanos - Zona Rural. 

Fonte: SERENCO, 2016. 

 

5.4.6.9. Resíduos de mineração 

O Município de Blumenau não conta com atividades de mineração representativas. As 
atividades desenvolvidas referem-se à extração de pedras, areia, saibro, argila e solo (terra), 
atividades essas que não geram resíduos específicos. Ver Figura 116. 

Na atividade de mineração existem dois tipos principais de resíduos sólidos: os estéreis e os 
rejeitos. Os estéreis são os materiais escavados, gerados pelas atividades de extração (ou 
lavra) no decapeamento da mina. Não tem valor econômico e ficam geralmente dispostos em 
pilhas. Os rejeitos são resíduos resultantes dos processos de beneficiamento a que são 
submetidas as substâncias minerais. Esses processos tem a finalidade de padronizar o 
tamanho dos fragmentos, remover minerais associados sem valor econômico e aumentar a 
qualidade, pureza ou teor do produto final. Existem ainda outros resíduos, constituídos por um 
conjunto bastante diverso de materiais, tais como efluentes do tratamento de águas residuais 
geradas nas plantas de mineração, carcaças de baterias e pneus utilizados pela frota de 
veículos, provenientes da operação das plantas de extração e de beneficiamento das 
substâncias minerais. 

No município de Blumenau não existem empresas que trabalham com o beneficiamento de 
minerais.  
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Figura 116 - Títulos Minerários e Áreas de Relevante Interesse / DNPM. 

Fonte: SERENCO, 2016. 

 

5.4.6.10. Resíduos de portos, aeroportos e terminais rodoviários 

O Município de Blumenau não conta com atividade portuária.   

O Aeroporto Regional de Blumenau, conhecido também como Quero-Quero, localizado no 
Bairro Itoupava, atende empresas privadas, tais como HAVAN, DICAVE, MALWEE, entre 
outras. Encontra-se instalado junto ao Aeroporto Regional, o Aeroclube de Blumenau. 
Encontra-se em fase de construção dois novos hangares privados. A gestão obedece às 
Normas e Regulamentos do Ministério da Aeronáutica. Os resíduos gerados se enquadram 
como resíduos convencionais, sendo acondicionados em sacos plásticos e dispostos 
semanalmente para coleta pela BLUMETERRA junto ao acesso principal.  

O Aeroporto não conta com PGRS. 
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Acondicionamento de Resíduos 

 
Aeoroporto Regional 

Figura 117 - Anexo Fotográfico. 
Fonte: SERENCO, 2016. 

 

O Terminal Rodoviário Prefeito Hercílio Deeke, localizado nas proximidades da Av. 02 de 
Setembro, é gerenciado pelo SETERB. Os resíduos gerados são coletados em lixeiras, 
distribuídos pelo Terminal, no piso Térreo (atendimento aos passageiros) e Andar Superior 
(escritórios). 

Os resíduos recicláveis são armazenados temporariamente, e coletados pelos veículos/baús 
da coleta seletiva e transportados para a COOPERRECIBLU, junto ao SAMAE - Parada 1. 

Os resíduos convencionais são armazenados em 02 contêineres de 16 m³ no depósito junto 
ao Terminal, coletados diariamente pela BLUMETERRA e dispostos na Estação de 
Transbordo, junto ao SAMAE, para disposição final no Aterro Sanitário da RECICLE, em 
Brusque. O Terminal conta com 18 funcionários. 

O Terminal não possui PGRS. 

Para a execução dos serviços da limpeza são utilizados: 09 efetivos e 09 contratados pela 
ORCALI. 

O Terminal não conta com um programa bem definido tendo em vista a coleta seletiva de 
resíduos potencialmente recicláveis. 

 
Rodoviária - Contêineres 

 
Central de Resíduos 

Fonte: SERENCO, 2016. 
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Observa-se que para os resíduos especiais, a Prefeitura Municipal de Blumenau não conta 
com atividade específica de divulgação das formas locais e pontos de descarte desses 
materiais para melhor esclarecimento da população. 

 

5.4.6.11. Resíduos dos serviços de saneamento 

Os resíduos provenientes dos serviços de saneamento (abastecimento de água e 
esgotamento sanitário) são produzidos pelas Estações de Tratamento de Água (ETAs) e pelas 
Estações de Tratamento de Esgoto (ETEs). As ETAs 1, 2, 3 e 4, são operadas diretamente 
pelo SAMAE. As ETEs 1 e 2, pela empresa ODEBRECHT Ambiental, subconcessionada pelo 
SAMAE. 

Os lodos gerados pelas ETAs são lançados na drenagem pluvial das estações e conduzidos 
às redes hidrográficas sem tratamento, conforme segue: 

Tabela 119 - Descarga de lodo das ETAs. 

 ETA Rio Vazão da ETA 

ETA-I Rio Itajaí-açu Rede de Drenagem da ETA R.I.A - 35 l/s 

ETA-II Rio Itajaí-açu Rede de Drenagem da ETA R.I.A - 850 l/s 

ETA-III Ribeirão Garcia Rede de Drenagem da ETA RG - 350 l/s 

ETA-IV 
Ribeirão afluente da Bacia 
do Rio Itapocu 

Rede de Drenagem da ETA RI - 15 l/s 

Fonte: SERENCO, 2016. 

 

A seguir, fluxograma das ETAs em operação. 

 
Figura 118 - Fluxograma ETA 1. 

Fonte: SAMAE, 2016. 
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Figura 119 - Fluxograma ETA 2. 

Fonte: SAMAE, 2016. 

 

 
Figura 120 - Fluxograma ETA 3. 

Fonte: SAMAE, 2016. 

 

 

Figura 121 - Fluxograma ETA 4. 
Fonte: SAMAE, 2016. 
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Os lodos das ETEs obedecem aos seguintes fluxos: 

ETE GARCIA (1): Lodo aeróbio  reator anaeróbio  lodo com 1,5% de sólidos  
armazenagem em tanque de 55 m³ bombeamento para centrífuga  aterro sanitário da 
Momento, em Blumenau. 

ETE FORTALEZA (2): Lodo Secundário com 0,8% de sólidos  decantador e armazenagem 
em tanque de 40 m³  bombeamento para a mesa desaguadora com 4% de sólidos  lodo 
é adensado em tanque de 94m³  bombeamento para centrífuga  aterro sanitário da 
Momento, em Blumenau, transportados pela empresa LUDO. 

Segundo dados fornecidos pela PMB, as duas ETEs produziram em 2015, as seguintes 
quantidades (ton): 

Tabela 120 - Quantidade de Lodo de ETEs (ton). 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

303,8 234,3 197,2 201,3 240,5 336,3 288,2 357,30 272,0 234,4 218,4 101,2 

Fonte: BLUMENAU, 2015. 

 

5.4.6.12. Resíduos cemiteriais 

A gestão dos 03 cemitérios municipais (Progresso, João Pessoa e Bahia) se dá através da 
SESUR - Gerência de Cemitérios, na Central Funerária localizada junto ao edifício da 
Prefeitura Municipal de Blumenau, sendo executados pela URB, mediante contrato. 

Existem, ainda, 29 cemitérios privados, cuja gestão ocorre pela iniciativa privada e sob 
fiscalização da Vigilância Sanitária da Secretaria da Saúde.  

São formados pelos resíduos de restos florais resultantes das coroas e ramalhetes de féretros, 
vasos plásticos ou cerâmicos de vida útil reduzida, resíduos gerados em exumações, resíduos 
de velas, dos seus suportes levados no dia a dia e nas datas religiosas, quando há maior 
frequência de pessoas. A separação dos resíduos é necessária para a destinação dos 
diversos materiais para reaproveitamento e os objetivos são: estabelecer procedimentos para 
apresentação dos Planos de Gerenciamento de Resíduos com normas específicas para 
Resíduos Cemiteriais para os cemitérios públicos e privados; realizar o manejo adequado de 
todos os resíduos secos úmidos e infectantes e garantir que os equipamentos públicos tenham 
um padrão receptivo apropriado para a finalidade a que se destina, propiciando cenário de 
excelência em limpeza e manutenção. As metas estabelecidas exigem a elaboração do Plano 
de Gerenciamento de Resíduos e efluentes líquidos e gasosos nos cemitérios públicos e 
privados atendendo o cumprimento da Resolução nº 395. Os resíduos orgânicos resultantes 
de podas deverão ser encaminhados para compostagem, os secos para coleta seletiva, os 
resíduos de construção civil para Área de Triagem e Transbordo (ATTs) e os infectantes para 
incineração em unidades adequadas. 

Atualmente, os resíduos são acumulados no chão e por retroescavadeira são lançados em 
caçambas de 6m³, para remoção por veículo poliguindaste à estação de transbordo operada 
pela BLUMETERRA. 



             

       Página: 369 

 

 

                        
 

Os resíduos de exumação, são ensacados, etiquetados e armazenados nas prateleiras dos 
ossários. Em alguns cemitérios, utiliza-se a prática de reaterramento dos resíduos de 
exumação no fundo ou nas laterais internas das sepulturas. 

Esses resíduos de acordo com as Resoluções CONAMA 358/2005 e ANVISA 306/2004 e 
Instrução Normativa FATMA nº 52/2010 enquadram-se como RSS de acordo com Resolução 
CONSEMA nº 01/2006. 

 
Figura 122 - Fluxograma dos resíduos cemiteriais. 

Fonte: SERENCO, 2016. 

 

A figura a seguir, representa a educação ambiental promovida para combate à proliferação do 
mosquito Aedes Aegypti em cemitérios. 

 
Figura 123 - Educação Ambiental Contra a Proliferação do Mosquito em Cemitérios. 

Fonte: BLUMENAU, 2016g. 
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5.4.6.13. Passivos ambientais 

A área referente ao antigo Aterro Sanitário/PARADA-1 encontra-se sob a administração do 
SAMAE, Gerência de Resíduos Sólidos, localizada aos fundos do Terminal de 
Transportes/PARADA-1, Rua Engenheiro Udo Deeke, sem número, no Bairro Salto. A área 
conta com 174.000 m², tendo sido operada pelo Município, no período de 1972/1974 até 2005. 
O desenho, a seguir, apresenta a área ocupada pelo SAMAE - Levantamento Planialtimétrico 
/ 1972 e locacional / 2003, elaborado pela Secretaria Municipal de Planejamento Urbano, 
Diretoria de Cartografia, Cadastro Multifinalitário e Informações - Gerência de Cartografia. A 
Figura 124, fornecida pela SEPLAN de Blumenau, apresentam a área supracitada. 

 
Figura 124 - Levantamento Planialtimétrico Locacional/ 2003. 

Fonte: BLUMENAU, 2016l. 
 

Atualmente, nesta área do Aterro Sanitário desativado, foi implantada estação de transbordo 
dos resíduos domiciliares/comerciais (convencionais), dois galpões para triagem, aterro de 
entulhos/aparas, balança e sede da Gerência de Resíduos Sólidos do SAMAE. 

A área encontra-se em franca recuperação mediante recobrimento vegetal natural da área. A 
lagoa de estabilização, impermeabilizada com geomanta, para tratamento do chorume, 
encontra-se recoberta com plantas aquáticas em quase toda a superfície. A estação elevatória 
existente está desativada. As águas pluviais superficiais escoam para um canal lateral à lagoa, 
conduzindo-as para um córrego lateral ao Terminal Rodoviário.  
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Quando da desativação do Aterro Sanitário não foi elaborado o PRAD, conforme determinação 
do IBAMA e consequentemente o Plano de Monitoramento Ambiental de Áreas Degradadas. 

A seguir, fotos da área em questão. 

   
Figura 125 - Antigo aterro sanitário e lagoa de estabilização para tratamento do chorume. 

Fonte: SAMAE, 2016. 
 

  

Figura 126 - Antiga lagoa de estabilização para tratamento do 
chorume - situação atual 
Fonte: SERENCO, 2016. 

 

  

Figura 127 - Área do antigo aterro sanitário. 
Fonte: SERENCO, 2016. 

 

Não existem referências de outras áreas no Município de Blumenau consideradas como 
passivos ambientais, segundo informações obtidas junto à Vigilância Sanitária Municipal, 
Programa VIGISOLO. A área referenciada não conta com o PRAD, de acordo com a Instrução 
Normativa do IBAMA, nº 04, de 13 de abril de 2011. 

A referida Instrução Normativa estabelece procedimentos para a elaboração do PRAD, 
devendo reunir informações, diagnósticos, levantamentos e estudos que permitam a avaliação 
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da degradação ou alteração e a consequente definição de medidas adequadas à recuperação 
da área degradada de acordo com os Termos de Referência da Instrução Normativa 
supracitada. Uma vez implantado, o PRAD, a área deverá ser monitorada e avaliada por 03 
(três) anos após sua implantação, podendo ser prorrogada por igual período. Semestralmente, 
ao longo da execução do PRAD, deverão ser apresentados Relatórios de Monitoramento.  

 

5.4.6.14. Coleta seletiva para reciclagem 

A Coleta Seletiva é uma das alternativas para a solução de parte dos problemas gerados pelos 
Resíduos Sólidos Urbanos, possibilitando melhor reaproveitamento dos materiais recicláveis 
e da matéria orgânica. Os demais materiais, não reaproveitáveis, chamados de rejeitos, 
encontram destinação adequada nos aterros sanitários ou em outra forma devidamente 
licenciada pelo órgão ambiental. 

Com isso, a "cidade suja" inicialmente, transforma-se numa "cidade limpa", com a contribuição 
da população local, através dos vinte elementos de coleta seletiva detalhados a seguir. Os 
elementos descritos mostram as diversas etapas da Coleta Seletiva, contribuindo para o 
desenvolvimento local e para a melhoria da qualidade de vida das pessoas. 

Principais benefícios da Coleta Seletiva: 

 Ambientais 

 Diminui a exploração de recursos naturais renováveis e não renováveis; 

 Evita a poluição do solo, água e ar; 

 Melhora a qualidade do composto produzido a partir da matéria orgânica; 

 Melhora a limpeza da cidade; 

 Possibilita o reaproveitamento de materiais que iriam para a disposição final 

 Prolonga a vida útil dos aterros sanitários;  

 Reduz o consumo de energia para fabricação de novos bens de consumo, e, 

 Diminui o desperdício. 

 Econômicos 

 Diminui os custos da produção, com o aproveitamento de recicláveis pelas 
indústrias; 

 Gera renda pela comercialização dos recicláveis, e, 

 Diminui os gastos com a limpeza urbana. 

 Sociais 

 Cria oportunidade de fortalecer organizações comunitárias; 

 Gera empregos para a população, e, 
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 Incentiva o fortalecimento de associações e cooperativas. 

A coleta seletiva de resíduos sólidos potencialmente recicláveis teve início através de 
pequenas iniciativas, consolidando-se com o convênio firmado entre PMB/SAMAE e 
FUNASA/MS. Quatro veículos modelo baú, foram doados pelo convênio, dando início à coleta 
porta a porta, com mão de obra do Município motoristas e coletores a cargo da Associação de 
Catadores de Blumenau. Posteriormente, mediante contrato com a empresa RAMOS 
Terraplanagem, o SAMAE contratou mais 05 (cinco) veículos, sendo os motoristas do SAMAE 
e os coletores de Associação. 

A situação permanece até os dias atuais sendo os materiais descarregados na 
COOPERRECIBLU, sendo triados, armazenados, enfardados e comercializados com 
depósitos/aparistas/sucateiros da cidade e região. Os rejeitos são descartados na estação de 
transbordo do SAMAE. 

Também participam do programa, cerca de 09 Núcleos Familiares e 50 carrinheiros 
autônomos. A entrega de materiais recicláveis, pode se dar através de contêineres 
estacionários no centro da cidade. 

A segregação de materiais recicláveis também ocorre no galpão de triagem da empresa 
privada junto ao aterro sanitário da RECICLE, em Brusque. 

Vários depósitos, aparistas e sucateiros instalados na cidade compram e revendem materiais 
recicláveis alimentando as indústrias recicladoras da região e de outros estados vizinhos. 

 
Figura 128 - Fluxo de coleta seletiva para a reciclagem. 

Fonte: SERENCO, 2016. 



             

       Página: 374 

 

 

                        
 

   
Figura 129 - Caminhões para Coleta Seletiva. 

Fonte: SERENCO, 2016. 

 

Estima-se atualmente, uma quantidade de 50 (cinquenta) catadores urbanos autônomos, os 
quais percorrem as ruas da cidade em horários próximos à descarga dos resíduos recicláveis 
principalmente pelas lojas comerciais e prestadoras de serviços. Utilizam carrinhos próprios 
para a coleta e transporte aos depósitos / aparistas / sucateiros para venda diária dos materiais 
coletados. Registra-se a data de 06 de junho como o dia do catador de resíduos sólidos. 

Foram abordados alguns carrinheiros os quais não quiseram dar informações sobre as 
atividades desenvolvidas. 

  

Figura 130 - Ação de Carrinheiros. 
Fonte: SERENCO, 2016. 

 

Observa-se que a tendência dessa atividade é a sua extinção, incorporando-se esses agentes 
a Associações / Cooperativas bem estruturadas. 

A atividade de separação de materiais potencialmente recicláveis presentes na massa dos 
resíduos sólidos urbanos historicamente, teve início em Blumenau por volta do ano 1980, 
quando a Fundação Pró-Família (Pró-menor) estabeleceu a “rota da reciclagem” na cidade, 
alugando um barracão central perto da Vila Germânica, mediante apoio do SAMAE. 

Em 2003, foi criada a Cooperativa Seletiva Blumenau, instalando-se no barracão do SAMAE, 
atrás do Terminal Rodoviário Parada-1. 

Em 2007, foi criada a Associação de Catadores “RECIBLU”, na Rua Amazonas (Centro), 
sendo projetados carrinhos com toldos, dentro do programa “Recicla Blumenau”. 
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Paralelamente foram instituídos os “Núcleos Familiares” de coletores de materiais recicláveis, 
um número de 12 (doze) galpões, inclusive um galpão de transbordo para receber os materiais 
recicláveis dos Núcleos Familiares. Novo galpão foi incorporado ao programa, alugado pela 
iniciativa privada, na Rua Curitibanos. 

Um dos Núcleos Familiares transforma-se em Associação COOPERBLU (Rua Araranguá), no 
bairro Garcia, sob a responsabilidade da Sra. Gessi. 

Finalmente, em 20/03/2015 nasce a COOPERRECIBLU, Cooperativa de Trabalho dos 
Catadores de Resíduos Recicláveis de Blumenau, instalando-se nos Galpões do SAMAE, com 
CNPJ 23.041.201/0001-32, à Rua Engenheiro Udo Deeke, 430 - Fundos - Salto do Norte - 
CEP 89.065-100, Blumenau/SC. A cooperativa conta com 63 operadores, sendo seu 
Presidente o Sr. Sidnei Rodrigues, Secretaria Sra. Daise Cristine Cardoso e Auxiliar de 
Escritório Sra. Vânia. 

Dos cooperados, 22 atuam como coletores de veículos baús do SAMAE 04 em convênio com 
a FUNASA e 5 contratados pelo SAMAE, com a empresa RAMOS Terraplanagem Ltda.  

A Cooperativa trabalha em dois turnos. O Presidente coloca a serviço da cooperativa, um 
veículo de sua propriedade, na coleta seletiva: camionete com grade elevada. 

O SAMAE conta com Licença Ambiental de Operação de Central de Triagem de RSU com ou 
sem tratamento orgânico com validade até 10/10/2017, FATMA-LAO-9116/2013, de 
11/11/2013. 

A seguir, Termo de Adesão PMB / Associação Brasileira de Higiene Pessoal, Perfumaria e 
Cemitérios (ABIHPEC) / Associação Brasileira das Indústrias de Produtos de Limpeza e Afins 
(ABIPLA) / Associação Brasileira das Indústrias de Biscoitos, Massas Alimentícias e Bolos 
Industrializados (ABIMAPI) / COOPERRECIBLU, para qualificação, capacitação e adequação/ 
melhoria da Infraestrutura de Cooperativas, firmado para o período 2015 / 2018. 

 

Figura 131 - Termo de Adesão. 
Fonte: SERENCO, 2016. 
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(x) - Coleta mediante agendamento pelo SAMAE 
(xx) - Motorista SAMAE e 02 coletores da Cooperativa 
(xxx) - Terceirizados 

Figura 132 - Fluxograma da COOPERRECIBLU 
Fonte: SERENCO, 2016. 

 

O SAMAE e a COOPERRECIBLU mantêm convênio de cooperação de acordo com as Leis 
nº 8.666/93, nº 12.305/2010 e nº 1.370/66, firmado em 04/12/2015, instituindo-se o Conselho 
Consultivo, formado por membros da Cooperativa SAMAE, SEMUDES e ITCP/FURB 
(BLUMENAU, 1966; BRASIL 1993; 2010c). 

Quadro 17 - Parceiros da COOPERRECIBLU. 

Parceiros  

Mídia Digital Edifício Drummond 

Cortiblu Joclamar - Materiais Elétricos 

Agropecuária AgroMara Restaurante Alameda 

Montponesse Edifício Vila Rica 

Beverly Hills CFC Sestrem 

Magazine Luiz Eugênio Raulino Koerich 

Casas Bahia O Mundo R$ 4,99 

Oneda - Equipamentos para Escritório Viva Casa 

Saint Germain Confeitaria e Cafeteria Soft Clean Lavanderia 

Assados Bom Retiro Blumelétrica 

System Car Nobo Brilho - Clínica de Estética 

Xoriche Balas Soft 

Noivas Bittencourt 

São Oscar Seclencla Cabelereiros 

Edifícip Biarritz Edifício Mal. Floriano Peixto 

Fonte: COOPERRECIBLU, 2016. 
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Em janeiro de 2016, SAMAE e COOPERRECIBLU, estabeleceram um Plano de Trabalho para 
os cooperados definindo atribuições conforme segue: 

Quadro 18 - Quadro resumo das atividades e número de cooperados por turno. 

1º Turno 2º Turno 

ATIVIDADE/FUNÇÃO 
nº DE 

TRABALHADORES/ 
COOPERADORES 

ATIVIDADE/FUNÇÃO 
nº DE 

TRABALHADORES/ 
COOPERADORES 

TRIADORES ESTEIRA 18 
TRIADORES 

ESTEIRA 
18 

ALIMENTADORES 
ESTEIRA 

03 
ALIMENTADORES 

ESTEIRA 
03 

SEPARADORES 
PAPELÃO 

03 
SEPARADORES 

PAPELÃO 
03 

PRENSEIROS 08 PRENSEIROS 08 

LIMPEZA GALPÃO 02 LIMPEZA GALPÃO 02 

SERVIÇOS GERAIS 01 SERVIÇOS GERAIS 01 

ENCARREGADO 01 ENCARREGADO 01 

TOTAL 36 TOTAL 36 

Fonte: SAMAE, 2016; COOPERRECIBLU, 2016. 

 

Como demonstrado, a cooperativa, para desenvolver suas atividades adequadamente, deverá 
dispor, apenas para as atividades de produção, 36 (trinta e seis) trabalhadores/cooperados 
por turno de atividade, perfazendo um total de 72 (setenta e dois) trabalhadores/cooperados 
para atendimento aos dois turnos de atividade; 22 (vinte e dois) coletores para a realização 
do serviços de coleta seletiva, em cumprimento ao convênio firmado com o SAMAE e 03 (três) 
trabalhadores/cooperados para as atividades de escritório e gestão. 

Para maior efetividade na execução das atividades, e em decorrência do alto índice de faltas 
ao trabalho, a cooperativa deverá manter o equivalente a 10 (dez) trabalhadores/cooperados 
como reservas para suprir as faltas nos setores de produção e coleta. 

Da análise dos dados descritos, constata-se que o quadro de trabalhadores/cooperados para 
a manutenção de 02 (dois) turnos de atividade deverá ser composto por 107 (cento e sete) 
pessoas. O Plano de Trabalho através de 20 (vinte) itens define o passo a passo das 
atividades a serem desenvolvidas pelos cooperados. 
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Figura 133 - COOPERRECIBLU. 

Fonte: SERENCO, 2016. 

 

 

Figura 134 - Coleta Seletiva de Materiais Potencialmente Recicláveis. 
Fonte: SERENCO, 2016. 
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Figura 135 - Fluxograma Operacional da COOPERRECIBLU. 

Fonte: SERENCO, 2016. 

 

Turnos de Trabalho: 08h30 à 13h30 e 13h30 à 22h00 

Mesa de Triagem: 05 operadores de cada lado 

Equipamentos: 05 Prensas, 01 Elevador de fardos, 01 balança e 02 carrinhos sobre rodas. 

Dados obtidos da FURB/ITCP, apoiadores da Cooperativa, informam alguns dados sobre a 
comercialização dos materiais separados. 
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Tabela 121 - Comercialização dos materiais separados em Abril de 2015. 

MATERIAL QUANTIDADE (kg) PREÇO TOTAL 

PET CRISTAL                 2.820  R$ 1,90 R$ 5.358,00 

PET CRISTAL                   315  R$ 1,90 R$ 598,50 

Pet verde                   560  R$ 1,70 R$ 952,00 

Pet verde                   580  R$ 1,70 R$ 986,00 

Pet colorido                   117  R$ 0,35 R$ 40,95 

Pet óleo                   348  R$ 0,60 R$ 208,80 

Sacolinha                 4.680  R$ 0,55 R$ 2.574,00 

Papelão                 7.080  R$ 0,45 R$ 3.186,00 

Papelão                 6.220  R$ 0,45 R$ 2.799,00 

Papelão                 4.100  R$ 0,45 R$ 1.845,00 

Papel misto                 9.560  R$ 0,22 R$ 2.103,20 

Papel misto                 5.480  R$ 0,22 R$ 1.205,60 

Papel misto                 4.480  R$ 0,22 R$ 985,60 

Papel Branco                 1.840  R$ 0,40 R$ 736,00 

Papel Branco                 1.560  R$ 0,40 R$ 624,00 

Papel Branco                 1.480  R$ 0,40 R$ 592,00 

Tetra pack (leite                 3.760  R$ 0,22 R$ 827,20 

Tetra pack (leite                   880  R$ 0,22 R$ 193,60 

Sacola plástica transparente                 1.960  R$ 1,00 R$ 1.960,00 

Plástico/balde/bacia                 2.000  R$ 0,70 R$ 1.400,00 

PE GARRAF.                 2.730  R$ 1,30 R$ 3.549,00 

PE GARRAF.                   320  R$ 1,30 R$ 416,00 

PE GARRAF.                   640  R$ 1,30 R$ 832,00 

Sucata ferro                 4.340  R$ 0,25 R$ 1.085,00 

Sucata ferro                 3.420  R$ 0,25 R$ 855,00 

Totais 71270    R$ 35.912,45 

Fonte: FURB/ITCP, 2016. 
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Tabela 122 - Balanço Financeiro 2014-2015. 

Ano Mês 
Receitas 

(R$) 

Despesas 
(R$)  
(1) 

Saldo 
Mensal 

(R$) 

Horas 
Trabalhadas 

Valor 
da Hora 

(R$) 

Divisão aos 
Cooperadores 

(R$) 

Reserva 
Fundo 

(R$) 

2014 Dez 21.937,10 5.243,11 16.693,99 3.387 4,90 16.596,30 97,69 

2015 

Jan 34.269,70 13.590,58 20.679,12 3.959 4,70 18.607,30 2.165,61 

Fev 27.383,85 7.940,73 19.443,12 3.868 4,52 17.483,36 4.118,04 

Mar 29.744,16 - 21.353,64 4.874 - - - 

Abr 35.218,50 7.610,66 27.607,84 4.552 5,45 24.808,40 3.955,66 1 

Mai 31.239,90 7.897,31 23.342,59 4.881 4,78 23.331,18 6.667,78 

Jun 33.616,25 8.636,05 24.980,20 5.245 4,76 24.966,20 6.275,65 

Jul 26.907,12 8.275,65 18.631,47 5.002 3,60 18.007,20 2.805,65 

Ago 27.863,25 7.495,44 20.367,81 3.939 5,17 20.364,63 - 

Set 27.456,20 7.680,67 19.775,53 3.832 5,20 19.926,40 - 

Out 31.170,88 8.345,58 22.825,30 4.333 5,25 22.748,25 - 

Nov 43.457,55 13.774,92 29.682,63 7.149 4,13 29.525,37 - 

Dez 39.374,90 15.047,01 24.327,89 8126,5 2,99 24.298,24 - 

Total 387.702,26       

Média 
Anual 

31.205,39       

(1) - Despesas internas + INSS Cooperadores + Vale Transporte 
Fonte: FURB/ITCP, 2016. 
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Tabela 123 - Valores de materiais recicláveis/Jan 2016 e preços correntes. 

Material Empresa Quantidade (kg) Preço Unitário (R$/kg) Valor total (R$) 

Ferro DL Reciclo 7.060,0 0,10 706,00 

Misto GVR Transportes 5.340,0 0,20 1.068,00 

  ARI 5.420,0 0,20 1.084,00 

Longa Vida ARI 1.380,0 0,27 372,60 

Garrafinha ARI 3.040,0 1,30 3.952,00 

Sacolinha ARI 2.100,0 0,50 1.050,00 

Plástico Cristal ARI 1.000,0 0,85 850,00 

Balde e Bacia ARI 1.600,0 0,50 800,00 

Azeite TOTAL PET 218,0 0,40 87,20 

PET Cristal TOTAL PET 3.382,0 1,20 4.058,40 

Alumínio GS METAIS 437,0 3,00 1.311,00 

Alumínio Duro GS METAIS 101,0 2,00 202,00 

Aproveitamento GS METAIS 1.364,0 0,80 1.091,20 

  ANTONIO 97,0 1,00 97,00 

Bisnaga GS METAIS 107,0 1,70 181,90 

Cobre misto GS METAIS 8,5 12,20 103,70 

  ANTONIO 7,0 12,00 84,00 

Fio GS METAIS 230,0 4,20 966,00 

Latinha GS METAIS 987,5 3,00 2.962,50 

Metal GS METAIS 21,0 7,00 147,00 

  ANTONIO 1,0 8,00 8,00 

Vidro DOMINGOS 9.460,0 0,12 1.135,20 

  CAT. VIDROS 2.180,0 0,12 261,60 

Garrafão DOMINGOS 57,0 1,30 74,10 

HD ANTONIO 4,5 2,50 11,25 

  SANDRO 3,0 2,00 6,00 

Placa ANTONIO 14,0 10,00 140,00 

  SANDRO 15,5 10,00 155,00 

Fonte SANDRO 2,0 0,50 1,00 

Forno Micro SANDRO 12,0 10,00 120,00 

Prato Micro SANDRO 1,0 3,00 3,00 

Teclado SANDRO 5,0 0,50 2,50 

Fonte: FURB/ITCP, 2016. 

 

Para 2016 as receitas foram: 
Janeiro:    R$ 34.327,73  R$ 2,86/hora trabalhada 
Fevereiro: R$ 36.572,90  R$ 3,39/hora trabalhada 
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Complementa-se o diagnóstico da COOPERRECIBLU destacando-se que existe Chamada 
Pública BNDES/FAPESC-SC com aprovação do Apoio 01/2013, dentro do Programa Ecologia 
Verde e Solidária, para a liberação de R$ 300.000,00 para implantação do projeto da 
FURB/ITCP de usina de moagem de plásticos para transformação em matéria prima 
granulada, além de fornecimento do veículo e balança. A usina já foi adquirida de Máquinas 
Indústria e Comércio Ltda. estabelecida à Rua Antero Chaves, 500, Ressacada, Itajaí/SC, 
contato: (47) 3349-3323 / marlon@marlon_maquinas.com.br, estando prevista sua 
implantação junto ao barracão nº 02, do SAMAE. 

A FURB/ITCP disponibiliza à COOPERRECIBLU apoio na formação de cooperados, 
elaboração do Plano de Trabalho, Plano de Negócios e Compra de Equipamento, dentro do 
Programa CATAFORTE - Fortalecimento do Associativismo dos Catadores de Materiais 
Recicláveis (Logística Solidária) e a UNISOL - Formação de Catadores com Foco na Utilização 
de Caminhões, de Joinville, desde 2012. A Tabela 124, a seguir, apresenta a movimentação 
da Coleta Seletiva pelo SAMAE de Blumenau, em 2015. 

Tabela 124 - Entrada dos Resíduos Seletivo pelo SAMAE Blumenau em 2015. 

Data 

Entradas (kgs) 

Movimentação por Tipo 

SAMAE % Doação 
Peq 

Triado 
% Compact % Rejeito Tri % % Total (TT) 

Jan/15 174.660 48,9 16.880 165.747 46,4 - - 10.450 5,9 2,9 357.287,2 

Fev/15 157.340 47,7 13.620 159.232 48,2 - - 8.840 5,3 2,7 330.192,2 

Mar/15 159.540 48,5 11.780 157.642 47,9 - - 10.140 6,0 3,1 328.961,7 

Abr/15 152.360 47,1 6.820 164.382 50,8 - - 11.390 6,5 3,5 323.561,7 

Mai/15 143.560 45,6 7.900 163.335 51,9 - - 11.630 6,6 3,7 314.795,2 

Jun/15 138.110 45,2 5.580 162.102 53,0 - - 11.070 6,4 3,6 305.792,2 

Jul/15 176.920 50,7 14.300 157.973 45,2 - - 13.140 7,7 3,8 649.193,2 

Ago/15 164.420 49,6 5.960 161.179 48,6 - - 13.400 7,7 4,0 331.559,0 

Set/15 124.320 39,4 3.580 187.371 59,4 - - 42.120 22,5 13,4 315.271,0 

Out/15 139.040 40,6 8.400 194.807 56,9 - - 42.400 21,8 12,4 342.247,0 

Nov/15 240.320 79,9 3.160 57.432 19,1 - - 25.860 45,0 8,6 300.912,0 

Dez/15 302.220 93,5 3.260 17.800 5,5 - - 17.800 100,0 5,5 323.280,0 

TOTAL 2.072.810 52,8 101.240 1.749.003 44,6 - - 218.240 12,5 5,6 3.923.052,5 

Me Mês 172.734 52,8 8.437 145.750 44,6 - - 18.187 12,5 5,6 326.921 

Total R$ 1.029.891,48 - 50.301,87 869.005,87 - - - 108.434,21  - 1.949.198,61 

Me Mês 85.824,29 - 4.191,82 72.417,11 - - - 9.036,18  - 162.433,22 

Fonte: SAMAE, 2016. 
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Tabela 125 - Saídas dos Resíduos Seletivo pelo SAMAE Blumenau em 2015. 

Data 

Saídas por tipo (kgs) 

Vendas Venda Doação Rejeito (RE) 

RECIBLU % 
Peq 

Triador  
% Tri partic % 

A terc 
(AT) 

% Reciblu % 

Jan/15 56.271 15,7 155.297 43,5 870.877,5  61.120 17,1 33.300 37,2 

Fev/15 50.960 15,4 150.392 45,5 1.198.138,7  6.360 1,9 18.860 27,0 

Mar/15 47.622 14,5 147.502 44,8 1.075.579,0  99.040 30,1 27.960 58,7 

Abr/15 80.501 24,9 152.992 47,3 1.380.645,0  14,560 4,5 33.520 41,6 

Mai/15 74.889 23,8 151.705 48,2 1.580.645,0  39.980 12,7 29.200 39,0 

Jun/15 71.089 23,2 151.032 49,4 1.587.714,0  12.930,0 4,2 27.620 38,9 

Jul/15 60.626 17,4 144.833 41,5 1.611.810,0  3.980,0 1,1 32.760 54,0 

Ago/15 63.687 19,2 147.779 44,6 1.743.095,0  63.640,0 19,2 23.576 37,0 

Set/15 65.466 20,8 145.251 46,1 1.785.896,0  - - 30.360 46,4 

Out/15 77.231 22,6 152.407 44,5 1.867.033,0  - - 26.520 34,3 

Nov/15 99.179 33,0 31.572 10,5 1.829.303,0  - - 49.500 49,9 

Dez/15 98.591 30,5 - - 1.782.836,0  - - 49.620 50,3 

TOTAL 846.112 21,6 1.530.763 39,0 18.313.572  301.610 7,7 382.796 45,2 

Me Mês 70.509 21,6 127.564 39,0 1.523.131  25.134 7,7 31.900 45,2 

Total R$ 420.397,20 - 760.571,05 - 9.099.238,2  149.857,23 - 190.195,12  

Me Mês 35.033,10 - 63.380,92 - 758.269,85  12.488,10 - 15.849,59  

Fonte: SAMAE, 2016. 

 

A cidade de Blumenau e Região, contam com um grande número de empresas responsáveis 
pela comercialização de materiais recicláveis. Vários agentes participam do sistema tais como 
depósitos/aparistas/sucateiros alimentados por várias fontes, conforme segue: 

 
Figura 136 - Mercado de compra e venda de materiais recicláveis. 

Fonte: SERENCO, 2016. 
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Em consulta ao Portal da Reciclagem (www.rotadareciclagem.com.br) foram identificados 
alguns pontos de compra e venda de materiais recicláveis no Município de Blumenau e região, 
conforme segue: 

Existem cadastrados em Blumenau e Região 11 (onze) empresas. 

O Compromisso Empresarial para Reciclagem (CEMPRE) é uma associação sem fins 
lucrativos dedicada à promoção da reciclagem dentro do conceito de gerenciamento integrado 
do lixo.  

O CEMPRE trabalha para conscientizar a sociedade sobre a importância da redução, 
reutilização e reciclagem de lixo através de publicações, pesquisas técnicas, seminários e 
bancos de dados. Os programas de conscientização são dirigidos principalmente para 
formadores de opinião. 

Estão cadastrados 21 (vinte e um) sucateiros e 06 (seis) recicladores da região cadastrados 
no CEMPRE. 
 

BLUMETAL: 

   
Figura 137 - Depósito - Carga e Descarga - BLUMETAL. 

Fonte: SERENCO, 2016. 

SATURNO: 

   
Figura 138 - Depósito - Carga e Descarga - SATURNO. 

Fonte: SERENCO, 2016. 
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CASA DO NEGÓCIO: 

   
Figura 139 - Moacir Ramos - Casa do Negócio. 

Fonte: SERENCO, 2016. 

 

O Programa de Pequenos Triadores também conhecidos como Núcleos Familiares que foram 
atendidos pelo SAMAE, em 2014/2015, encontram-se relacionados a seguir. 

Tabela 126 - Pequenos triadores atendidos pelo SAMAE. 

Nº CADASTRO NOME 
Telefones  

ENDEREÇO 
RESIDENCIAL CELULAR 

1 95.913 
VALMOR NUNES DE 

MOURA 
3327-7981 9175-9773 R HERMANN FRITZKE 85 IT CENTRAL 

2 95.917 
MANOEL TARCÍSIO 

LUCIANO 
3332-6053 8480-5360 

R PEDRO KRAUSS Sr 945 
VORSTADTR 

3 95.925 
MG RECICLADOS 
MEI (VANDI/ACIR) 

 9696-8178 
9729-0015 

GUILHERME SCHARF 446 IT CENTRAL 

4 95.930 
JOCELINO 

GONÇALVES 
3339-7312  R HERMANN FRITZKE 185 IT 

CENTRAL 

5 95.937 
GESSI FIDELIS 

SOUZA 
(COOPERBLU) 

3322-5680 9260-2136 R JOSÉ BOITEUX 2o GALPÃO DIR 

6 95.938 
MÁRIO DA CRUZ 
(DNA ROSÁLIA) 

3338-6038 6255-4236 
R ÂNGELA GRASSMANN 519 

ITOUPAVAZINHA 

7 95.939 DOVINIR SOARES  9616-8939 R GUSTAVO ZECK 372 IT CENTRAL 

8 95.940 
CACILDA WEBER 
RECICLAGEM Me 

3323-7577 9142-8783 R Dr FRITZ MÜLLER 1015 DO SALTO 

9 95.941 ROQUE HERBST 3334-5313 9142-2668 
R GUSTAVO ZIMMERMANN 7731 IT 

CENTRAL 

10 95.948 
ALEXANDRE NUNES 

DE MOURA 
3338-2918 9134-7843 R HERMANN FRITZKE 85 IT CENTRAL 

11 95.958 AMAURI DE LIMA 9971-4050 
9699-5646 

(Paulo) 
R THEODORO PASSOLD 905 FNDOS 

FORTALEZA ALTA 

12 95.965 ELISEU IACHUK 3339-7312  R HERMANN FRITZKE 1º BECO ESQ. 
FINAL 

Fonte: SAMAE, 2016. 
 

Em relatório da SEMUDES, foram mapeadas famílias que trabalhavam de forma autônoma, 
em seus espaços de moradia, sem associação ou cooperativa, estruturadas em pequenos 
galpões, sendo que o SAMAE abastecia os Núcleos com o material de Coleta Seletiva tendo 
em vista que a atividade de catadores deveria ser extinta. Foram cadastradas as famílias a 
seguir representadas. 



             

       Página: 387 

 

 

                        
 

 
Figura 140 - Associação dos Núcleos de Recicladoras de Blumenau. 

Fonte: BLUMENAU, 2016c. 

 

Foram realizadas visitas aos Núcleos Familiares conforme segue. Hoje, os núcleos não 
recebem mais os resíduos de coleta seletiva efetuada pelo SAMAE. Todos sobrevivem por 
conta própria, conforme segue: 

 

Núcleo Familiar Dr Gessi Fidelis Souza 

Rua Araranguá - Bairro Garcia 

Conta com 10 (dez) pessoas paradas, sem trabalho. Registraram protocolo junto ao SAMAE 
tendo em vista receber materiais da coleta seletiva. 

Sugerem a reunião com outros núcleos consolidando a COOPERBLU, já fundada. Possui 
pequeno barracão desativado e veículo (pick-up) sem condições atuais de uso. 

 
Figura 141 - Barracão desativado. 

Fonte: SERENCO, 2016. 

 

Jocelino Fernandes (Reciclagem do Silvio) 

Rua Hermann Fritzke, 185 - Itoupava Central 

Conta com 06 (seis) operadores. Possui 02 (duas) prensas, sendo uma alugada e outra própria 
e 01 (um) elevador de fardos. Opera a coleta com um caminhão baú (motorista e um ajudante) 
nos bairros Itoupava, Velha, Garcia e Centro, no horário 07h00 às 12h00. Recebe e separa 
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todo tipo de material potencialmente reciclável, comercializando mensalmente cerca de 15 
toneladas. O vidro em especial, comercializa 09 (nove) toneladas por mês. Mora com a família 
ao lado. Iniciou a operação há 02 (dois) meses, adquirindo-o do Sr. Jocelino Fernandes. 

   
Figura 142 - Jocelino Fernadez (Reciclagem) 

Fonte: SERENCO, 2016. 

 

Valmor Nunes de Moura 

Itoupava Central - Vila Moinho 

Opera com um caminhão baú e uma pick-up. O material triado é armazenado em bags para a 
comercialização. Trabalham na unidade 03 pessoas (pai, filho e esposa). A avó, com mais de 
80 anos ajuda na separação. Comercializa uma média de 5 toneladas por mês, podendo 
aumentar. Quando o Núcleo não recebeu mais o material potencialmente reciclável do 
SAMAE, o mesmo quase “quebrou”. 

   
Figura 143 - Valmor Nunes de Moura. 

Fonte: SERENCO, 2016. 

 

Itoupava Norte - Associação dos Moradores 

Na Vila União, existe um enorme galpão de propriedade da PMB, em fase de regularização 
com a Associação dos Moradores. Não foi possível o acesso, pois encontrava-se fechado. 
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Figura 144 - Associação dos Moradores- Itoupava Central - Vila União. 

Fonte: SERENCO, 2016. 

 

5.4.6.15. Indústrias recicladoras 

A coleta seletiva de resíduos potencialmente recicláveis e sua separação de acordo com as 
características físico-químicas de cada material permitem visualizar um fluxo o qual sugere e 
indica indústrias recicladoras, as quais, por processos os mais variados, reincorporam esses 
resíduos nos sistemas de produção, gerando novos produtos. O estímulo para implantação 
de novas e sempre mais indústrias recicladoras, fecha o ciclo da matéria prima virgem, onde 
a coleta seletiva das diferentes tipologias de resíduos é de suma importância. 

Duas empresas foram visitadas, detalhando-se suas atividades a seguir. 

 

 POLIVAZ Indústria e Comércio de Plásticos 

Rua Bruno Schreiber, 1136 - Progresso/Blumenau - CEP: 89.027.400 

Instalada desde 1997, busca e recebe aparas industriais, cones de linha, telas e outros 
materiais Plásticos de Polipropileno (PP), Polietileno de Alta Densidade (PEAD) e de Baixa 
Densidade (PEBD) e, Poliestireno (PPS). 

Os materiais provenientes de Blumenau e Região fornecem cerca de 40 a 50 toneladas por 
mês. Opera com 02 extrusoras recondicionadas produzindo mensalmente cerca de 50 
toneladas de grânulos coloridos (25 cores). Trabalham na indústria, 12 pessoas, sendo 05 
familiares. Possui LAO - nº 009215/FAEMA obtida até 25/05/2019. Os grânulos são 
ensacados, enfardados e comercializados com indústrias de brinquedos plásticos de 
Blumenau e Região. Além de brinquedos, Pet Shops, espaçadores de ferro, de construção, 
vários outros produtos também são fabricados. Os proprietários sugerem que os impostos e 
taxas pagas sejam reduzidas, uma vez que a matéria prima é constituída por resíduos sólidos 
(lixo), já tributados. 
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Figura 145 - Anexo Fotográfico. 

Fonte: SERENCO, 2016. 

 

 ISENSEE Recuperadora Ltda ME 

Rua Dr. Blumenau, 6695 - Encano - Indaial/SC 

A empresa opera recebendo e buscando plásticos de vários fornecedores (indústrias, 
depósitos, aparistas e sucateiros). Também recebe de Associações de Catadores de Itajaí, 
Florianópolis e de Caxias do Sul/RS. Operacionaliza com 03 extrusoras, sendo uma moderna 
(modelo Vortex), produzindo cerca de 70 a 100 toneladas/mês de materiais plásticos 
(grânulos). O material extrusado é o PP/PEAD/PEBD, alimentando indústrias de São Paulo, 
Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Utiliza a mão de obra de 40 operários. 

Os serviços de trituração e lavagem ocorrem na unidade sediada em Governador Celso 
Ramos, denominada EXTRIN. As duas unidades instaladas em Governador Celso Ramos e 
Indaial têm capacidade de ampliar a produção para cerca de 180 a 250 toneladas por mês. 

   
Figura 146 - Anexo Fotográfico. 

Fonte: SERENCO, 2016. 

 

 COLIBRI Plásticos - Indústria e Comércio de Plásticos  

Rua Bahia, 438 - Itoupava Seca 

A Colibri iniciou suas atividades em setembro de 1988. Instalada em uma área industrial de 
2.800m² de construção, é especializada na prestação de serviços de injeção de termoplásticos 
para terceiros desde commodities até materiais de engenharia. 

Em sintonia com o potencial crescente do mercado interno no Brasil, a Colibri em setembro 
de 2007 lança sua própria linha de produtos para jardinagem, decoração e ornamentação, 
com mix inicial de 23 produtos. 
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Com experiência de mais de 25 anos no mercado todos os produtos passam por rigoroso 
controle de qualidade. 

 

Figura 147 - Produtos “Anti-denque”. 
Fonte: COLIBRI Plásticos, 2016. 

 

5.4.6.16. Coleta seletiva para a compostagem / vermicompostagem / bioenergia 

Existem poucas referências sobre sistemas de coleta seletiva para a compostagem / 
vermicompostagem/ bioenergia em Blumenau. A iniciativa mais remota, refere-se ao sistema 
implantado pela PMB, transformando resíduos orgânicos em composto através de leiras a céu 
aberto, revolvimento manual, peneiramento e ensacamento em sacolas de 1,0/ 2,0 kg para 
distribuição às famílias carentes, para comercialização para aumento de renda. Isso ocorreu 
na década de 80, sendo posteriormente desativado. A referência mais significativa ocorreu 
pela implantação pelo SAMAE, de compostagem orgânica mediante usina de separação e 
enleiramento sobre o então aterro sanitário, na PARADA-1. Na época, não ocorreu o devido 
aproveitamento do composto, sendo enviado finalmente ao aterro sanitário de Brusque. 
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Figura 148 - Sistema Operacional Desativado. 
Fonte: SERENCO, 2016; SAMAE, 2016. 

 

Outro programa implantado pelo SESC/Hotel de Blumenau mantém até os dias atuais, 
atividades de segregação dos materiais orgânicos do restaurante da unidade, transportados 
em bombonas plásticas com tampa, ao pátio de compostagem no fundo das instalações do 
SESC. São misturados vários materiais conforme segue: 

 
Figura 149 - Esquema da Compostagem/ SESC. 

Fonte: SERENCO, 2016. 
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Figura 150 - Processo de Compostagem no SESC. 

Fonte: SERENCO, 2016. 

 

O composto é doado aos interessados. Quantidade máxima 500 kg. No local existe um 
pequeno galpão para guarda de utensílios e ferramentas. 

Destaca-se que o Departamento de Ambiente Urbano da Secretaria de Recursos Hídricos e 
Ambiente Urbano do Ministério do Meio Ambiente, apresentou em 02/02/2016, uma proposta 
da Resolução CONAMA sobre a compostagem de resíduos orgânicos apoiado nos elementos 
a seguir elencados. 

A Resolução detalha as disposições preliminares do composto, o licenciamento ambiental e 
as disposições finais. Detalha ainda as etapas para higienização, as classes e os parâmetros 
de qualidade do composto. 

 

5.4.7. Educação ambiental 

A educação ambiental voltada à gestão adequada ao manejo dos resíduos sólidos e à limpeza 
urbana caminha através de vários programas desenvolvidos pela Prefeitura Municipal de 
Blumenau. Citam-se como exemplo, os programas: 

 “Troque lixo por livro” - estimula aos alunos a coletar e destinar corretamente os 
resíduos recicláveis, ao mesmo tempo que incentiva o gosto pela leitura. O lixo 
transformado em uma “moeda cultural”. A cada quilo de lixo reciclável o aluno recebe 
um livro, finalizando sua coleção com um CD contendo 13 livros da coleção “Cantos e 
Encantos”. Iniciativa do SAMAE, Secretaria Municipal de Educação, empresas e 
entidades de Blumenau. 

 Outras atividades do SAMAE e a Diretoria de Educação Ambiental da FAEMA: 
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 Palestras, oficinas, sensibilizações e exposições; 

 Biblioteca, videoteca e imagem; 

 Rede de Educação Ambiental; 

 Promoção, organização e parceria em eventos de cunho educativo; 

 Promoção de atividades em função do calendário ecológico; 

 Cursos, oficinas e apoio aos professores e seus projetos educacionais; 

 Programa Escola Amiga do Meio Ambiente; 

 Atendimento de Alunos e professores em áreas naturais; 

 Elaboração de material didático - pedagógico para professores. 

 Sub-rede de educação ambiental para professores. 

 Museu de Ecologia Fritz Muller: Programa de documentação, museologia, Centro de 
Educação Ambiental Rodolfo Gerlach e visitação de alunos e turistas. 

Destacam-se ainda: 

 APA Raulino Reitz; 

 APA das Ilhas Fluviais; 

 ARIE Roberto Miguel Klein; 

 Parque Municipal Nascentes da Garcia; 

 Parque Natural Municipal São Francisco de Assis; 

 Parque Natural Municipal Bromberg, e, 

 Cartilha Nossa Amiga Natureza. 

 

Outros Programas são referidos ainda: 

 Lacre Solidário - Movimente essa ideia 

90kg de lacres de latinhas de alumínio = 1 cadeira de rodas. 

Apoio: Fundação Fritz Muller,Rede TOP, RIFFEL, ROTARY CLUB, Shopping Park 
Europeu, AMPE Bl. E TETRA. 

 

 Programa COOPER SUSTENTÁVEL 

A rede de Supermercados COOPER, opera o Programa COOPER SUSTENTÁVEL, tendo 
como objetivo principal a educação ambiental da população usuária da rede, mediante a troca 
de materiais recicláveis por vale-compras, dentro da Companha Bairro Limpo. São 05 (cinco) 
pontos de troca designados por “Estação de Reciclagem”. 

 



             

       Página: 395 

 

 

                        
 

 Programa Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL) Recicla 

Destaca-se o Concurso de Redação e Desenho sobre o tema: “Se você tivesse superpoderes, 
o que você faria pela preservação do Planeta? ”, lançado pelo Governo do Estado - Recicla 
CDL na Escola/2015 para os estudantes do ensino fundamental regularmente matriculados 
nas escolas municipais de Santa Catarina. 

O Parque Vila Germânica, a Prefeitura Municipal de Blumenau (Secretaria de Turismo), a 
SETERB e a FAEMA disponibilizaram o folheto a seguir detalhado. 

 

5.4.8. Sustentabilidade do sistema 

A Lei nº 11.445/2007 que institui a Política Nacional de Saneamento Básico, em seu Capítulo 
VI - Dos Aspectos Econômicos e Sociais, define: 

Art. 29º Os serviços públicos de saneamento básico terão a sustentabilidade 
econômico-financeira assegurada, sempre que possível, mediante remuneração pela 
cobrança dos serviços (BRASIL, 2007b). 

Também a mesma Lei, no seu art. 2º - VII, estabelece a eficiência e sustentabilidade 
econômica, como um dos princípios fundamentais. 

Para custear as despesas com coleta, transporte, transbordo e destinação final dos resíduos 
domiciliares/comerciais (convencionais) gerados em Blumenau, é feita a cobrança da Taxa de 
Coleta de Lixo, em conjunto com as de Água e Esgoto, pelo SAMAE, regulamentada conforme 
segue: 

A Lei Complementar nº 632/2007, a qual institui o Código Tributário do Município de 
Blumenau em seu capítulo X, define a Taxa de Coleta de Lixo Ordinário, conforme 
segue: 

Capítulo X - Taxa de Coleta de Lixo Ordinário 

Art. 375° - A Taxa de Coleta de Lixo Ordinário tem por fato gerador a utilização, efetiva 
ou potencial, dos seguintes serviços prestados ao contribuinte ou postos à sua 
disposição: 

I - coleta e transporte dos resíduos sólidos e pastosos; 

II - transbordo dos resíduos sólidos e pastosos; 

III - deposição final dos resíduos sólidos e pastosos. 

§ 1º Para os efeitos deste artigo entende-se como lixo ordinário os resíduos sólidos e 
pastosos produzidos em economias residenciais ou não, que possam ser 
acondicionados em sacos plásticos, com exceção dos resíduos que por seu volume, 
composição ou peso, necessitam de transporte específico, provenientes de: 

I - processos industriais, comerciais e de prestação de serviços; 

II - obras de construção civil ou demolições; 

III - serviços de saúde; 

IV - limpeza de jardins e similares (BLUMENAU, 2007). 
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Despesas / 2015 
 RC Nuhs Comércio e Representações 

Ltda. 
 BLUMETERRA Comércio e Serviços Ltda 
 RECICLE Catarinense de Resíduos Ltda. 
 RAMOS Terraplanagem (8.029.120,80) (1) 
 MTG Hidro e Elétrico Ltda. - ME 
 COOPERRECIBLU 

 Fornecimento de Água 

 Fornecimento de Energia Elétrica 
 GERÊNCIA DE RESÍDUOS 

SÓLIDOS/SAMAE 

 Pessoal 

 Energia Elétrica 

 
22.370,00 

10.767.060,00 
10.490.154,29 

832.788,00 
1.625.892,00 

 
Não contabilizado 

 Não contabilizado 
 

908.807,64 
52.688,64 

 Outras Despesas 7.073.235,31 
(1) - somente resíduos sólidos 
  
Receitas / 2015  
 Taxa de coleta de Lixo (cobrança em 

conjunto com Taxas de Água e Esgoto) 
32.170.789,02 

Total (R$): 32.170.789,02 
Saldo / 2015  
Receitas 32.170.789,02 
Despesas 31.750.625,88 

Saldo (Superávit): 420.163,14 

 

Receita orçada para 2016: 

R$ 55.500.000,00 (Previsão de 30% menor) = 36.000.000,00 

A Lei Municipal nº 6.908/2006 autoriza a Concessão de Auxílio Financeiro à RECIBLU, no 
valor de R$ 20.000,00, destinado a manutenção e ao pagamento de aluguel de barracão 
(BLUMENAU, 2006). 

Os serviços de limpeza urbana, realizados pela URB, são despesas a serem cobradas com 
taxas específicas, pois seus valores não são divisíveis proporcionalmente pela população, ao 
contrário da coleta de resíduos, que pode ser estimada por diversos parâmetros, como foi 
demonstrado anteriormente. 

As despesas empenhadas com limpeza urbana, conforme relatórios enviados pela Secretaria 
Municipal de Serviços Urbanos, apresentam-se a seguir: 
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Tabela 127 - Despesas empenhadas com limpeza pública 2012 / 2015. 

Ano Despesa 

2012 7.281.924,02 

2013 6.109.608,01 

2014 6.725.009,52 

2015 8.587.306,13 

Fonte: SERENCO, 2016. 

 

5.4.9. Sistema de informações 

As informações sobre o sistema de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos de 
Blumenau, incorporados ao SNIS são operacionalizados pelo SAMAE desde 2002, em 
conjunto com as informações do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário, conforme 
detalhados a seguir. Os dados referem-se ao ano de 2014. 

Apresentam-se a seguir os dados do SNIS/2014, referentes à limpeza urbana e manejo de 
resíduos sólidos na Região Sul, Blumenau e Região e somente Blumenau.  

Dados da Região Sul, conforme tabela a seguir. 

Tabela 128 - Indicadores SNIS - Região Sul - 2012. 

Indicador Valor Unidade 

Taxa de cobertura de coleta de RDO (população urbana) 98,8 % 

Taxa de cobertura de coleta de RDO (população total) 92,6 % 

Massa coletada (RDO+RPU) per capita (Região Sul) 0,81 Kg/hab./dia 

Existência de coleta seletiva¹ 53,1 % de municípios 

Existência de coleta seletiva porta a porta 44,4 % de municípios 

Quantidade de resíduo coletado seletivamente per capita 27,6 Kg/hab./ano 

Massa recuperada de recicláveis per capita 15,7 Kg/hab./ano 

Existência de cobrança pelos serviços 76,4 % dos municípios 

Autossuficiência financeira 43,7 % receita/despesa 

Despesa per capita com manejo de RSU 75,97 R$/hab./ano 

¹ correspondem ao total das populações urbanas dos municípios, independente da abrangência do serviço de 
coleta seletiva no município. Desta forma, recomenda-se toda parcimônia na leitura ou utilização dos mesmos. 

Fonte: SNIS, 2016. 

 

A seguir, dados referentes ao sistema de Blumenau. 
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Tabela 129 - Indicadores SNIS - Blumenau - 2014. 

Indicador Valor Unidade 

Taxa de cobertura de coleta de RDO (população urbana) 100 % 

Taxa de cobertura de coleta de RDO (população total) 98,99 % 

Massa coletada (RDO+RPU) per capita  0,97 Kg/hab./dia 

Existência de coleta seletiva Sim (Sim/Não) 

Existência de coleta seletiva porta a porta ¹ Sim (Sim/Não) 

Quantidade de resíduo coletado seletivamente per capita 5,41 Kg/hab./ano 

Massa recuperada de recicláveis per capita 5,67 Kg/hab./ano 

Existência de cobrança pelos serviços Sim (Sim/Não) 

Autossuficiência financeira 36,81 % receita/despesa 

Despesa per capita com manejo de RSU 31,51 R$/hab./ano 
  ¹ Estimativa atual cerca de 60%. 

Fonte: SNIS, 2016. 

 

A Gestão dos Serviços de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos com base nos 
indicadores do SNIS se apresenta conforme segue: 

Tabela 130 - Gestão dos Serviços de Limpeza e Manejo dos RSU. 

Indicador Blumenau Região Sul Unidade 

1.Taxa de cobertura de coleta de RDO, população urbana 100 98,8 % 

2.Taxa de cobertura de coleta de RDO população total 98,99 92,6 % 

3.Massa coletada (RDO+RPU) per capita  0,97 0,81 Kg/hab./dia 

4. Existência de coleta seletiva porta a porta Sim 44,4 % 

5.Quantidade de resíduo coletado seletivamente per capita 5,41 27,6 Kg/hab./ano 

6.Massa recuperada de recicláveis per capita 5,67 15,7 Kg/hab./ano 

7.Existência de cobrança pelos serviços Sim¹ 76,4 % 

8.Autossuficiência financeira 36,81 43,7 %receita/ despesa 

9.Despesa per capita com manejo de RSU 31,51 75,97 R$/hab./ano 
  ¹ Tarifas em conjunto com as de água e esgoto. 

Fonte: SNIS, 2016. 

 

Os dados referenciados apresentam a gestão dos RSU em Blumenau, em situação bastante 
favorável. Para o item 4, os indicadores apresentados para a Região Sul representam apenas 
44,4% dos municípios. 
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Tabela 131 - Indicadores SNIS para Blumenau e outros Municípios Catarinenses 2014. 

Municípios (2014) Blumenau Brusque Florianópolis Itajaí Joinville São José 

População total do município (Fonte: 
IBGE): (Habitantes) 

334.002 119.719 461.524 201.557 554.601 228.561 

Quantidade total de RDO e RPU 
coletada por todos os agentes 
(Tonelada/ano) 

112.934,30 29.087,80 192.083,00 71.842,80 158.076,00 63.115,60 

Massa de resíduos domiciliares e 
públicos (rdo+rpu) coletada per 
capita em relação à população total 
atendida pelo serviço de coleta 
(Kg/habitante/dia) 

0,94 0,67 1,14 1,03 0,78 0,79 

Valor contratado (preço unitário) do 
serviço de coleta diurna, em 31/12 do 
ano de referência (R$/tonelada) 

123,59 - - 123,32 - 114,86 

Valor contratual (preço unitário) do 
serviço de aterramento de RDO e 
RPU (R$/tonelada) 

- - 102,97 41,07 48,14 143,31 

Despesa total com o serviço de 
coleta de RDO e RPU per capita 
(R$/habitante.ano) 

31,51 81,73 141,55 40,05 49,35 35,58 

Qtd. total recolhida da coleta seletiva 
acima mencionados 
(Toneladas/Ano) 

1.807,30 - 12.089,00 4.567,00 11.700,00 1.060,00 

Qtd. total recolhida da coleta seletiva 
acima mencionados 
 per capita (toneladas/habitante.ano) 

0,0054 - 0,0262 0,0227 0,0211 0,0046 

Quantidade total de RSS coletada 
pelos agentes executores 
(Tonelada/ano) 

- 5,8 622,3 380,8 888 145 

Despesa total com a coleta de RSS 
(R$/tonelada) 

- 10.685,50 1.811,82 727,02 770,95 1.147,01 

Fonte: SNIS, 2016. 

 

5.4.10. Revisão do plano diretor de Blumenau (PDB) - recomendações 

Apresentam-se as seguintes recomendações referentes ao Relatório de Leitura da Cidade / 
Plano Diretor de Blumenau (PDB) 2005/2006 (BLUMENAU, 2005b): 

 Incentivar a reciclagem do lixo na cidade; 

 Aumentar a coleta seletiva de lixo; 

 Implantar mais lixeiras nas ruas da cidade; 

 Conceder desconto na taxa de coleta de lixo para quem recicla 

 Implantar companha de educação ambiental para a coleta seletiva e para usar o lixo 
orgânico. 

 Implantar companha para trocar lixo reciclável por alimento; 

 Implantar centro de reciclagem de lixo nos bairros; 

 Implantar pontos de coleta seletiva de lixo nas escolas; 


