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APRESENTAÇÃO 

 

Este documento refere-se ao Diagnóstico Técnico Participativo, correspondente à 

elaboração da revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB do 

município de Canoinhas, com base no Termo de Referência do Processo Licitatório 

nº 01/2018, a ser executada pela empresa AMPLA Consultoria e Planejamento 

LTDA.  

 

Em 2010 o município de Canoinhas elaborou pela primeira vez seu Plano Municipal 

de Saneamento Básico. Segundo o parágrafo 4º do Art. 19º da Lei 11.445/2007, a 

qual estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico, os planos de 

saneamento básico serão revistos periodicamente, em prazo não superior a 4 

(quatro) anos. Desta forma, justifica-se o presente processo de revisão do atual 

PMSB de Canoinhas.   

 

Este documento inicialmente apresenta a caracterização municipal e o estudo 

populacional, sendo em seguida apresentado os Diagnósticos dos Sistemas de 

Abastecimento de Água, Sistema de Esgotamento Sanitário, Limpeza Urbana e 

Manejo dos Resíduos Sólidos e Drenagem Urbana e Manejo das Águas Pluviais. 
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A- CARACTERIZAÇÃO GERAL DO MUNICÍPIO 

 

1. HISTÓRICO 

 

O município de Canoinhas foi fundado em 1888, como Santa Cruz de Canoinhas. 

Entre 1912 e 1916 emergiu a Guerra do Contestado, gerada por fatores sociais, 

políticos, econômicos e messiânicos, o que acarretou no ataque às vilas e povoados 

do interior do município.  

 

Após esse período, a cidade alcançou uma fase de alto desenvolvimento, ativando 

sua economia através do extrativismo vegetal da erva-mate e da madeira. O período 

durou até 1930, quando a extração da erva-mate entrou em decadência. Por volta 

de 1930 foi implantado um ramal ferroviário, para uni-la ao distrito de Marcílio Dias, 

integrando a cidade à estrada de ferro São Paulo/Rio Grande do Sul e ao porto de 

São Francisco do Sul, provocando na ocasião uma grande revolução na economia 

local. 

 

Segundo o historiador Tokarski (2014), canoinhas sempre possuiu íntima ligação 

com o Paraná e dele origina a maioria da colonização do município, desde as 

primeiras incursões ao território desconhecido. Nessa época é que afluíram caboclos 

paulistas, descendentes de portugueses e espanhóis. Foi apenas ao final do século 

XIX e no início do século XX que chegaram os imigrantes europeus, sobretudo 

poloneses, ucranianos e alemães, geralmente migrados do Paraná. Os primeiros 

anos do século XX também marcaram a chegada de sírio-libaneses e alguns 

italianos. 
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2. LOCALIZAÇÃO E ACESSOS 

 

2.1. LOCALIZAÇÃO 

 

O município de Canoinhas possui uma área de 1143,5 km² e está situado no Vale de 

Canoinhas a uma latitude de 26º10'38"s, longitude de 50º23'24"w de Greenwich e 

altitude de 765 metros acima do nível do mar, conforme Figura 1. 

 

Os limites políticos do município de Canoinhas são: os municípios de Três Barras, 

Major Vieira, Bela Vista do Toldo, Timbó Grande, Irienópolis, São Mateus do sul 

(PR), Paula Freitas (PR) e Paulo Frontin (PR). 
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Figura 1: Localização de Canoinhas 

Fonte: Elaborado por Ampla Consultoria, 2018. 
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2.2. PRINCIPAIS ACESSOS 

 

A cidade de Canoinhas tem acesso através da rodovia BR-280, num percurso de 54 

km a partir da BR-116, no município de Mafra. Ainda pela BR-116 pode-se atingir a 

cidade através da SC-477, desde o município de Papanduva, num trajeto de 35 km, 

passando por Major Viera. A oeste, a partir de União da Vitória (PR) e Porto União, 

chega-se a Canoinhas através de 75 km da BR-280, atravessando o município de 

Irineópolis.  

 

Ao norte, via Ponta Grossa ou Lapa, o acesso é a partir de São Mateus do Sul/ PR, 

por intermédio de 28 km até Três Barras e dessa cidade, mais 12 km através da SC-

303, totalizando 40 km desde São Mateus do Sul. 

 

A Figura 2 apresenta o mapa com os principais acessos ao município de Canoinhas.  
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Figura 2: Principais Acessos ao Município 

 

Fonte: Elaborado por Ampla Consultoria, 2018. 
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O Quadro 2 apresenta as distâncias por vias terrestres entre Canoinhas e outros 

municípios e principais capitais. 

 

Quadro 1: Distância de Canoinhas às principais cidades 

Cidade – UF Distância em km 

Florianópolis - SC 372,0 

Joinville - SC 197,0 

Chapecó - SC 320,0 

Blumenau - SC 235,0 

Curitiba - PR 181,0 

São Paulo – SP 684,0 

Fonte: Google Maps. 
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3. GEOGRAFIA FÍSICA 

 

3.1. GEOLOGIA 

 

De leste para oeste, afloram hoje no território catarinense os sedimentos recentes do 

litoral, uma faixa de rochas magmáticas e metamórficas mais antigas, a sucessão 

das rochas sedimentares gondwânicas e os derrames de lavas básicas, 

intermediárias e ácidas da Formação Serra Geral (Scheibe, 1986).  

 

Podemos classificar a geologia do Estado de Santa Catarina em 4 unidades: 

 

1) Unidade Sedimentar Quartenária;  

2) Unidade Cristalina Pré-Cambriana;  

3) Unidade Sedimentar Paleozóica;  

4) Unidade Basáltica Mesozóica. 

 

Figura 3: Unidades Geológicas de Santa Catarina. 

 
Fonte: RABELLO, Geografia de Santa Catarina. 

 

Na Figura 3 estão representadas as unidades geológicas citadas para o estado de 

Santa Catarina. O município de Canoinhas inclui-se na Unidade Sedimentar 

Paleozóica.  

 

As rochas da região apresentam ambientes geológicos como: marinhos rasos 

(Formação Teresina), planície costeira (Formação Rio do Rastro) e finalmente para 
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continentais (Formação Botucatu e Serra Geral). Já na Formação Botucatu há um 

ambiente extremamente árido em certo período, tendo em sua composição arenitos 

eólicos, e sedimentos aluvionares quaternários, onde se desenvolveram as 

formações superficiais (solos).  

 

A geologia do município foi constituída pela alteração das rochas, nas planícies dos 

rios do planalto de Canoinhas foram depositados sedimentos aluvionares 

quaternários. Em algumas zonas as rochas são transformadas em excelentes 

aquíferos subterrâneos, havendo um grande potencial para exploração de água para 

abastecimento público e privado. A permeabilidade acentuada em determinadas 

regiões, coloca em risco a qualidade das águas subterrâneas, pois possibilita a 

recarga dos aquíferos por águas contaminadas em superfície (PGIRS de Canoinhas, 

2010). 

 

 

3.2. GEOMORFOLOGIA E RELEVO 

 

O município de Canoinhas pertence à unidade geomorfológica catarinense Patamar 

de Mafra. A unidade é composta por um relevo de superfície regular, quase plana, 

que no conjunto é individualizado como um patamar intermediário, 

predominantemente constituído por uma superfície colinosa. O limite desta unidade 

com o Planalto dos Campos Gerais é, em alguns pontos, a cuesta da Serra Geral, 

com um desnível de cerca de 300m em média. As cotas altimétricas decaem de 

leste para oeste, atingindo, junto a Serra Geral, valores entre 650 a 740m. 

(Embrapa, 2004).  

 

Os solos encontrados em Canoinhas são cambissolos e latossolos, encontrados em 

altas topografias. Próximas aos rios, onde a topografia é bastante plana (planícies 

de inundação) são encontrados gleissolos húmicos (ricos em matéria orgânica) a 

pouco húmicos.  

 

Cambissolo é um tipo de solo com menor profundidade (de 0,5 a 1,5m), ainda em 

processo de desenvolvimento e com material de origem na massa do solo. Já os 
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latossolos, que por questões genéticas encontram-se desenvolvidos em terrenos 

aplainados, em porções de topografia elevada e têm espessuras maiores, podendo 

ultrapassar os 5 metros. Em menor proporção ocorrem neossolos que são solos 

constituídos por material mineral ou orgânico pouco espesso (30 cm). Não 

modificam seu material originário por apresentarem resistência ao intemperismo, a 

composições químicas e também devido ao relevo que pode impedir ou limitar sua 

evolução, principalmente a sul do município de Canoinhas. 

Seu relevo de planalto com superfícies planas a onduladas e montanhosas com 

denudação periférica muito favorece a agricultura. O solo apresenta média e boa 

fertilidade em relevos praticamente planos margeando rios ou locais de depressão. 

A textura é argilosa. Este solo apresenta viabilidade no manejo com restrições em 

determinadas áreas (Prefeitura Municipal de Canoinhas, 2014). 

 

 

3.3. CLIMATOLOGIA 

 

Segundo o sistema de Köppen, o Estado de Santa Catarina se enquadra na zona 

fundamental temperada ou "C" e no tipo fundamental “Cf" úmido. No Estado este 

tipo "Cf" se subdivide em duas variedades específicas, sendo elas, Cfa (clima 

temperado úmido com verão quente) e Cfb (clima temperado úmido com verão 

temperado)  

 

Os índices pluviométricos de Santa Catarina variam em torno de 1300 a 2000 mm 

anuais, com médias anuais de temperatura de que variam de 14 a 20 °C, um pouco 

mais altas na costa e amena nas partes mais elevadas do planalto. Possui verão 

bastante chuvoso, devido aos altos índices de umidade, com temperaturas mínimas 

de 20 °C e alcançam até 33 °C. O inverno possui médias de precipitação abaixo de 

100 mm e temperaturas amenas, com ocorrência de geada e neve nos locais mais 

elevados (MONTEIRO, Maurici A., 2001). 

 

As massas de ar que influenciam diretamente o clima do Estado de Santa Catarina 

são: Massa Polar Atlântica, Massa Polar Pacífica, Massa Tropical Atlântica e a 

Massa Equatorial Continental. Principalmente no verão, influencia com mais 
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frequência a Massa Tropical Atlântica, com ventos do quadrante norte infletidos no 

litoral. No inverno, a maior influência se observa da Massa Polar Atlântica. Há uma 

disputa meteorológica para domínio do clima neste período do ano, e conforme o 

inverno se estabelece a Massa Polar Atlântica também se mantém vigente. 

 

 

 

Figura 4: Classificação de Köppen - Santa Catarina 

 

Fonte: Atlas Climatológico do Estado de Santa Catarina, 2007. 

 

 A variedade "Cfa" se caracteriza por apresentar chuvas durante todos os meses do 

ano e possuir a temperatura do mês mais quente superior a 22°C, e a do mês mais 

frio superior a 3°C. A variedade "Cfb" também apresenta chuvas durante todos os 

meses do ano, tendo a temperatura do mês mais quente inferior a 22°C e a do mês 

mais frio superior a 3°C.  

 

O município de Canoinhas é caracterizado por um clima temperado e úmido com 

verões temperados, sendo classificado como um clima “Cfb”. 
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O Quadro 2 apresenta a caracterização climatológica do município de Canoinhas, 

onde se observam as máximas e mínimas de temperatura, assim como a 

precipitação em todos os meses do ano. Tendo em vista que não foram obtidas 

séries históricas atualizadas, a base destes dados, média realizada entre os anos de 

1961 e 1990, foi extraída da pesquisa elaborada em 2013 para o Plano de Gestão 

Integrada dos Resíduos Sólidos de Canoinhas. 

 
Quadro 2: Quadro Climático do Município de Canoinhas 

Mês Temp. Mínima (°C) Temp. Máxima (°C) Precipitação (mm) 

Janeiro 16,9 28,9 156,3 

Fevereiro 17,5 27,5 141,6 

Março 16,4 27,5 132,3 

Abril 13,2 24,3 79,8 

Maio 10,4 21,7 91,5 

Junho 7,9 19,3 100,4 

Julho 8,0 19,6 86,3 

Agosto 9,0 21,1 90,0 

Setembro 10,7 22,5 128,4 

Outubro 13,1 24,8 124,9 

Novembro  14,6 27,0 113,9 

Dezembro 16,4 28,0 119,5 

Fonte: ClicRBS. 

 

Na Figura 5 observam-se os dados referentes aos apresentados no Quadro 2. 
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Figura 5: Climatologia de Canoinhas 

 
Fonte: Elaborado por Ampla Consultoria, 2018. 

 

De acordo com os dados apresentados, o clima do município de Canoinhas 

apresenta temperatura média anual de 18,6°C sendo a média das máximas de 

24,4°C e a média das mínimas de 12,8°C. A precipitação anual média do município 

de Canoinhas é de 113,7 mm/mês. 

 

 

3.4. HIDROGRAFIA 

 

A Rede Hidrográfica de Santa Catarina é constituída pelo sistema integrado da 

vertente interior (Bacia Paraná-Uruguai) e o sistema de vertente atlântica, composta 

por um conjunto de bacias hidrográficas isoladas.  

 

A  

Figura 6 apresenta as regiões hidrográficas de Santa Catarina. A região a qual 

pertence à Bacia do Rio Canoinhas é a RH5, denominada como Planalto do Rio 

Canoinhas.  
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Figura 6: Rede Hidrográfica de Santa Catarina. 

 

Fonte: Elaborado por Ampla Consultoria, 2018.  

 

O município é banhado pelas bacias dos rios Iguaçu e Negro cujos principais 

afluentes são o Paciência e o Canoinhas. O rio Tamanduá situa-se nos limites com 
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Timbó Grande. Há também tributários menores, como o do Alemão, Água Verde, 

dos Pardos, dos Poços, Fortuna, Preto, Timbozinho, da Areia, Santo Antônio e 

Arroio Grande. 

 

Segundo a Agência Nacional das Águas (2003), o rio Canoinhas, um dos principais 

afluentes do Rio Negro, possui área territorial de 1.443 km² e extensão de 143 km 

sendo considerado como corpo receptor natural da cidade. 

 

O rio contribui como alicerce econômico, principalmente ao setor primário de 

produção (agricultura e pecuária) nos municípios catarinenses de Monte Castelo, 

Major Vieira, Três Barras, Canoinhas e interior de Papanduva. E, no setor 

secundário, destaca-se principalmente no município de Canoinhas. Como fonte de 

abastecimento urbano de água, atende aos municípios de Canoinhas e Major Vieira 

(SIEVERS, 2004). 

 

O Rio Iguaçu tem suas nascentes na Serra do Mar, e deságua no município de Foz 

do Iguaçu, compreendendo uma grande extensão no sentido de drenagem, no 

centro-sul do continente sul-americano (bacia do Rio da Prata), desembocando no 

oceano Atlântico, na divisa entre Paraguai e Argentina. 

  

O Arroio Monjolo, com uma área de drenagem de 3,0 km2, cruza a área urbana pela 

parte da área comercial onde o escoamento é feito por galerias de concreto, com 

capacidade de descarga limitada, o que pode vir a sofrer com alagamentos, quando 

não suportar a quantidade de água escoada. 

 

As atividades antrópicas como agricultura, silvicultura, pecuária, bem como as obras 

da construção civil contribuíram para a redução da vegetação original, provocando 

em muitos casos a ausência da Mata Atlântica. Cabe ressaltar que a ocupação 

dessas áreas compromete a quantidade das águas superficiais e subterrâneas, com 

a crescente impermeabilização do solo, alteração de perfis de solo e da topografia. 

Ressalta-se ainda que em momentos de alta pluviosidade as áreas antropizadas 

situadas ao longo das planícies de inundação caracterizam-se como zonas 

suscetíveis a processos de inundação e alagamento (apud MAGALHÃES, 2010).  
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As edificações irregulares, localizadas a menos de 15 metros dos corpos hídricos, 

removendo a mata ciliar, também contribuem para a ocorrência de inundações, visto 

que ao ser retida, a água escoa com mais rapidez, gerando perdas econômicas, 

sociais e ambientais tanto na área rural quanto na área urbana, já que não são 

preservadas as Áreas de Preservação Permanente (APP) dos rios. 

 

Historicamente, Canoinhas têm problemas com inundações devido à alta 

intensidade das precipitações pluviométricas, que são comuns no município. O alto 

índice de pluviosidade resulta em maiores volumes de escoamento superficial, que 

acabam sendo superiores à capacidade de escoamento do rio Canoinhas, causando 

inundações nas regiões urbanizadas.  

 

A bacia do Rio Negro apresenta alto índice de precipitação, a montante do Rio 

Canoinhas resultando em inundações nas áreas urbanizadas, represando o Rio 

Canoinhas, e, consequentemente, propagando o represamento para a região a 

montante dos seus afluentes, incluindo as áreas urbanizadas. 

 

 

3.5. VEGETAÇÃO 

 

A região do município de Canoinhas tem sua cobertura vegetal classificada como 

floresta ombrófila mista, isto é, floresta com araucária ou pinheiro brasileiro, 

conforme apresentado na Figura 7.  Há ainda porções de floresta ombrófila mista 

aluvial nas planícies adjacentes aos rios, floresta ombrófila mista montana na faixa 

entre 500 e  1000m e floresta ombrófila mista altomontana em altitudes acima de 

1000m.  
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Figura 7: Formações Vegetais de Canoinhas 

 

Fonte: Elaborado por Ampla Consultoria, 2018. 

 

Segundo Sievers (2004), além das espécies nativas inerentes a Floresta Ombrófila 

Mista, onde predominava a Araucária e a Imbuia, destacavam-se também, 
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principalmente nos bosques, a Erva-mate, que historicamente foi responsável por 

uma das maiores riquezas econômicas do município de Canoinhas.  

 

Segundo estudos da EPAGRI, a floresta que ocorre na região é restrita ao planalto e 

caracterizada pela presença do pinheiro do Paraná (Araucária angustifólia) no 

extrato superior. Além disso, pinheiros menores e dispersos, com baixa densidade, 

onde predominam os representantes das Mirtáceas e das Aqüifoliáceas, 

entremeadas por densos taquarais e carazais, são encontrados nos segundo 

estrato. 

 

Campos secundários são formados por gramíneas grossas e duras, mostrando uma 

menor evolução dos campos. Nestes locais predominam as macegas e espécies 

forrageiras inferiores. 

 

As porções de mata pouco densas, com presença de árvores menores e irregulares 

apresentam o sub-bosque densamente povoado por taquarais e carazais, também 

conhecidos no popular como “faxinal”, “caíva”, “catanduva” ou “guaxiva”. 

 

Campos edáficos ou de inundação, caracterizados como terrenos baixos e planos, 

onde há presença de Gramíneas e Ciperáceas altas, além das Verbenáceas de um 

ou mais metros de altura. Como exemplo de Gramíneas: o capim-caninha ou 

macega (Hypogynium virgatum), o capim-caninha (Andropogon leuchostachyus), 

capim pluma (Andropogon macrothryx), treme-treme (Poidhium calotheca), e 

demais. São encontrados exemplares de Zizaniopsis microstachya, capim de dois a 

três metros de altura. As Ciperáceas (tiriricas) nos campos úmidos formam, por 

vezes, densos tapetes situados em locais em constante encharcamento, em que 

solo apresenta elevada acidez. Há indícios nestes locais, de caraguatás, (Eryngium 

spp.) e os caraguatás-mansos (Eriocaulon spp. e Paepalanthus spp.) além de 

diversas espécies de carquejas e vassouras (Baccaris spp.)  

 

Demais espécies de árvores neste ecossistema são: gavirova (ou gabirova), tarumã, 

pessegueiro-bravo, cedro, vassourão e a canela-sassafrás. 
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4. INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO  

 

4.1. LEGISLAÇÕES E RESOLUÇÕES 

 

4.1.1. Leis Federais  

 

 Lei 11.445/07 - Estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico.  

 Lei 9.605/98 - Dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de 

condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências. 

 Decreto 7.404/10 - Regulamenta a Lei 12.305/10, que institui a Política 

Nacional dos Resíduos Sólidos, cria o Comitê Interministerial da Política 

Nacional de Resíduos Sólidos e o Comitê Orientador para a Implantação dos 

Sistemas de Logística Reversa, e dá outras providências. 

 

4.1.2. Leis Estaduais  

 

 Lei 14.675/09 - Institui o Código Estadual do Meio Ambiente e estabelece 

outras providencias. 

 

4.1.3. Leis Municipais  

 

 Lei 4.376/08 - Dispõe sobre a prestação do serviço de abastecimento de água 

e esgotamento sanitário no município de Canoinhas. 

 Resolução 008/11 - Dispõe sobre mecanismos e procedimentos para 

execução dos planos de saneamento básico pelos prestadores de serviços, 

relativos aos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, e 

verificação do seu cumprimento pela AGESAN - Agência Reguladora de 

Saneamento Básico do Estado de Santa Catarina.    

 Lei 6.204/18: Autoriza o poder executivo municipal a firmar convênio com a 

Companhia Catarinense de Águas e Saneamento – CASAN. 

 Lei Complementar 061/2017: Institui o novo plano diretor do município de 

canoinhas e dá outras providências. .  
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 Lei 4.693/11: Autoriza o ingresso do Município de Canoinhas no consórcio 

público denominado de Agência Reguladora Intermunicipal De Saneamento 

(ARIS), e dá outras providências.  

 Lei 4.510/10: Dispõe sobre a criação do conselho municipal de saneamento 

de canoinhas e da outras providências. 

 Lei 4.404/09: Cria o fundo municipal de saneamento básico do município de 

Canoinhas, o conselho gestor do fundo municipal de saneamento básico e 

adota outras providências.  

 Lei 4.357/08: Dispõe sobre a criação do COMDEMA – Conselho Municipal de 

Defesa do Meio Ambiente de Canoinhas e da outras providências. 

 

 

4.2. PODERES 

 

A Câmara Municipal de Canoinhas tem funções legislativas, atribuições para 

fiscalizar e assessorar o Executivo e competência para organizar e dirigir os seus 

serviços internos. O Poder Executivo é exercido pelo Prefeito, auxiliado pelos 

Secretários Municipais. Compõe a gestão municipal as secretarias de: 

 

 Educação; 

 Saúde; 

 Administração, Finanças e Orçamento; 

 Habitação; 

 Meio Ambiente; 

 Desenvolvimento Rural; 

 Obras 

 Planejamento; 
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4.3. PLANO DIRETOR 

 

No Brasil, as bases para o planejamento urbano estão estabelecidas no Estatuto da 

Cidade (lei 10.257/2001). De acordo com os artigos 39º e 40º do Estatuto da Cidade, 

o plano diretor, aprovado por lei municipal é “o instrumento básico da política de 

desenvolvimento e expansão urbana”.  

 

De forma geral, o Plano Diretor é uma lei municipal que estabelece diretrizes para a 

ocupação da cidade. De acordo com Weiblen (2008), ele identifica e analisa as 

características físicas, as atividades predominantes e as vocações da cidade, os 

problemas e as potencialidades. É um conjunto de regras básicas que determinam o 

que pode e o que não pode ser feito em cada parte da cidade. É um processo de 

discussão pública que analisa e avalia a cidade para depois formular a cidade que a 

sociedade deseja.  

 

Desta forma, a prefeitura, em conjunto com a sociedade, busca direcionar a forma 

de crescimento, conforme uma visão de cidade coletivamente construída e tendo 

como princípios uma melhor qualidade de vida e a preservação dos recursos 

naturais. O Plano Diretor deve, portanto, ser discutido e aprovado pela Câmara de 

Vereadores e sancionado pelo prefeito. O resultado, formalizado como Lei Municipal, 

é a expressão do pacto firmado entre a sociedade e os poderes Executivo e 

Legislativo. 

 

O Plano Diretor de Canoinhas (Lei Complementar nº 061/2017) estabelece, no artigo 

4°, os seguintes princípios gerais:  

I - garantia da função social da cidade e da propriedade; 
II - garantia da sustentabilidade municipal, entendida como o 
desenvolvimento local equilibrado nas dimensões sociais, 
econômica e ambiental, para garantir a melhoria contínua da 
qualidade de vida das gerações presentes e futuras; 
III - garantia da gestão democrática com a participação da 
população no processo de planejamento e desenvolvimento 
do município; 
IV - garantia do direito universal à moradia, infraestrutura, 
serviços e equipamentos para os seus habitantes e futuras 
gerações. 
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Em relação à Política De Desenvolvimento Municipal. O plano diretor apresenta, no 

artigo 7°, os objetivos gerais a seguir: 

I - aumentar a eficácia da ação governamental, promovendo a 
integração e cooperação com outros municípios, com os 
governos estadual e federal e com a iniciativa privada no 
processo de planejamento e gestão das questões de 
interesse comum; 
II - fortalecer economicamente o município com atração de 
novos investimentos e consolidação das atividades 
industriais, agroindustriais e de comércio e serviços 
existentes; 
III - garantir a acessibilidade da população a qualquer parte 
do território, por meio de constantes melhorias nas vias 
urbanas e rurais e da otimização do sistema de transporte 
público; 
IV - compatibilizar os usos do território garantindo a qualidade 
de vida de seus cidadãos e a proteção do meio ambiente; 
V - garantir a definição de um perímetro urbano que atenda 
às necessidades de crescimento da população, direcionando 
a expansão da mancha urbana para áreas ambientalmente 
aptas aos usos urbanos e a expansão das redes de 
infraestrutura; 
VI - assegurar o cumprimento da função social da cidade, 
coibindo a distorção de usos e a retenção especulativa de 
imóveis; 
VII - contribuir para a construção e difusão da memória e da 
identidade do município, através da proteção dos patrimônios 
histórico, artístico, cultural e paisagístico; 
VIII - suprimir barreiras e obstáculos arquitetônicos nas vias e 
espaços públicos, no mobiliário urbano, na construção e 
reforma de edifícios para garantir a acessibilidade urbana aos 
portadores de deficiência e com mobilidade reduzida; 
IX - garantir a justa distribuição de benefícios e ônus da 
implantação de infraestrutura e serviços urbanos; 
X - fortalecer a gestão ambiental do município, visando o 
efetivo monitoramento e controle do meio ambiente; 
XI - estabelecer medidas para conservação das reservas 
florestais nativas existentes na área rural; 
XII - preservar as áreas de várzea de todos os rios e afluentes 
no município de Canoinhas e proteger a bacia hidrográfica de 
manancial de abastecimento público; 
XIII - promover o planejamento integrado e a gestão 
democrática no processo de desenvolvimento municipal; 
XIV - promover a reestruturação administrativa na 
administração municipal planejamento e gestão territorial, 
habitacional e ambiental; 
XV - promover a construção e manutenção de um sistema de 
informações com cadastros urbanos, parâmetros, indicadores 
e banco de dados setoriais que permitam o monitoramento e 
a avaliação sistemática do desenvolvimento urbano e rural, 
garantindo acesso público a todos dos resultados; 
XVI - adequar os instrumentos de política econômica, 
tributária e financeira aos objetivos do desenvolvimento 
urbano. 



Revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico  

Prefeitura Municipal de Canoinhas – Santa Catarina 

 

24 

 

Em relação ao saneamento básico, o Plano Diretor de Canoinhas aborda o tema na 

“Seção VII – do Saneamento Ambiental”. Desta forma, apresentam-se abaixo seus 

objetivos: 

Art. 26.  São diretrizes do Saneamento Ambiental: 
I - ampliar as ações já existentes para implantação de rede de 
coleta e estações de tratamento de esgoto doméstico em toda 
a área urbana; 
II - garantir boas condições de salubridade ambiental do 
município, com ações educativas e subsídios para a 
implantação de soluções de esgotamento sanitário e 
destinação de resíduos sólidos; 
III - integrar o uso e a ocupação do solo ao saneamento 
ambiental, de forma a garantir que os novos espaços 
urbanizados sigam critérios adequados de salubridade e 
conservação ambiental; 
IV - promover o saneamento ambiental na área rural com 
ações educativas e subsídios para a implantação de soluções 
de esgotamento sanitário e destinação de resíduos sólidos; 
V - manter e qualificar o abastecimento público de água, 
mantendo a qualidade hídrica do manancial e buscando a 
totalidade do atendimento; 
VI - promover a ampliação do abastecimento de água 
adequado nas comunidades rurais; 
VII - planejar e gerir o sistema de drenagem de águas 
pluviais, de forma a evitar alagamentos, erosão e 
assoreamento dos rios na área urbana de Canoinhas; 
VIII - implantar sistemas progressivos de coleta e destinação 
de resíduos recicláveis e de embalagens vazias de 
agrotóxicos, sensibilizando toda a população sobre a 
importância da separação; 
IX - manter e qualificar a coleta de resíduos sólidos 
domésticos e hospitalares; 
X - realizar estudo de contingenciamento para aterro sanitário 
no território de Canoinhas; 
XI - criação de processo administrativo, com aplicação de 
sanções a serem definidas em lei específica, com o objetivo 
de combater e erradicar os despejos indevidos e acumulados 
de resíduos em terrenos baldios, logradouros públicos, 
pontes, equipamentos comunitários, rios, canais, valas e 
outros locais e seus efeitos na saúde pública. 

 

4.4. ZONEAMENTO URBANO E USO DA OCUPAÇÃO DO SOLO 

 

Segundo o Ministério do Meio Ambiente (MMA), o zoneamento é um instrumento 

utilizado nos planos diretores, através do qual a cidade é dividida em áreas sobre as 

quais incidem diretrizes diferenciadas para o uso e a ocupação do solo, 

especialmente os índices urbanísticos.  
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O zoneamento urbano atua, principalmente, por meio do controle de dois elementos 

principais: o uso e o porte (ou tamanho) dos lotes e das edificações. Através disso, 

supõe-se que o resultado final alcançado através das ações individuais esteja de 

acordo com os objetivos do município, que incluem proporcionalidade entre a 

ocupação e a infraestrutura, a necessidade de proteção de áreas frágeis e/ou de 

interesse cultural, a harmonia do ponto de vista volumétrico, entre outros.  

 

A Lei do Zoneamento de Uso e Ocupação do Solo Urbano integra o Plano Diretor de 

Canoinhas. A Figura 8 apresenta o zoneamento e uso do solo de Canoinhas, cujas 

zonas definidas são: Indústria e Serviço, Conservação Ambiental, Residencial, Mista 

Comercial, entre outras zonas mistas.  
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Figura 8: Zoneamento de Uso e Ocupação do Solo de Canoinhas 
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4.5. ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PLANALTO NORTE  

 

A Associação dos Municípios do Planalto Norte (Ampla Norte) é uma entidade 

fundada em 1996 a fim de defender os interesses dos municípios da região, além de 

funcionar como canal para reivindicações dos municípios filiados junto às demais 

esferas do governo.  

 

Atualmente, a instituição possui os seguintes municípios associados: Bela Vista do 

Toldo, Canoinhas, Irineópolis, Itaiópolis, Mafra, Major Vieira. Monte Castelo, 

Papanduva, Porto União e Três Barras, conforme Figura 9. 
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Figura 9: Municípios Associados à Ampla Norte. 

 

Fonte: Elaborado por Ampla Consultoria, 2018. 
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Os principais objetivos da associação são:  

 

1) Ampliar e fortalecer a capacidade administrativa, econômica e social dos 

municípios, visando: 

 Fomentar, promover e proporcionar meios que viabilizem a 

modernização das administrações públicas locais, com a capacitação 

dos servidores públicos municipais, a eficiência do controle interno, a 

organização dos serviços e ações junto á comunidade local e regional; 

 Atuar conjuntamente com a entidade representativa dos legisladores 

municipais, na adoção de medidas que concorram para a melhoria das 

administrações municipais; 

 Reivindicar, apoiar e defender os interesses das administrações 

municipais, que correspondam com a atuação dos Poderes Executivos 

e Legislativo, e que importem em melhorar a imagem e a 

representação políticas dos agentes públicos locais; 

 Propor, coordenar e executar medidas que correspondam com a 

afetiva concretização do desenvolvimento Integrado e sustentável com 

vistas à inserção do Município no processo; 

 Realizar convênios, acordos, contratos e parcerias de interesse da 

entidade e dos Municípios associados; 

 Promover iniciativas para elevar as condições de bem-estar econômico 

e social da população dos Municípios associados; 

 Reivindicar, assessorar, elaborar e executar planos, programas, 

projetos, serviços e ações das administrações públicas, visando o 

desenvolvimento das comunidades locais; 
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 Disponibilizar os meios necessários á realização de eventos, tais como 

seminários e congressos técnicos, cursos e treinamentos aos 

funcionários e servidores da associação e dos Municípios associados. 

2) Promover a cooperação intermunicipal e intergovernamental, buscando: 

 

 Localizar, divulgar e instruir as administrações municipais, sobre as 

normas, procedimentos e exigências dos órgãos públicos das demais 

esferas de governo e das instituições de assistência técnicas e 

financeiras, em todos os assuntos de interesse dos Municípios 

associados; 

 Conhecer, divulgar e disponibilizar a estrutura técnica da entidade para 

viabilizar a obtenção de recursos financeiros aos Municípios, mediante a 

formalização de acordos, convênios ou contratos, com o Estado e a União; 

 Reivindicar, fomentar e tornar possíveis a descentralização dos serviços 

públicos estaduais e federais, de interesse dos Municípios associados; 

 Estimular e promover o intercâmbio técnico-administrativo com órgãos e 

entidades públicas e privadas das demais esferas de governo e o 

consórcio entre os Municípios associados, para a realização de ações, 

iniciativas e serviços de interesse das comunidades da microrregião; 

 Elaborar, propor e executar, estudos, planos e programas de 

desenvolvimento integrado e sustentável, compatíveis e adequados ao 

desenvolvimento de ações político-administrativas, econômicos e sociais, 

nos Municípios associados e na microrregião; 

 Contribuir e disponibilizar recursos técnicos e operacionais visando o 

fomento, a realização e o desenvolvimento de campanhas promocionais, 

congressos e seminários técnicos, feiras e exposições, missões e eventos 

locais e regionais, em parceria com outras instituições públicas e privadas. 
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5. INFRAESTRUTURA MUNICIPAL 

 

5.1. HABITAÇÃO 

 

Os domicílios são classificados como particulares quando destinados à habitação de 

uma pessoa ou de um grupo de pessoas cujo relacionamento é ditado por laços de 

parentesco, dependência doméstica ou, ainda, normas de convivência.  

 

E os domicílios coletivos são assim classificados quando destinados à habitação de 

pessoas cujo relacionamento se restringe ao cumprimento de normas 

administrativas.  

 

Os dados existentes relativos ao setor habitacional são os levantados no censo 

demográfico no ano de 2010. No Quadro 3 estão apresentados os dados relativos 

ao número de domicílios do município de Canoinhas. 

 

Quadro 3: Número de Domicílios por Espécie e Situação 

Tipo de domicílio 2010 

Particulares ocupados 16.257 

Particulares não ocupados 2.053 

Coletivos 14 

Domicílios recenseados 18.324 

Fonte: IBGE, 2010. 

 

A partir das informações obtidas no Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 

para o município de Canoinhas, apresentam-se no Quadro 4 os indicadores de 

habitação.  

Quadro 4: Indicadores de habitação de Canoinhas. 

Indicador 1991 2000 2010 

% da população em domicílios com 
água encanada 

73,35 89,75 96,01 

% da população em domicílios com 
energia elétrica 

89,29 96,95 98,58 

% da população em domicílios com 
coleta de lixo. 

88,57 95,26 98,81 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, 2013. 
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5.2. TURISMO, CULTURA E LAZER. 

 

O Poder Público Municipal deve se preocupar em oferecer serviços de turismo, 

cultura e lazer à comunidade, através da criação de espaços livres, novos parques e 

incentivo às competições esportivas a fim melhorar a qualidade de vida da 

população.  

 

O turismo religioso é extremamente intenso no município, onde ocorrem celebrações 

religiosas, como a Festa de Santa Cruz. Outro evento que se destaca é a Festa da 

Erva-Mate, que evidencia a principal fonte de desenvolvimento econômico da 

cidade. Além dessa celebração, Canoinhas também valorizou a história da sua 

principal fonte de renda com construção do Museu da Erva-Mate, que apresenta 

desde o processo artesanal de produção até a industrialização do produto.  

 

Tendo em vista que a Guerra do Contestado teve em Canoinhas um dos seus 

principais cenários, o Museu Histórico Orty Machado, apresenta um importante 

acervo sobre o conflito, incluindo armas, objetos, utensílios domésticos, 

instrumentos de trabalho e fotos da guerra, dos colonizadores e dos índios 

xoclengues que habitavam a região.  

 

Já o Museu de Arte de Canoinhas (MAC), recebe exposições temporárias além de 

reunir trabalhos dos alunos de artes visuais e design da Universidade do Contestado 

(UnC). O incentivo artístico também é difundido através da Fundação Cultural de 

Canoinhas. A fundação municipal, além de promover a prática e o desenvolvimento 

das atividades culturais e artísticas, tem o objetivo de proteger e preservar o 

patrimônio histórico e cultural do município, coordenar, fomentar e implementar a 

política pública cultural, de forma democrática e participativa, reconhecendo e 

respeitando as diversidades culturais, em suas diferentes dimensões. 

 

 

 

 

 



Revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico  

Prefeitura Municipal de Canoinhas – Santa Catarina 

 

5 

 

5.3. SAÚDE 

 

5.3.1. Taxa de Natalidade 

 

A taxa bruta de natalidade representa o número de nascidos vivos, por mil 

habitantes, na população residente em um determinado espaço geográfico, no ano 

considerado. 

 

Em 2005, a taxa bruta de natalidade de Canoinhas foi de 17,9 nascidos vivos por mil 

habitantes.  Em 2008, esta taxa passou para 14,2 nascidos vivos por mil habitantes, 

representando no período uma queda de 20,7%. No mesmo período, Santa Catarina 

apresentou uma queda de 2,1% e o país apresentou queda de 6,7% desta taxa, 

portanto verificou-se uma queda mais acentuada na taxa de natalidade municipal. 

Em 2010 a taxa em Canoinhas recebeu um acréscimo, alterando-se para 15,1, e em 

2011 apresentou um valor de 15,4, conforme a tabela o Quadro 5.  

 

Quadro 5: Panorama da taxa de natalidade. 

Ano Canoinhas Santa Catarina Brasil 

2005 17,9 14,4 16,5 

2006 16,1 14,1 15,8 

2007 16,6 13,5 15,3 

2008 14,2 14,1 15,4 

2009 14,8 14,1 16,0 

2010 15,1 13,8 15,8 

2011 15,4 - - 

Fonte: DATASUS, Ministério da Saúde.  

 

5.3.2. Taxa de Mortalidade Infantil 

 

Segundo o Departamento de Informática do SUS (DATASUS), a taxa de mortalidade 

infantil é o número de menores de um ano de idade, por mil nascidos vivos, 

considerando a população residente em determinado espaço geográfico, no ano 

considerado.  
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Em 2005, a taxa bruta de mortalidade infantil em Canoinhas foi 14,8 óbitos para 

cada 1000 nascidos vivos, enquanto que em Santa Catarina e no Brasil, as taxas 

foram de 12,6 e 21,4, respectivamente.  Em 2010 essa taxa em Canoinhas alterou 

para 10,1 representando uma queda de 31,8%. Em 2011 essa taxa subiu 

novamente, para 12,3, conforme o Quadro 6. 

 

Quadro 6: Panorama da taxa de mortalidade infantil por 1000 nascidos vivos. 

Ano Canoinhas Santa Catarina Brasil 

2005 14,8 12,6 21,4 

2006 15,2 12,6 20,7 

2007 12,4 12,8 20,0 

2008 10,3 11,7 17,6 

2009 11,1 11,2 16,8 

2010 10,1 11,2 16,0 

2011 12,3 ... ... 

Fonte: Ministério da Saúde 

 

5.3.3. Esperança de Vida ao Nascer 

 

A esperança de vida ao nascer é o número médio de anos que um grupo de 

indivíduos, nascido no mesmo ano, pode esperar viver, se mantidas, desde o seu 

nascimento, as taxas de mortalidade observadas naquele ano.  

 

Segundo as Nações Unidas do Brasil, entre 2000 e 2015, a expectativa de vida 

aumentou cinco anos globalmente, evolução mais rápida desde a década de 1960. 

No Brasil, como apresentado no Quadro 7, verifica-se um crescimento desse 

indicador ao longo dos anos, não somente em Canoinhas, mas também em Santa 

Catarina e no Brasil. 

 

Quadro 7: Panorama da esperança de vida ao nascer. 

Ano Canoinhas Santa Catarina Brasil 

1991 67,38 70,16 64,73 

2000 71,88 73,69 68,61 

2010  77,42 76,61 73,94 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, 2013. 
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5.3.4. Taxa de Fecundidade 

 

Segundo o IBGE, a taxa de fecundidade total é o número médio de filhos que teria 

uma mulher de uma faixa etária hipotética (15 e 49 anos de idade) ao final de seu 

período reprodutivo, em determinado espaço geográfico. O Quadro 8 apresenta a 

taxa para Canoinhas, Santa Catarina e Brasil para os anos 1991, 2000 e 2010. 

 

Quadro 8: Panorama da taxa de fecundidade 

Ano Canoinhas Santa Catarina Brasil 

1991 3,0 2,6 2,9 

2000 2,9 2,2 2,4 

2010 2,0 1,7 1,9 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, 2013. 

 

5.3.5. Estrutura do Sistema de Saúde 

 

Tendo em vista que o Ministério da Saúde não divulgou informações posteriores ao 

ano de 2010, através do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde 

(DATASUS), esse documento não apresenta atualizações referentes à Estrutura do 

Sistema de Saúde.  

 

Segundo dados do DATASUS (2010) apresentados no Quadro 9, referentes ao mês 

de dezembro de 2009, o sistema de saúde do município de Canoinhas possui o 

seguinte quadro de funcionários. 
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Quadro 9:Quadro de Funcionários do Sistema de Saúde.  

Médicos 204           152           52             3,7            2,8             

.. Anestesista 5              4              1              0,1            0,1             

.. Cirurgião Geral 13             11             2              0,2            0,2             

.. Clínico Geral 69             57             12             1,3            1,0             

.. Gineco Obstetra 29             18             11             0,5            0,3             

.. Médico de Família 3              3              -               0,1            0,1             

.. Pediatra 14             8              6              0,3            0,1             

.. Psiquiatra 3              3              -               0,1            0,1             

.. Radiologista 7              6              1              0,1            0,1             

Cirurgião dentista 36             21             15             0,7            0,4             

Enfermeiro 18             17             1              0,3            0,3             

Fisioterapeuta 15             8              7              0,3            0,1             

Fonoaudiólogo 3              2              1              0,1            0,0             

Nutricionista 2              1              1              0,0            0,0             

Farmacêutico 16             15             1              0,3            0,3             

Assistente social 9              8              1              0,2            0,1             

Psicólogo 8              4              4              0,1            0,1             

Auxiliar de Enfermagem 78             78             -               1,4            1,4             

Técnico de Enfermagem 72             71             1              1,3            1,3             

Atende ao 

SUS

Não 

atende ao 

SUS

Prof/1.000 

hab

Prof 

SUS/1.000 

habCategoria Total

Recursos Humanos (vínculos) segundo categorias selecionadas

 Dez/2009

 

Fonte: DATASUS, 2010. 

 

Quanto aos dados apresentados no Quadro 9, pode-se destacar o número de 

médicos por 1.000 habitantes, 3,7 para cada 1.000 habitantes. Este número é menor 

em comparação com o Estado de Santa Catarina, que considerando o mesmo 

período foi de 5,5 profissionais por habitante. 

 

Ressalta-se que isoladamente, o indicador não é suficiente para avaliar a adequação 

da oferta de médicos. A jornada de trabalho médico, as especialidades médicas 

disponíveis, assim como as necessidades da população podem variar de acordo 

com a região ou município. Por isso, não existe uma concentração ideal de médicos. 

 

Quadro 10 é apresentado o número de estabelecimentos de saúde segundo o tipo 

de prestador do serviço. 
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Quadro 10: Número de Estabelecimentos de Saúde por Tipo de Prestador.  

Tipo de Estabelecimento Público Filantropico Privado Sindicato Total 

Centro de Atenção Psicossocial 1 0 0 0 1 

Centro de Saude/Unidade Básica de Saúde 2 0 0 0 2 

Clinica Especializada/Ambulatório Especializado 5 0 5 0 10 

Consultório Isolado 1 0 62 0 63 

Hospital Geral 0 1 0 0 1 

Policlínica 1 0 0 0 1 

Posto de Saúde 17 0 0 0 17 

Pronto Socorro Geral 1 0 0 0 1 

Secretaria de Saúde 1 0 0 0 1 

Unidade de Serviço de Apoio de Diagnose e 
Terapia 1 1 7 0 9 

Unidade de Vigilância em Saúde 1 0 0 0 1 

Unidade Móvel Pré Hospitalar - 
Urgência/Emergência 2 0 0 0 2 

Unidade Móvel Terrestre 1 0 0 0 1 

Total 34 2 74 0 110 

Fonte: DATASUS, 2010. 

 

Em relação ao número de estabelecimentos do setor de saúde é de se destacar um 

percentual superior a 67,2% destes como prestadores de serviço particular. Apesar 

disto, o município possui uma média de 1,9 leitos para cada 1.000 habitantes no 

Sistema Único de Saúde - SUS, média esta, superior à média estadual (1,8). 

Considerados os leitos dos prestadores particulares, a média do município de 

Canoinhas sobe para 2,3 leitos por 1.000 habitantes, enquanto que para o Estado 

esta média sobe para 2,5 ficando neste quesito abaixo da média de Santa Catarina. 

 

No quadro abaixo  serão apresentados os dados do orçamento com o sistema de 

saúde pública no município de Canoinhas entre os anos de 2006 e 2009. 
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Quadro 11: Orçamento Anual para o Sistema de Saúde.  

Dados e Indicadores 2006 2007 2008 2009

Despesa total com saúde por habitante (R$) 167,39            173,72            167,90            233,98            

Despesa com recursos próprios por habitante 124,76            129,95            132,38            143,47            

Transferências SUS por habitante 43,97              34,10              38,57              83,02              

% despesa com pessoal/despesa total 56,2                56,7                65,7                53,3                

% despesa com investimentos/despesa total 13,0                8,8                 0,8                 3,7                 

% transferências SUS/despesa total com saúde 26,3                19,6                23,0                35,5                

% de recursos próprios aplicados em saúde (EC 29) 24,3                22,5                20,0                20,9                

% despesa com serv. terceiros - pessoa jurídica /despesa total 18,2                18,3                15,0                13,6                

Despesa total com saúde 8.887.530,46   9.150.912,79   9.134.980,34   12.785.832,93 

Despesa com recursos próprios 6.624.000,24   6.845.250,32   7.202.281,40   7.839.937,26   

Receita de impostos e transferências constitucionais legais 27.272.096,05 30.443.592,32 35.965.576,07 37.441.905,57 

Transferências SUS 2.334.375,43   1.796.355,24   2.098.516,24   4.536.849,61   

Despesa com pessoal 4.991.156,10   5.191.236,22   6.002.008,56   6.811.568,84   

Fonte: DATASUS, 2010. 

 
Referente aos gastos do sistema de saúde do município de Canoinhas pode-se 

verificar o crescimento ano a ano das despesas para o setor. Isto se deve ao fato do 

incremento das receitas provenientes de impostos, podendo viabilizar melhorias 

como o incremento de novas tecnologias, melhora no quadro de funcionários e 

consequentemente no atendimento da população. 

 

 

5.4. EDUCAÇÃO 

 

A partir de dados obtidos no IBGE, Ministério da Educação e no Atlas do 

Desenvolvimento Humano no Brasil, permitiu-se analisar diversos indicadores 

relacionados à educação do município de Canoinhas.  

 

5.4.1. Taxa de Analfabetismo 

 

Segundo o DATASUS, a taxa de analfabetismo corresponde ao percentual de 

pessoas com 15 anos ou mais de idade que não sabem ler e escrever pelo menos 

um bilhete simples, no idioma que conhecem na população total residente da 

mesma faixa etária, em determinado espaço geográfico, no ano considerado. 

 

De acordo com o Ministério da Educação, o analfabetismo no Brasil passou de 

11,5% em 2004 para 8,7% em 2012. Segundo os dados disponibilizados pelo IBGE 
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(2010), apresentados no Quadro 12, em Canoinhas a taxa de analfabetismo caiu de 

8,6 em 1991 para 4,3 em 2010. 

 

Quadro 12: Panorama da taxa de Analfabetismo. 

Ano Canoinhas Santa Catarina Brasil 

1991 8,6 12,3 20,1 

2000 5,8 8,0 13,6 

2010 4,3 5,1 9,6 

Fonte: IBGE, 2016. 

 

5.4.2. Escolaridade Adulta 

 

No Quadro 13, apresenta-se o percentual de escolaridade da população adulta de 

Canoinhas. É possível perceber um decréscimo quanto às porcentagens de 

população adulta que não possuem ensino fundamental completo e são analfabetos, 

quando comparando os resultados obtidos em 1991 e 2010. Quanto à conclusão do 

ensino superior, os resultados apresentaram um aumento em torno de 6%. 

  

Quadro 13: Percentual de escolaridade da população adulta de Canoinhas.  

Ano 

Fundamental  

Incompleto e  

Analfabeto  

Fundamental  

Incompleto e  

Alfabetizado 

Fundamental  

Completo e  

Médio Incompleto 

Médio 

Completo e 

Superior 

Incompleto 

 

Superior 

Completo 

1991 11,2% 62,1% 10,8% 11,2% 4,6% 

2000 7,3% 57,5% 15,0% 14,5% 5,8% 

2010 5,4% 43,7% 14,6% 25,7% 10,7% 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, 2013. 

 

5.4.3. Escolaridade de Crianças e Jovens  

 

O Quadro 14 a seguir apresenta o fluxo escolar de crianças e jovens por faixa etária 

no município de Canoinhas. Em 2010, a proporção de crianças de 5 a 6 anos na 

escola é de 87,34. Em 2010, a proporção de crianças de 5 a 6 anos na escola foi de 

87,34%, assim como a proporção de crianças de 11 a 13 anos foi de 94,22%. A 

proporção de jovens de 15 a 17 anos com ensino fundamental completo foi de 

72,25%. Também em 2010, 52,27% dos jovens de 18 a 20 anos completaram o 
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ensino médio. Comparando os resultados obtidos em 1991 com 2010, é possível 

notar um acréscimo entre todas as faixas etárias, principalmente para a faixa de 5 a 

6 anos, onde ocorreu um aumento de quase 60%.  

 

Quadro 14: Fluxo escolar por faixa etária em Canoinhas. 

Faixa etária (anos) 1991 2000 2010 

5-6 28,01% 66,06% 87,34% 

11-13 55,64% 78,94% 94,22% 

15-17 33,37% 54,41% 72,25% 

18-20 13,67% 31,00% 52,27% 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, 2013. 

 

5.4.4. Quantidade de Matrículas  

 

Segundo Quadro 15, em 2017, Canoinhas apresentou um total de 15.639 

matriculados por dependência administrativa do município (não incluindo alunos do 

ensino superior).  

 

Quadro 15: Número de Alunos Matriculados por Dependência Administrativa. 

Ano Municipal Estadual Federal Privada Total  

2009 5.976 6.128 - 411 12.515 

2015 5.165 5.419 - 708 11.292 

2017 5.011 5.423 151 708 11.293 

Evolução no 
período (%) 

-16,15  -11,50 
 

72,26 -9,76 

Fonte: IBGE, 2017. 

 

Canoinhas possuía um total de 11.293 alunos matriculados, número obtido junto ao 

IBGE relativo ao ano de 2017. Comparando com dados relativos ao ano de 2009, 

percebe-se um decréscimo de -9,76% no número total de matrículas no município. 

 

Com relação à oferta dessas matrículas, a rede municipal e estadual juntas em 2017 

corresponde por 92,40% do número de matriculados no município. É possível 

perceber o decréscimo de matrículas nas redes municipais e estaduais de ensino ao 

longo do ano, bem como um acréscimo considerável de matrículas em redes 

privadas de ensino.  
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5.4.5. Expectativa de Anos de Estudo 

 

Segundo a Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, o indicador Expectativa de 

Anos de Estudo também sintetiza a frequência escolar da população em idade 

escolar. Mais precisamente, indica o número de anos de estudo que uma criança 

que inicia a vida escolar no ano de referência deverá completar ao atingir a idade de 

18 anos. Entre 2000 e 2010, ela passou de 10,06 anos para 10,65 anos, no 

município, enquanto em Santa Catarina passou de 10,13 anos para 10,24 anos. Em 

1991, a expectativa de anos de estudo era de 10,19 anos, no município, e de 9,93 

anos, em Santa Catarina.  

 

5.4.6. Número de Estabelecimentos de Ensino 

 

Referente ao número de estabelecimentos de ensino, o Quadro 16 mostra dados de 

2009, 2015 e 2017.  

 

Quadro 16: Número de Estabelecimentos de Ensino. 

Ano Municipal Estadual Federal Privada Total  

2009 49 15 - 9 73 

2015 52 14 - 9 75 

2017 51 14 1 10 76 

Fonte: IBGE, 2017. 

 

Fazendo um comparativo, constata-se um crescimento total de 4,11% no número de 

estabelecimentos de ensino em Canoinhas passando de 73 para 76 

estabelecimentos. 

 

5.4.7. Número de Docentes 

 

No Quadro 17 é apresentada a evolução do número de docentes, traçando 

um comparativo entre 2005 e 2015.  
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Quadro 17:Número de docentes em Canoinhas. 

Ano Municipal Estadual Federal Privada Total  

2005 337 293 - 80 710 

2009 334 268 - 78 680 

2015 279 335 - 82 696 

Fonte: IBGE, 2015. 

 

Percebe-se, portanto, uma queda de 1,97% no número total de docentes em 

Canoinhas. 

 

5.4.8. Índice de Educação Básica  

 

O Índice de Educação Básica (IDEB) é calculado a partir de dois componentes: taxa 

de rendimento escolar (aprovação) e médias de desempenho nos exames 

padronizados aplicados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (INEP). Este índice permite traçar metas de qualidade 

educacional para a educação. 

 

Em 2017, a média do IDEB alcançada pela rede pública do município foi de 6,7 para 

os anos iniciais do ensino fundamental, como apresentado no Quadro 18. Para 2019 

a meta projetada é de 6,3.  

 

Quadro 18: Índice de Educação Básica em Canoinhas. 

Ensino Fundamental 
IDEB  

2007 2009 2011 2013 2015 2017 

Meta do Município 4,5 4,9 5,3 5,5 5,8 6,1 

Resultado 4,6 4,9 5,8 5,9 6,4 6,7 

Fonte: Ideb/Inep, 2017. 
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6. CARACTERIZAÇÃO SÓCIO-ECONÔMICA 

 

6.1. ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH 

 

Segundo o Atlas do Desenvolvimento Humano, o Índice de Desenvolvimento 

Humano (IDH) é uma medida comparativa de pobreza, alfabetização, educação, 

esperança de vida, natalidade e outros fatores para as diversas regiões, podendo 

ser aplicadas entre países, estados e municípios.  

 

É uma maneira padronizada de avaliação e medida do bem-estar de uma 

população, especialmente do bem-estar infantil. O índice varia de zero (nenhum 

desenvolvimento humano) até 1 (desenvolvimento humano total). Quanto mais 

próximo de 1, maior o desenvolvimento humano. A classificação é realizada da 

seguinte forma: quando o IDH está entre 0 e 0,499, este é considerado baixo; 

quando o IDH está entre 0,500 e 0,799, é considerado médio; quando o IDH está 

entre 0,800 e 1, é considerado alto. 

 

O IDH pode ser realizado somente com os seus quesitos de comparação, ou seja, 

envolvendo questões de renda, longevidade e educação. Através de uma média 

aritmética simples desses quesitos é obtido o valor municipal.  

 

De acordo com o Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, o IDH de Canoinhas 

no ano de 2010 era de 0,757, o que caracteriza o município na faixa de 

Desenvolvimento Humano Médio. O Quadro 19 apresenta o panorama do município 

de Canoinhas referente ao IDH de renda, longevidade, educação e médio ao longo 

dos anos.  

 

Quadro 19: Panorama IDH de Canoinhas. 

 1991 2000 2010 

Renda 0,576 0,665 0,717 

Longevidade 0,706 0,781 0,874 

Educação 0,319 0,504 0,692 

IDM médio 0,506 0,640 0,757 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, 2013. 
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6.2. RENDA, POBREZA E DESIGUALDADE. 

 

6.2.1. Renda per Capita 

 

A renda per capita de um município é a razão entre o somatório da renda de todos 

os indivíduos residentes em domicílios particulares permanentes  e o número total 

desses indivíduos.  

 

A renda per capita média de Canoinhas cresceu 58,27% nas últimas duas décadas, 

passando de R$ 289,10 em 1991 para R$ 692,87 em 2010. A extrema pobreza 

(medida pela proporção de pessoas com renda domiciliar per capita inferior a R$ 

70,00, em reais de agosto de 2010) passou de 14,51% em 1991 para 8,09% em 

2000 e para 2,43% em 2010.  

 

6.2.2. Índice de GINI 

 

O índice de GINI mede o grau de desigualdade existente na distribuição de 

indivíduos segundo a renda domiciliar per capita. Numericamente, varia de 0 a 1, no 

qual o valor 0 representa a situação de igualdade, ou seja, todos têm a mesma 

renda, restando o valor 1 no extremo oposto, ou seja, uma só pessoa detém toda a 

riqueza (Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, 2013). Canoinhas diminuiu o 

seu Índice de GINI, de 1991 até 2010, em 10,9%. Esse resultado, mesmo não sendo 

muito representativo, é positivo, tendo em vista a diminuição do grau de 

desigualdade no município.  

 

O Quadro 20 apresenta um panorama geral dos indicadores de renda, incidência de 

pobreza e do Índice de GINI.  

 

Quadro 20: Indicadores de Renda, Pobreza e Desigualdade de Canoinhas.  

Indicadores 1991 2000 2010 

Renda per capita 289,10 500,86 692,87 

% de extremamente pobres 14,51 8,09 2,43 

% de pobres 44,31 26,00 8,63 

Índice de GINI 0,55 0,60 0,49 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, 2013. 



Revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico  

Prefeitura Municipal de Canoinhas – Santa Catarina 

 

17 

 

6.3. PRODUTO INTERNO BRUNO - PIB 

 

Segundo o IBGE, o Produto Interno Bruto per capita indica o nível médio de renda 

da população em um país ou território, e sua variação é uma medida do ritmo do 

crescimento econômico daquela região. É definido pela razão entre o Produto 

Interno Bruto (PIB) e a população residente. 

 

O crescimento da produção de bens e serviços é uma informação básica do 

comportamento de uma economia. O PIB per capita, por sua definição, resulta num 

sinalizador do estágio de desenvolvimento econômico de uma região. A análise da 

sua variação ao longo do tempo faz revelações do desempenho daquela economia. 

Habitualmente, o PIB per capita é utilizado como indicador-síntese do nível de 

desenvolvimento de uma localidade, ainda que insuficiente para expressar, por si só, 

o grau de bem-estar da população, especialmente em circunstâncias nas quais 

esteja ocorrendo forte desigualdade na distribuição da renda. 

 

Em 2013, o município de Canoinhas possuía o maior PIB da região, com R$ 1,34 

bilhão, o que representava 42,8% da região (0,63% do total do estado. O segundo 

maior PIB era de Três Barras com R$ 694,2 milhões (22,2% da região). Os menores 

PIB eram os de Bela Vista do Toldo (R$ 154 milhões) e de Major Vieira (R$ 163 

milhões), conforme Figura 10. 
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Figura 10: Mapa do Produto Interno Bruto dos Municípios. 

 

Fonte: Secretaria do Estado de Santa Catarina.  

 

Segundo o IBGE (2015), o município de Canoinhas possui um PIB per capita da 

ordem de R$ 26.884,02, colocando-o na 129ª posição do ranking estadual. No 

período de 2005 a 2015, conforme o Quadro 21, o PIB per capita do município 

apresentou evolução de 121,47%.  

 

Quadro 21: Evolução do Produto Interno Bruto per capita. 

   PIB Per Capita (R$) 

Ano 2005 2006 2007 2008 2015 

Canoinhas 12.121,00 12.161,00 13.073,00 15.044,00 26.844,02 

Fonte: IBGE, 2015. 

 

 

6.1. DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.  

 

Estão apresentados no  

Quadro 22, os valores correspondentes à movimentação econômica do município de 

Canoinhas. 
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Quadro 22: Movimentação Econômica. 

Valor 

Adicionado 

(R$ x 1.000,00)

Participação 

(%)

Valor 

Adicionado 

(R$ x 1.000,00)

Participação 

(%)

Valor 

Adicionado 

(R$ x 1.000,00)

Participação 

(%)

Agropecuária 74.483 12,56 99.474 15,65 125.015 16,58

Indústria 173.730 29,30 176.713 27,80 190.018 25,19

Serviços 344.628 58,13 359.430 56,55 439.207 58,23

Setor

2006 2007 2008

Fonte: Secretaria do Estado de Santa Catarina. 

 

Percebe-se, portanto, que em Canoinhas grande parte da economia está 

representada pelo setor de serviços, com uma participação de mais de 58% para o 

ano de 2008, este número mantém uma tendência estável ao longo do período 

analisado.   

 

A base da economia está constituída no setor primário, principalmente no plantio de 

milho, soja e fumo. Também se destacam a criação de aves, suínos, bovinos. 

 

No Quadro 23 e Quadro 24 estão apresentados os dados referentes à agropecuária 

de Canoinhas. 

 

Quadro 23: Lavoura Permanente. 

Produto Área Colhida (ha) Produção (t) Rendimento (t|ha) Valor (x R$1.000,00) 

Erva-mate 340 700 2,06 315 

Maçã 6 150 25,00 120 

Laranja 60 1200 20,00 168 

Uva 2 30 15,00 24 

Fonte: IBGE, 2011 

 

Quadro 24:  Lavoura Temporária. 

Produto Área Colhida (ha) Produção (t) Rendimento (t|ha) Valor (x R$1.000,00) 

Arroz (em casca) 15 30 2,00 9 

Aveia (em grão) 800 960 1,20 384 

Batata Inglesa 100 3.200 65,00 1.830 

Cebola 110 3.080 28,00 1.386 

Cevada 300 927 3,09 389 

Feijão (em grão) 1.550 2.157 2,52 2.052 

Fumo (em folha) 6.600 13.530 2,05 73.062 

Melancia 30 750 25,00 187 
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Produto Área Colhida (ha) Produção (t) Rendimento (t|ha) Valor (x R$1.000,00) 

Milho (em grão) 9.500 88.350 9,30 35.340 

Soja (em grão) 15.000 52.800 3,52 34.848 

Tomate 10 600 60,00 480 

Trigo (em grão) 1.800 5.832 3,24 2.589 

Fonte: IBGE, 2011 

 

Com relação à silvicultura, apresentam-se os seguintes dados referentes a este 

setor no Quadro 25. 

 

Quadro 25: Silvicultura em Canoinhas. 

Produto Produção Unidade Valor (x R$1.000,00)

Erva mate 4.500 tonelada 1.890

Madeiras Carvão Vegetal 550 tonelada 165

Madeiras Lenha 65.000 m³ 2.275

Madeira em Tora 300 m³ 27

Produtos da Silvicultura - Carvão Vegetal 350 tonelada 105

Produtos da Silvicultura - Lenha 240.000 m³ 8.400

Produtos da Silvicultura - Madeira em Tora 185.000 m³ 13.650

Madeira em Tora para papel e celulose 100.000 m³ 6.000

Madeira em Tora para Outras Finalidades 85.000 m³ 7.650  
Fonte: IBGE, 2011 

 

No Quadro 26 serão apresentados os dados referentes ao setor de pecuária do 

município de Canoinhas, destacando-se a população de bovinos suínos e aves. 

 

Quadro 26:  Dados da Pecuária 

Produto Unidade Total 

Bovinos Cabeças 28.655 

Eqüinos Cabeças 1.900 

Bubalinos Cabeças 64 

Asininos Cabeças 5 

Muares Cabeças 37 

Suínos Cabeças 66.400 

Caprinos Cabeças 560 

Ovinos Cabeças 6.800 

Galinhas/Frangos Cabeças 180.000 

Codornas Cabeças 2.000 

Coelhos Cabeças 290 

Vacas Ordenhadas Cabeças 3.000 
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Produto Unidade Total 

Ovinos Tosquiados Cabeças 3.000 

Leite de vaca Mil Litros 8.320 

Ovos de Galinha Mil Dúzias 1.100 

Ovos de Codorna Mil Dúzias 25 

Mel kg 15.000 

Lã kg 4.000 

Fonte: IBGE, 2011 

 

 

6.2. TRABALHO  

 

O Quadro 27 mostra a composição da população de 18 anos ou mais de idade em 

2000 e 2010.  

 

Quadro 27: Composição da população de 18 anos ou mais de idade  

População 
 

2000 
 

2010 

Economicamente ativa ocupada 64,17 66,7 

Economicamente ativa desocupada 12,53 4,7 

Economicamente inativa 64,68 28,6 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, 2013. 
 

 

Entre 2000 e 2010, a taxa de atividade da população de 18 anos ou mais (isto é, o 

percentual dessa população que era economicamente ativa) passou de 64,17% em 

2000 para 66,70% em 2010. Da mesma forma, sua taxa de desocupação (ou seja, o 

percentual da população economicamente ativa que estava desocupada) passou de 

12,53% em 2000 para 4,69% em 2010.  
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7. INDICADORES AMBIENTAIS 

 

Segundo Guimarães (2016), os indicadores podem ser definidos como índices 

estatísticos que refletem uma determinada situação num dado momento, sua 

abrangência depende da finalidade para qual se deseja executar a medição / 

diagnóstico. 

 

Os indicadores são estabelecidos com o objetivo de sinalizar o estado, ou seja, 

como se encontra um aspecto ou a condição de uma variável, comparando as 

diferenças observadas no tempo e no espaço. Podem ser empregados para avaliar 

políticas públicas, ou para comunicar ideias entre gestores e o público em geral, de 

forma direta e simples. 

 

Em síntese, os indicadores são abstrações simplificadas de modelos e contribuem 

para a percepção dos progressos alcançados visando despertar a consciência da 

população.  

 

Os indicadores ambientais procuram denotar o estado do meio ambiente e as 

tensões nele instaladas, bem como a distância em que este se encontra de uma 

condição de desenvolvimento sustentável. 

 

Como indicadores ambientais voltados para os recursos hídricos são utilizados os 

índices de qualidade das águas. Destacam-se os parâmetros de teor de oxigênio 

dissolvido, demanda biológica de oxigênio, teor de nitrogênio e de fósforo, além dos 

diferentes índices de qualidade de água, estabelecidos de acordo com os interesses 

dos seus proponentes. 

 

Como indicadores ambientais, também devem ser apontados os graus de cobertura 

de serviços de abastecimento de água potável, coleta e tratamento de esgoto e 

coleta e tratamento dos resíduos sólidos, podendo ser interpretado como as 

condições de saneamento existentes. 
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7.1. COBERTURA DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

 

Este indicador é composto pela parcela da população com acesso adequado ao 

abastecimento de água e correta destinação e tratamento de esgoto sanitário.  O 

Quadro 28  abaixo mostra informações sobre o sistema de abastecimento de água 

em Canoinhas segundo o Relatório do Sistema Nacional de Informações sobre 

Saneamento (SNIS) de 2016. O Relatório não apresentava dados sobre o Sistema 

de Esgotamento Sanitário. 

 

Quadro 28: Indicadores do Sistema de Abastecimento de Água de Canoinhas em 2016. 

Indicadores dos Sistemas de Abastecimento de Água  

Índice de atendimento total de água 87,90% 

Índice de atendimento urbano de água 100,00% 

Índice de perdas na distribuição 39,76% 

Fonte: SNIS, 2016. 

 

 

7.2. COBERTURA DA COLETA E TRATAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 

DOMICILIARES 

 

Informações sobre a quantidade de resíduos sólidos domiciliares produzidos e a 

quantidade coletada são de extrema relevância, fornecendo um indicador que pode 

ser associado tanto à saúde da população quanto à proteção do ambiente, tendo em 

vista que os resíduos não coletados ou dispostos em locais inadequados acarretam 

a proliferação de vetores de doenças e, ainda, podem contaminar, o solo e corpos 

d’água. 

 

O índice de coleta de resíduos expressa à parcela da população atendida pelos 

serviços de coleta de resíduos sólidos domiciliares em um determinado território.  

 

Considera-se um destino adequado dos resíduos sólidos domiciliares a sua 

disposição final em aterros sanitários; sua destinação a estações de triagem, 
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reciclagem e compostagem; e sua incineração através de equipamentos e 

procedimentos próprios para este fim.  

Por destino final inadequado compreende-se seu lançamento, em bruto, em 

vazadouros a céu aberto, vazadouros em áreas alagadas, locais não fixos e outros 

destinos, como a queima a céu aberto sem nenhum tipo de equipamento. A 

disposição dos resíduos em aterros controlados também é considerada inadequada, 

principalmente pelo potencial poluidor representado pelo chorume que não é 

controlado neste tipo de destino. O Quadro 29 abaixo mostra informações sobre 

resíduos sólidos em Canoinhas. 

 

Quadro 29: Indicadores do Sistema de Coleta e Tratamento de Resíduos Sólidos Domiciliares 
de Canoinhas - 2016 

Indicadores do Sistema de Coleta e Tratamento de Resíduos Sólidos Domiciliares 

Tx cobertura da coleta RDO em relação à pop. total 99,26% 

Tx cobertura da coleta RDO em relação à pop. urbana 100% 

Tx cobertura da coleta seletiva porta-a-porta em relação à pop. Urbana. 38,17% 

Fonte: SNIS, 2016. 

 

 

7.3. COBERTURA DO SISTEMA DE DRENAGEM URBANA E MANEJO DE 

ÁGUAS PLUVIAIS 

 

O Quadro 30 abaixo mostra informações sobre o sistema de drenagem urbana e 

manejo das águas pluviais em Canoinhas segundo o Relatório do SNIS de 2015. 

 

Quadro 30: Indicadores do Sistema de Drenagem Urbana e Manejo de Águas Pluviais de 
Canoinhas em 2015. 

Indicadores do Sistema de Drenagem Urbana e Manejo de Águas Pluviais 

Parcela de área urbana em relação à área total 8,77 

Taxa de cobertura de vias públicas com pavimentação e meio-fio na área 
urbana 

... 

Taxa de cobertura de vias públicas com redes ou canais pluviais subterrâneos 
na área urbana 

8,00 

Fonte: SNIS, 2015. 
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8. INDICADORES EPIDEMIOLÓGICOS  

 

Os indicadores epidemiológicos podem ser definidos como índices estatísticos que 

refletem uma determinada situação num dado momento. Sua abrangência depende 

da finalidade para qual se deseja executar a medição / diagnóstico 

 

Os indicadores são importantes para representar os efeitos das ações de 

saneamento - ou da sua insuficiência - na saúde humana e constituem, portanto, 

ferramentas fundamentais para a vigilância ambiental em saúde e para orientar 

programas e planos de alocação de recursos em saneamento ambiental. A seguir 

serão apresentados os principais indicadores epidemiológicos de interesse no 

presente trabalho. 

 

 

8.1. MORTALIDADE 

 

De acordo com o DATASUS, a taxa de mortalidade ou coeficiente de mortalidade é 

o dado demográfico do número de óbitos para cada mil habitantes, em uma dada 

região em um período de um ano. A taxa de mortalidade pode ser obtida como um 

forte indicador social, tendo em vista que, quanto piores as condições de vida, maior 

a taxa de mortalidade e menor a esperança de vida. No entanto, pode ser 

fortemente afetada pela longevidade da população, perdendo a sensibilidade para 

acompanhamento demográfico.  

 

A taxa de mortalidade infantil indica o risco de morte infantil através da frequência de 

óbitos de menores de um ano de idade na população de nascidos vivos. Este 

indicador utiliza informações sobre o número de óbitos de crianças menores de um 

ano de idade, em um determinado ano, e o conjunto de nascidos vivos, relativos ao 

mesmo ano civil. 

 

Pode-se relacionar a taxa de mortalidade infantil com a renda familiar, ao tamanho 

da família, a educação das mães, a nutrição e a disponibilidade de saneamento 

básico. Este indicador também contribui para uma avaliação da disponibilidade e 
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acesso aos serviços e recursos relacionados à saúde, especialmente ao pré-natal e 

seu acompanhamento. 

 

O Quadro 31 apresenta os dados relativos ao total de óbitos indiferentemente de sua 

faixa etária e o total de óbitos infantis no municipio de Canoinhas. Ressalta-se que a 

taxa de mortalidade infantil é um indice bastante significativo, pois têm forte 

correlação com as condições de vida em geral. 

 

Quadro 31: Total de Óbitos no Município de Canoinhas. 
Outros Indicadores de Mortalidade 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Total de óbitos 335          316          373          315          395          358          342          

Nº de óbitos por 1.000 habitantes 6,4           6,0           7,1           6,0           7,4           6,7           6,3           

% óbitos por causas mal definidas 6,3           8,5           11,0         9,8           26,1         10,3         7,0           

Total de óbitos infantis 15            21            17            14            14            10            8             

Nº de óbitos infantis por causas mal definidas 2             1             2             1             1             -              -              

% de óbitos infantis no total de óbitos * 4,5           6,6           4,6           4,4           3,5           2,8           2,3           

% de óbitos infantis por causas mal definidas 13,3         4,8           11,8         7,1           7,1           -              -              

Mortalidade infantil por 1.000 nascidos-vivos ** 15,6         22,3         18,9         14,8         16,4         11,3         10,3         

* Coeficiente de mortalidade infantil proporcional

**considerando apenas os óbitos e nascimentos coletados pelo SIM/SINASC

Fonte: SIM. Situação da base de dados nacional em 14/12/2009.

Nota: Dados de 2008 são preliminares.  

Fonte: DATASUS, 2010.  

 

Analisando o quadro é possível perceber uma variação muito grande no índice de 

mortalidade infantil, nos anos de 2002 a 2007. A partir de 2007 o índice se estabiliza, 

dados mais atuais obtidos no Sistema de Informações Sobre Mortalidade (SIM) 

mostram que para 2009 e 2010, o índice foi de 11,1 e 10,1 respectivamente 

 

Apresentam-se os percentuais do município de Canoinhas referentes a causas de 

óbitos, sendo que nas fontes de pesquisa consultadas (Caderno de Informações de 

Saúde/DATASUS) não foi possível identificar a mortalidade com relação às doenças 

de veiculação hídrica.  
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Figura 11: Causas de Óbitos em Canoinhas. 

 

Fonte: DATASUS, 2010 

 

 

 

8.2. COBERTURA VACINAL 

 

O município de Canoinhas apresenta uma cobertura vacinal para menores de um 

ano de idade e por tipo Imunobiológico, que pode ser visualizada no Quadro 32. 
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Quadro 32: Cobertura Vacinal por Tipo de Imunobiológico 

Imunobiológicos 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

BCG (BCG) 96,7      92,2      87,7      99,8      105,6     96,9          107,1     103,3     118,6     106,1     

Contra Febre Amarela (FA) -            0,1        -            -            0,1         0,2           0,1         -            0,8         0,1         

Contra Haemophilus influenzae tipo b (Hib) 91,8      98,1      19,7      -            -            0,1           -            -            -            0,1         

Contra Hepatite B (HB) 87,7      91,6      77,2      99,6      101,7     98,6          109,7     101,9     116,4     100,3     

Contra Influenza (Campanha) (INF) 1,8        70,7      82,1      88,4      90,2       88,5          92,1       74,3       74,5       80,4       

Contra Sarampo 93,2      91,2      89,0      -            -            -               -            -            -            -            

Dupla Viral (SR) -            -            -            -            -            -               -            -            -            -            

Oral Contra Poliomielite (VOP) 94,7      98,7      80,6      101,2     103,3     98,7          109,2     102,4     120,5     100,5     

Oral Contra Poliomielite (Campanha 1ª etapa) (VOP) 100,1     96,9      98,1      101,6     103,1     100,8        100,2     104,7     108,0     105,0     

Oral Contra Poliomielite (Campanha 2ª etapa) (VOP) 96,0      96,6      98,1      101,7     106,9     100,8        100,5     107,4     97,4       104,0     

Oral de Rotavírus Humano (RR) -            -            -            -            -            -               61,3       87,3       96,8       90,8       

Tetravalente (DTP/Hib) (TETRA) -            -            64,0      101,2     103,3     98,6          109,2     102,4     120,8     100,5     

Tríplice Bacteriana (DTP) 94,7      98,5      20,1      -            -            -               -            -            -            -            

Tríplice Viral (SCR) 93,1      87,7      80,6      109,5     94,7       99,4          101,5     105,9     106,0     95,1       

Tríplice Viral (campanha) (SCR) -            -            -            -            9,6         -               -            -            -            -            

Totais das vacinas contra tuberculose -            -            -            -            -            -               107,1     103,3     118,6     106,1     

Totais das vacinas contra hepatite B -            -            -            -            -            -               109,7     101,9     116,4     100,3     

Totais das vacinas contra poliomielite -            -            -            -            -            -               109,2     102,4     120,5     100,5     

Totais das vacinas Tetra + Penta + Hexavanlente -            -            -            -            -            -               109,2     102,4     120,8     100,5     

Totais das vacinas contra sarampo e rubéola -            -            -            -            -            -               101,5     105,9     106,0     95,1       

Totais das vacinas contra difteria e tétano -            -            -            -            -            -               109,2     102,4     120,8     100,5     

Fonte: SI/PNI. Situação da base de dados nacional em 25/03/2010.

Cobertura Vacinal (%) por Tipo de Imunobiológico

Menores de 1 ano

 

Fonte: DATASUS, 2010 
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8.3. MORBILIDADE 

 

Em epidemiologia, a mobilidade refere-se aos indivíduos de um determinado 

território (país, estado, município, distrito municipal, bairro) que adoeceram num 

dado intervalo do tempo neste território e/ou que passaram por internações. 

 

O Quadro 33 apresenta os resultados para o município de Canoinhas. É possível 

notar uma elevada quantidade de internações por doenças infecciosas parasitárias, 

sendo que muitas doenças parasitárias são decorrentes da falta de saneamento 

básico. 
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Quadro 33: Distribuição Percentual das Internações por Grupo e Faixa Etária. 

Capítulo CID Menor 1 1 a 4 5 a 9 10 a 14 15 a 19 20 a 49 50 a 64 65 e mais 60 e mais Total

I.   Algumas doenças infecciosas e parasitárias 9,8             8,9      10,5     3,8          2,4          2,3          2,8          2,6               2,5               3,1       

II.  Neoplasias (tumores) 1,5             8,9      7,0      4,8          2,7          5,1          9,3          7,3               7,5               6,0       

III. Doenças sangue órgãos hemat e transt imunitár 0,8             2,2      -          -              1,2          0,9          1,0          1,5               1,2               1,0       

IV.  Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas 3,0             -          2,3      1,0          0,4          0,8          4,1          3,3               3,1               1,8       

V.   Transtornos mentais e comportamentais -                -          -          1,9          1,2          1,4          0,7          -                   -                   0,9       

VI.  Doenças do sistema nervoso 2,3             5,2      4,7      4,8          2,0          1,8          1,5          2,1               1,6               2,1       

VII. Doenças do olho e anexos -                1,5      -          -              0,4          0,3          0,5          0,5               0,5               0,4       

VIII.Doenças do ouvido e da apófise mastóide 0,8             -          1,2      -              -              0,4          -              -                   -                   0,2       

IX.  Doenças do aparelho circulatório 0,8             0,7      1,2      -              1,2          8,3          35,1         32,8             33,7             15,1     

X.   Doenças do aparelho respiratório 35,3           52,6     17,4     8,7          4,7          6,0          14,8         27,4             26,7             13,7     

XI.  Doenças do aparelho digestivo 3,0             5,2      14,0     9,6          5,1          10,2         11,4         8,2               8,6               9,4       

XII. Doenças da pele e do tecido subcutâneo 2,3             1,5      5,8      1,0          -              1,0          0,5          1,1               1,0               1,0       

XIII.Doenças sist osteomuscular e tec conjuntivo -                0,7      1,2      1,0          0,4          2,4          2,6          1,5               1,7               1,9       

XIV. Doenças do aparelho geniturinário 1,5             5,2      7,0      10,6         2,7          6,6          6,0          5,4               5,0               5,9       

XV.  Gravidez parto e puerpério -                -          -          10,6         62,0         38,4         -              -                   -                   23,4     

XVI. Algumas afec originadas no período perinatal 36,1           -          -          -              -              -              -              -                   -                   1,3       

XVII.Malf cong deformid e anomalias cromossômicas 3,0             2,2      8,1      1,0          0,4          0,2          -              0,2               0,1               0,5       

XVIII.Sint sinais e achad anorm ex clín e laborat -                -          -          -              0,8          0,5          1,5          1,1               1,0               0,7       

XIX. Lesões enven e alg out conseq causas externas -                3,0      16,3     37,5         12,2         11,8         8,3          5,1               5,7               10,3     

XX.  Causas externas de morbidade e mortalidade -                -          -          -              -              0,1          -              -                   -                   0,0       

XXI. Contatos com serviços de saúde -                2,2      3,5      3,8          0,4          1,5          -              -                   -                   1,0       

CID 10ª Revisão não disponível ou não preenchido -                -          -          -              -              -              -              -                   -                   -          

Total 100,0         100,0   100,0   100,0       100,0       100,0       100,0       100,0            100,0            100,0   

Fonte: SIH/SUS. Situação da base de dados nacional em 03/05/2010.

Distribuição Percentual das Internações por Grupo de Causas e Faixa Etária - CID10

2009

(por local de residência)

 

Fonte: DATASUS, 2010
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B- PROJEÇÃO DEMOGRÁFICA DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS 

 

A Revisão do Plano Municipal Saneamento Básico de Canoinhas terá um horizonte 

de planejamento de 30 anos, tendo como Ano 1 de planejamento o ano de 2019. 

 

1. ANÁLISE DOS DADOS-BASE 

 

Para obtenção dos dados-base populacionais do município de Canoinhas, foi 

consultado o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, estando os 

valores obtidos apresentados no Quadro 34 e uma representação gráfica na Figura 

12. 

 

Quadro 34: População de Canoinhas segundo IBGE. 

Ano 
Pop. Urbana 

(hab) 

Taxa 

Crescimento 

Anual (%) 

Pop. 

Rural 

(hab) 

Taxa 

Cresciment

o Anual (%) 

Pop. 

Total 

(hab) 

Taxa de 

Crescimento 

Anual (%) 

1991 36.832 - 18.544 - 55.376 - 

2000 37.904 0,323 13.727 -2,886 51.631 -0,751 

2007 39.577 0,631 13.100 -0,653 52.677 0,289 

2010 39.273 -0,256 13.492 0,997 52.765 0,056 

Média Anual 0,349   -1,434   -0,248 

Fonte: IBGE, 2010. 

Figura 12: Histórico populacional de Canoinhas 

 

Fonte: IBGE, 2010. 
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Analisando os dados apresentados no Erro! Fonte de referência não encontrada., 

tem-se que para o ano de 2010 a população urbana de Canoinhas era de 39.273 

habitantes e a população do meio rural era de 13.492 habitantes, portanto a grande 

maioria da população reside em área urbana correspondendo ao percentual de 

74,4% contra 25,6% residente em área rural.  

 

Entre os censos de 2000 e 2010 houve a contagem de 2007 em que a população de 

Canoinhas foi estimada pelo IBGE. Com relação à população urbana entre 2000 e 

2007 houve um crescimento de 0,631% ao ano e entre 2007 e 2010 constatou-se 

uma taxa de decrescimento de 0,256% ao ano, mostrando que o crescimento 

populacional não foi contínuo no período. 

 

Comparando o quadro populacional de 1991 com os números de 2000, percebe-se 

que houve uma grande redução no total populacional do município (-3.745 

habitantes), isto se deve a emancipação político-administrativa do município de Bela 

Vista do Toldo - SC, o qual foi fundado em 1994, justificando em parte o quadro 

apresentado.  

 

No geral, entre 1991 e 2010, a população de Canoinhas apresentou um 

decrescimento de 0,248% ao ano.  

 

A população do município também foi estimada em 2018 pelo IBGE, sendo esta 

estimativa de 54.319 pessoas.  

 

 

1.1. PIRÂMIDE ETÁRIA 

 

Conforme o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), uma pirâmide 

etária é definida como a representação gráfica da distribuição de uma população, 

segundo idade e sexo. A forma geral da pirâmide indica a tendência demográfica do 

país, estado ou cidade e permite compará-la no tempo e no espaço. É uma forma 

gráfica de avaliar uma determinada população e o seu nível desenvolvimento. 
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A análise de uma pirâmide etária e seus indicadores ajuda a definir a situação 

socioeconômica em que determinada localidade insere-se. Os indicadores 

analisados serão discutidos a seguir: 

 

1.1.1. Razão de Masculinidade (RM) 

 

É o quociente entre os efetivos populacionais do sexo feminino e os do sexo 

masculino: 

 

 

 

Onde: H = número de homens e M = número de mulheres. 

 

1.1.2. Índice de Envelhecimento (IE) 

 

É o quociente entre a população idosa e a população jovem: 

 

 

 

1.1.3. Razão de Dependência (RD) 

 

É a relação entre a população jovem e idosa, e a população em idade ativa. Pode 

ser dividida em Razão de Dependência Total (RDT), Razão de Dependência Idosa 

(RDI) e Razão de Dependência Juvenil (RDJ): 
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O Quadro 35 mostra os dados da população por faixa etária, a partir destes dados 

obteve-se o valor dos indicadores citados e a pirâmide etária para Canoinhas (Figura 

13).  

Quadro 35: Dados Populacionais por Faixa Etária, Canoinhas. 

Faixa Etária 
QUANTIDADE PORCENTAGEM 

Homens Mulheres Total Homens Mulheres Total 

0 a 4 1.785 1.848 3.633 6,85% 6,92% 6,89% 

5 a 9 2.130 2.021 4.151 8,18% 7,56% 7,87% 

10 a 14 2.446 2.368 4.814 9,39% 8,86% 9,12% 

15 a 19 2.453 2.359 4.812 9,42% 8,83% 9,12% 

20 a 24 2.238 2.169 4.407 8,59% 8,12% 8,35% 

25 a 29 2.102 2.181 4.283 8,07% 8,16% 8,12% 

30 a 34 2.183 2.138 4.321 8,38% 8,00% 8,19% 

35 a 39 1.921 1.999 3.920 7,38% 7,48% 7,43% 

40 a 44 1.913 1.926 3.839 7,35% 7,21% 7,28% 

45 a 49 1.792 1.805 3.597 6,88% 6,75% 6,82% 

50 a 54 1.446 1.524 2.970 5,55% 5,70% 5,63% 

55 a 59 1.153 1.219 2.372 4,43% 4,56% 4,50% 

60 a 64 862 992 1.854 3,31% 3,71% 3,51% 

65 a 69 633 734 1.367 2,43% 2,75% 2,59% 

70 a 74 481 609 1.090 1,85% 2,28% 2,07% 

75 a 79 273 399 672 1,05% 1,49% 1,27% 

80 a 84 153 271 424 0,59% 1,01% 0,80% 

85 a 89 59 114 173 0,23% 0,43% 0,33% 

90 a 94 16 31 47 0,06% 0,12% 0,09% 

95 a 99 5 13 18 0,02% 0,05% 0,03% 

>100 0 1 1 0,00% 0,00% 0,00% 

Total 26.044 26.721 52.765 100,00% 100,00% 100,00% 

Fonte: IBGE, 2010. 

 

 Razão de Masculinidade (RM) = 97,47% 
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 Índice de Envelhecimento (IE) = 30,10% 

 Razão de Dependência Total (RDT) = 45,06% 

 Razão de Dependência Idosa (RDI) = 10,42% 

 Razão de Dependência Juvenil (RDJ) = 34,63% 

 

Figura 13: Pirâmide Etária, Canoinhas. 

 

Fonte: IBGE, 2010. 

 

A pirâmide do município de Canoinhas apresenta sua base achatada, alargando-se 

para o centro e o seu restante vai diminuindo gradativamente a partir da faixa etária 

dos 35 aos 39 anos.  Este cenário é característico de locais desenvolvidos onde o 

fenômeno de transição demográfica já está ocorrendo. 

 

A razão de masculinidade é de 97,47%, ou seja, existem aprox. 97 homens para 

cada 100 mulheres. O número de homens é predominante até a faixa etária de 30 a 

35 anos (exceto entre 1 e 4 anos e 25 e 29 anos) quando então as mulheres passam 

a predominar. Ou seja, nascem mais homens em Canoinhas, no entanto a mulheres 

tem maior longevidade, principalmente devido aos cuidados com saúde que são 

maiores entre elas. 
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A razão de dependência é igual a 45,06%, indicando que a população 

potencialmente ativa é maior em relação à população potencialmente inativa, ou 

seja, é maior o número de pessoas não-dependentes economicamente. A razão de 

dependência juvenil (34,63%) é pouco maior do que a razão de dependência idosa 

(10,42%), indicando que a maior parte dos dependentes apresenta faixa etária de 0 

a 14 anos. 

 

O índice de envelhecimento é igual a 30,10%, o que significa que existem 

aproximadamente 30 idosos para cada grupo de 100 pessoas com até 15 anos, 

número que condiz com a característica de Canoinhas ser um local com bom nível 

de desenvolvimento. 

 

 

1.2. PROJEÇÃO DA POPULAÇÃO URBANA DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS 

 

A Revisão do Plano Municipal Saneamento Básico terá um horizonte de 

planejamento de 30 anos, tendo como Ano 1 de planejamento o ano de 2019 e 

considerando a população urbana do município de Canoinhas. 

 
Para obter a evolução populacional foram utilizados seis processos estatísticos:  

 

 Processo Aritmético; 

 Processo Geométrico; 

 Função Previsão; 

 Função Crescimento. 

 Curva Logística;   

 

Com as informações geradas a partir dos cinco métodos citados, serão analisados 

os resultados obtidos, definindo assim o método mais apropriado e 

consequentemente a evolução da população ano a ano, até o final de plano. 
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1.2.1. Processo Aritmético 

 

Neste processo são realizadas interpolações entre todos os anos, gerando várias 

retas com os dados populacionais ao longo do tempo, conforme o Quadro 36. 

Fórmulas utilizadas: 

r = (P1 – P0) / (t1 – t0) 

P = P0 + r . (ti – t0) 

Onde: 

 

r = razão (hab/ano); 

P = População futura (hab);     

Pi = população no ano 1;   

P0 = população no ano 0; 

ti = ano 1; 

t0 = ano 0.  

 

Quadro 36: Composição das retas. 

Reta t0 P0 t1 P1 r 

Ari 1 1991 36832 2000 37904 119 

Ari 2 1991 36832 2007 39577 172 

Ari 3 1991 36832 2010 39273 128 

Ari 4 2000 37904 2007 39577 239 

Ari 5 2000 37904 2010 39273 137 

Ari 6 2007 39577 2010 39273 -101 

Fonte: Elaborado por Ampla Consultoria, 2018.  

 

Como exemplo, será realizado a obtenção de um valor de população para o ano de 

2019, através da reta Ari 1, apenas para demonstrar a sistemática de funcionamento 

do método: 

 

Pi = P0 + r * (ti – t0)  

P (2019) = 36.832 + 119 * (2019-1991) 

P (2019) = 40.167 
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Assim, realiza-se este procedimento através de uma planilha eletrônica para todos 

os anos e com todas as retas, obtendo a população corresponde a cada ano. Os 

dados do Quadro 36 geraram o gráfico apresentado na Figura 14 com as retas a 

serem analisadas. 
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Figura 14: Retas do Processo Aritmético da Projeção da População Urbana.  

 

Fonte: Elaborado por Ampla Consultoria, 2018. 
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O município de Canoinhas conforme os dados históricos obtidos no IBGE, durante a 

década de 90 mostrou uma queda na taxa de crescimento populacional 

principalmente na área rural, onde houve queda de 2,886%, para área urbana houve 

um pequeno crescimento de 0,323%.  

 

Considerando a emancipação político-administrativa do município de Bela Vista do 

Toldo ocorrido na década de 90, entende-se que o crescimento do município ao 

longo dos próximos anos, se dará de forma similar ao cenário da ultima década 

(anos 2000).  

 

Assim, não foram consideradas as projeções mais otimistas de crescimento 

populacional, descartando também as mais pessimistas pelo fato de poderem 

resultar em um sistema subdimensionado no período de planejamento. 

 

Portanto, será adotada a reta Ari 5 por se tratar de uma tendência de crescimento do 

município referente a última década e estar compatível com o crescimento do 

município ao longo dos próximos 30 anos analisados.   

 

A evolução populacional urbana projetada pelo método aritmético – Ari 5 está 

apresentada no Quadro 37. 

 

Quadro 37: Valores por ano da Reta Ari 5 da População Urbana do Processo Aritmético 

Ano 2019 2028 2038 2048 

População (hab.) 40.505 41.737 43.106 44.475 

Fonte: Elaborado por Ampla Consultoria, 2018. 

 

1.2.2. Processo Geométrico 

 

Nesse processo admite-se que o município cresça conforme uma progressão 

geométrica, não considerando o decréscimo da população e admitindo um 

crescimento ilimitado. As interações são feitas tendo como base os dados dos 

últimos censos e contagem. 
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Conhecendo-se dois dados de população, P0 e P1, correspondentes respectivamente 

aos anos t0 e t1, pode-se calcular o crescimento geométrico, no período conhecido 

(q). As expressões gerais do método geométrico serão dadas pelas seguintes 

equações: 

 

q = ln (P1) - ln (P0) / (t1 – t0) 

 

P = P0 * e q (t – t
0
) 

 

Quadro 38: Composição das retas 

Reta t0 P0 t1 P1 q 

Geo 1 1991 36.832 2010 39.273 0,0034 

Geo 2 2000 37.904 2010 39.273 0,0035 

Geo 3 2007 39.577 2010 39.273 -0,0026 

Fonte: Elaborado por Ampla Consultoria, 2018.  

 

Como exemplo, será realizado a obtenção de um valor de população para o ano de 

2019, através da reta Geo 1, apenas para demonstrar a sistemática de 

funcionamento do método: 

 

Pi = P0*e q * (ti – t0) 

P (2019) = 36.832 * e(0,0034*(2019-1991)) 

P (2019) = 40.485 

 

As retas elaboradas a partir da projeção geométrica podem ser analisadas para a 

escolha da melhor reta na Figura 15.  
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Figura 15: Retas do Processo Geométrico da Projeção da População Urbana. 

 

   Fonte: Elaborado por Ampla Consultoria, 2018.  
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A melhor reta adotada por esta consultoria foi a Geo 2 por estar mais próxima da 

realidade do município de Canoinhas. A evolução populacional urbana projetada 

pelo método geométrico está apresentada no Quadro 39. 

 

Quadro 39: Valores por ano da reta Geo 2 da população urbana do Método Geométrico 

Ano 2019 2028 2038 2048 

População (hab.) 40.547 41.863 43.375 44.492 

   Fonte: Elaborado por Ampla Consultoria, 2018.  

 

1.2.3. Função Previsão 

 

A Função Previsão do Software Excel, é uma função que calcula, ou prevê um valor 

futuro usando valores existentes. No caso de um estudo populacional, o valor 

previsto é o valor do número de habitantes para um determinado ano.  

 

Com a base de dados populacional do IBGE mostrada anteriormente, consegue-se 

então, obter através desta função, o número de habitantes para os anos futuros do 

município. 

 

Aplicando a Função Previsão para o município de Canoinhas obtém-se a seguinte 

evolução populacional, como mostram o Quadro 40 e a Figura 16. 

 

Quadro 40: Valores da população através do Método da Função Previsão 

Ano 2019 2028 2038 2048 

População (hab.) 40.868 42.176 43.630 45.083 

   Fonte: Elaborado por Ampla Consultoria, 2018.  
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Figura 16: Curva da projeção populacional urbana através do Método da Função Previsão.   

 

Fonte: Elaborado por Ampla Consultoria, 2018.  
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1.2.4. Função Crescimento  

 

A Função Crescimento do Software Excel, calcula o crescimento exponencial 

previsto usando dados existentes. Se utilizada para um estudo populacional, a 

função calcula o crescimento da população através de uma base de dados dos 

censos populacionais. 

 

Utilizando a base de dados do IBGE, mostrada anteriormente, consegue-se obter 

através desta função a evolução populacional em um período de estudo estipulado. 

 

Aplicando a Função Crescimento para o município de Canoinhas obtém-se a 

seguinte evolução populacional, mostrada no Quadro 41 e na Figura 17. 

 

Quadro 41: Valores da população através do Método da Função Crescimento. 

Ano 2019 2028 2038 2048 

População (hab.) 40.949 42.378 44.023 45.733 

Fonte: Elaborado por Ampla Consultoria, 2018.  
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Figura 17: Curva da projeção populacional através do Método da Função Crescimento. 

 

Fonte: Elaborado por Ampla Consultoria, 2018.  
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1.2.5. Definição da Projeção Populacional Urbana  

 

Para obter a população residente final para o Plano serão analisados as melhores 

alternativas para cada um dos seis métodos analisados, estando os resultados 

resumidos dos métodos analisados anteriormente no Quadro 42 e Figura 18. 

 

Quadro 42: Estimativa da População Futura Urbana dos Métodos Analisados. 

Método/ano 2019 2028 2038 2048 

Aritmético 40.505 41.737 43.106 44.475 

Geométrico 40.547 41.863 43.375 44.492 

Previsão 40.868 42.176 43.630 45.083 

Crescimento 40.949 42.378 44.023 45.733 

Fonte: Elaborado por Ampla Consultoria, 2018.  
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Figura 18: Projeções da População Residente Urbana Pelos Métodos Analisados 

 

Fonte: Elaborado por Ampla Consultoria, 2018.  
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As linhas de tendência obtidas, a partir dos dados do IBGE, apresentam duas 

tendências:  

 

 Natural, onde o crescimento ocorrerá de forma linear, e neste caso muito 

próximo ao crescimento apontado pelo método previsão. 

  

 Otimista, onde o crescimento populacional ocorrerá em uma velocidade 

superior ao ocorrido nos 30 anos analisados para a projeção. 

 

 Conservador, onde o município não teria um crescimento expressivo, ficando 

abaixo do histórico da última década.  

 

Conforme consulta a setores da administração municipal, o município não possui no 

presente momento nenhum grande empreendimento (campus universitário, indústria 

de grande porte e etc) ou qualquer tipo de atrativo populacional a ser instalado nos 

próximos anos que resulte no aumento da imigração, logo não há motivos para 

considerar um aumento populacional acima do comum. 

 

Pelo exposto propõe-se que sejam adotados os resultados anuais gerados pelo 

Método Previsão, apresentados no Quadro 43. 

 

Quadro 43: Valores por Ano da População Adotada. 

Ano  População Adotada Ano  
População 
Adotada 

1 2019 40.868 16 2034 43.048 

2 2020 41.013 17 2035 43.194 

3 2021 41.159 18 2036 43.339 

4 2022 41.304 19 2037 43.484 

5 2023 41.449 20 2038 43.630 

6 2024 41.595 21 2039 43.775 

7 2025 41.740 22 2040 43.921 

8 2026 41.885 23 2041 44.066 

9 2027 42.031 24 2042 44.211 

10 2028 42.176 25 2043 44.357 

11 2029 42.321 26 2044 44.502 

12 2030 42.467 27 2045 44.647 

13 2031 42.612 28 2046 44.793 
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Ano  População Adotada Ano  
População 
Adotada 

14 2032 42.758 29 2047 44.938 

15 2033 42.903 30 2048 45.083 
Fonte: Elaborado por Ampla Consultoria, 2018.  

 

A exigência da Lei 11.445/07 de se efetuar revisões do Plano a cada 4 anos, 

inclusive objeto deste trabalho, exige uma avaliação periódica das projeções 

efetuadas e se estas estão apontando populações dentro do previsto nesse estudo; 

recomenda-se que as datas das revisões, sempre que possível, sejam efetuadas 

quando ocorrerem novos censos e contagens do IBGE. 

 

 

1.3. PROJEÇÃO DA POPULAÇÃO RURAL DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS  

 

A Revisão do Plano Municipal Saneamento Básico terá um horizonte de 

planejamento de 30 anos, tendo como Ano 1 de planejamento o ano de 2019 e 

considerando a população total do município de Canoinhas. 

 
Para obter a evolução populacional foram utilizados cinco processos estatísticos:  

 

 Processo Aritmético; 

 Processo Geométrico; 

 Função Previsão; 

 Função Crescimento.  

 

1.3.1. Processo Aritmético 

 

Com as informações geradas a partir dos cinco métodos citados, serão analisados 

os resultados obtidos, definindo assim o método mais apropriado e 

consequentemente a evolução da população ano a ano, até o final de plano. 

 

Neste processo são realizadas interpolações entre todos os anos, gerando várias 

retas com os dados populacionais ao longo do tempo, conforme o Quadro 44. 
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Fórmulas utilizadas: 

r = (P1 – P0) / (t1 – t0) 

P = P0 + r . (ti – t0) 

 

Onde: 

 

r = razão (hab/ano); 

P = População futura (hab);     

Pi = população no ano 1;   

P0 = população no ano 0; 

ti = ano 1; 

t0 = ano 0.  

 

Quadro 44: Composição das retas 

Reta t0 P0 t1 P1 r 

Ari 1 1991 18.544 2000 13.727 -535,222 

Ari 2 1991 18.544 2007 13.100 -340,25 

Ari 3 1991 18.544 2010 13.492 -265,895 

Ari 4 2000 13.727 2007 13.100 -89,5714 

Ari 5 2000 13727 2010 13.492 -23,5 

Ari 6 2007 13.100 2010 13.492 130,6667 

Fonte: Elaborado por Ampla Consultoria, 2018.  

 

Como exemplo, será realizado a obtenção de um valor de população para o ano de 

2019, através da reta ARI 1, apenas para demonstrar a sistemática de 

funcionamento do método: 

 

Pi = P0 + r * (ti – t0) 

P (2019) = 18.544 + 148 * (2019-1991) 

P (2019) = 3.558 

 

Assim, realiza-se este procedimento através de uma planilha eletrônica para todos 

os anos e com todas as retas, obtendo a população corresponde a cada ano. Os 

dados do Quadro 44 geraram o gráfico apresentado na Figura 19 com as retas a 

serem analisadas. 
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Figura 19: Retas do Processo Aritmético da Projeção da População Rural. 

 
Elaborado por Ampla Consultoria, 2018. 



Revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico  

Prefeitura Municipal de Canoinhas – Santa Catarina 

 

53 

 

Das retas analisadas, entende-se que o crescimento do município ao longo dos 

próximos anos, se dará de forma similar ao cenário da ultima década (anos 2000), 

Com isto, não foram consideradas as projeções mais pessimistas de crescimento 

populacional, pelo fato de poderem resultar em um sistema subdimensionado no 

período de planejamento. 

 

Sendo assim, adota-se a reta Ari 5 por se tratar de uma tendência de crescimento do 

município referente à última década, pois não é plausível assumir que a população 

rural irá desaparecer. 

 

A evolução populacional projetada pelo método aritmético – Ari 5 está apresentada 

no Quadro 45 

 

Quadro 45: Valores por ano da Reta Ari 5 da População pelo Processo Aritmético. 

Ano 2019 2028 2038 2048 

População (hab.) 13.281 13.069 13.834 12.599 

Elaborado por Ampla Consultoria, 2018. 

 

1.3.2. Processo Geométrico 

 

Nesse processo admite-se que o município cresça conforme uma progressão 

geométrica, não considerando o decréscimo da população e admitindo um 

crescimento ilimitado. 

 

As interações são feitas tendo como base os dados dos últimos censos e contagem. 

 

Conhecendo-se dois dados de população, P1 e P2, correspondentes respectivamente 

aos anos t1 e t2, pode-se calcular o crescimento geométrico, no período conhecido 

(q). As expressões gerais do método geométrico são dadas pelas seguintes 

equações: 

 

q = ln (P2) - ln (P1) / (t2 – t1) 
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Pi = P0*e q * (ti – t0) 

Quadro 46: Composição das retas. 

Reta t0 P0 t1 P1 q 

Geo 1 1991 18.544 2010 13.492 -0,01674 

Geo 2 2000 13.727 2010 13.492 -0,00173 

Geo 3 2007 13.100 2010 13.492 0,009828 

Elaborado por Ampla Consultoria, 2018. 

 

Como exemplo, será realizado a obtenção de um valor de população para o ano de 

2019, através da reta Geo 1, apenas para demonstrar a sistemática de 

funcionamento do método: 

 

Pi = P0*e q * (ti – t0) 

P (2019) = 18.544 * e(-0,01674*(2019-1991)) 

P (2019) = 11.605 

 

As retas elaboradas a partir da projeção geométrica podem ser analisadas para a 

escolha da melhor reta na Figura 20.  
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Figura 20: Processo Geométrico da Projeção da População Rural. 

 

Elaborado por Ampla Consultoria, 2018. 
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A reta adotada foi a Geo 2 pelo fato de considerar a tendência observada de 1991 a 

2010. A evolução populacional projetada pelo método geométrico está apresentada 

no Quadro 47. 

 

Quadro 47: Valores por ano da reta Geo 2 da população rural do Método Geométrico 

Ano 2019 2028 2038 2048 

População (hab.) 13.284 13.079 18.855 12.635 

Elaborado por Ampla Consultoria, 2018. 

 

1.3.3. Função Previsão 

 

A Função Previsão do Software Excel, é uma função que calcula, ou prevê, um valor 

futuro usando valores existentes. No caso de um estudo populacional, o valor 

previsto é o valor do número de habitantes para um determinado ano.  

 

Com a base de dados populacional do IBGE mostrada anteriormente, consegue-se 

então, obter através desta função, o número de habitantes para os anos futuros do 

município. 

 

Aplicando a Função Previsão para o município de Canoinhas obtém-se a seguinte 

evolução populacional, como mostram o Quadro 48 e a Figura 21. 

 

Quadro 48: Valores da População Utilizando a Função Previsão 

Ano 2019 2028 2038 2048 

População (hab.) 10.108 7.669 4.958 2.248 

Elaborado por Ampla Consultoria, 2018. 
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 Figura 21: Curva da Projeção Populacional Através do Método da Função Previsão 

 

Fonte: Elaborado por Ampla Consultoria, 2018.
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1.3.4. Função Crescimento 

 

A Função Crescimento do Software Excel, calcula o crescimento exponencial 

previsto usando dados existentes. Se utilizada para um estudo populacional, a 

função calcula o crescimento da população através de uma base de dados dos 

censos populacionais. 

 

Utilizando a base de dados do IBGE, mostrada anteriormente, consegue-se obter 

através desta função a evolução populacional em um período de estudo estipulado. 

 

Aplicando a Função Crescimento para o município de Canoinhas obtém-se a 

seguinte evolução populacional, mostrada no Quadro 49 e na Figura 22. 

 

Quadro 49: Valores da População Utilizando a Função Crescimento. 

Ano 2019 2028 2038 2048 

População (hab.) 10.872 9.313 7.841 6.602 

Fonte: Elaborado por Ampla Consultoria, 2018. 
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Figura 22: Curva da projeção populacional através do Método da Função Crescimento. 

 

Fonte: Elaborado por Ampla Consultoria, 2018.
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1.3.5. Definição da Projeção Populacional Rural 

 

Para obter a população residente final para o Plano serão analisados as melhores 

alternativas para cada um dos seis métodos analisados, estando os resultados 

resumidos dos métodos analisados anteriormente no Quadro 50 e Figura 23. 

 

Quadro 50: Estimativa da População Futura Rural dos Métodos Analisados. 

Método/ano 2019 2028 2038 2048 

Aritmético 13.281 13.069 13.834 12.599 

Geométrico 13.284 13.079 18.855 12.635 

Previsão 10.108 7.669 4.958 2.248 

Crescimento 10.872 9.313 7.841 6.602 

Fonte: Elaborado por Ampla Consultoria, 2018. 
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Figura 23: Projeções da População Residente Rural Pelos Métodos Analisados 

 

Obs: Os valores obtidos para os métodos Aritmético e Geométrico são muito parecidos dificultando a distinção de suas linhas de tendência no gráfico.  

Fonte: Elaborado por Ampla Consultoria, 2018. 
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As linhas de tendência obtidas no software utilizado, a partir dos dados do IBGE, 

apresentam: uma tendência de crescimento a qual está descartada; e em sua 

maioria, tendências de decrescimento para o município de Canoinhas, as quais 

podem ser divididas em:  

 

 Decrescimento natural, onde o decrescimento ocorrerá de forma suave, 

apresentando uma população rural que tende a se manter em um número de 

habitantes próximo ao atual. 

 

 Decrescimento acentuado, onde o decrescimento se dará de forma mais 

acelerada, e a população irá decrescer conforme o passar dos anos.   

 

Conforme consulta a setores da administração municipal, o município não possui no 

presente momento nenhum panorama de que possa haver alguma forma de 

incentivo para que haja um grande aumento da população no campo ou para que 

haja êxodo da população rural de forma significativa. Logo, adotou-se a tendência de 

decrescimento natural para a evolução da população, sendo adotada a reta 

resultante do Método Aritmético.  

 

Pelo exposto propõe-se que sejam adotados os resultados anuais gerados pelo 

Método Aritmético, apresentados no Quadro 51. 

 

Quadro 51: Valores por Ano da População Adotada. 

Ano  
População 
Adotada Ano  

População 
Adotada 

1 2019 13.281 16 2034 12.928 

2 2020 13.257 17 2035 12.905 

3 2021 13.234 18 2036 12.881 

4 2022 13.210 19 2037 12.858 

5 2023 13.187 20 2038 12.834 

6 2024 13.163 21 2039 12.811 

7 2025 13.140 22 2040 12.787 

8 2026 13.116 23 2041 12.764 

9 2027 13.093 24 2042 12.740 

10 2028 13.069 25 2043 12.717 
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Ano  
População 
Adotada Ano  

População 
Adotada 

11 2029 13.046 26 2044 12.693 

12 2030 13.022 27 2045 12.670 

13 2031 12.999 28 2046 12.646 

14 2032 12.975 29 2047 12.623 

15 2033 12.952 30 2048 12.599 
Fonte: Elaborado por Ampla Consultoria, 2018. 

 

Conforme mencionado anteriormente, deve-se efetuar revisões do Plano a cada 4 

anos, avaliando periodicamente as projeções efetuadas e verificando se estas estão 

apontando populações dentro do previsto nesse estudo; recomenda-se que as datas 

das revisões, sempre que possível, sejam efetuadas quando ocorrerem censos e 

contagens do IBGE. 

 

 

1.4. PROJEÇÃO DA POPULAÇÃO TOTAL DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS 

 

Para obter a evolução populacional do Município ano a ano foi feita uma composição 

entre os valores de habitantes obtidos anteriormente, tanto para área urbana como 

para área rural. Os resultados estão apresentados no Quadro 52 e na Figura 24. 

 

Quadro 52: Valores por ano da população total adotada. 

Ano  Urbana  Rural  Total Ano  Urbana  Rural  Total 

1 2019 40.868 13.281 54.148 16 2034 43.048 12.928 55.976 

2 2020 41.013 13.257 54.270 17 2035 43.194 12.905 56.098 

3 2021 41.159 13.234 54.392 18 2036 43.339 12.881 56.220 

4 2022 41.304 13.210 54.514 19 2037 43.484 12.858 56.342 

5 2023 41.449 13.187 54.636 20 2038 43.630 12.834 56.464 

6 2024 41.595 13.163 54.758 21 2039 43.775 12.811 56.586 

7 2025 41.740 13.140 54.879 22 2040 43.921 12.787 56.708 

8 2026 41.885 13.116 55.001 23 2041 44.066 12.764 56.829 

9 2027 42.031 13.093 55.123 24 2042 44.211 12.740 56.951 

10 2028 42.176 13.069 55.245 25 2043 44.357 12.717 57.073 

11 2029 42.321 13.046 55.367 26 2044 44.502 12.693 57.195 

12 2030 42.467 13.022 55.489 27 2045 44.647 12.670 57.317 

13 2031 42.612 12.999 55.611 28 2046 44.793 12.646 57.439 

14 2032 42.758 12.975 55.733 29 2047 44.938 12.623 57.561 
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Ano  Urbana  Rural  Total Ano  Urbana  Rural  Total 

15 2033 42.903 12.952 55.854 30 2048 45.083 12.599 57.682 

Fonte: Elaborado por Ampla Consultoria, 2018. 

 

 

Figura 24: Projeção populacional total de Canoinhas. 

 

Fonte: Elaborado por Ampla Consultoria, 2018. 
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C - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

 

1. ASPECTOS GERAIS  

 

A água é um elemento necessário em quantidade suficiente e qualidade adequada 

proteção da saúde humana, à consecução de suas atividades corriqueiras e ao 

desenvolvimento econômico. Com o intuito de obtê-la, o usuário pode valer-se tanto 

de soluções individuais quanto de soluções coletivas. Entretanto, em ambos os 

casos, o usuário deverá vincular-se a entidade responsável pelo abastecimento 

cabendo a essa a fiscalização desse vínculo. 

 

O sistema de abastecimento de água, nos moldes de uma solução coletiva, 

apresenta as seguintes vantagens principais: maior facilidade na proteção do 

manancial que abastece a população, já que só há um ponto de distribuição de 

água, ainda que oriunda de vários locais de captação desse manancial; maior 

facilidade na manutenção e supervisão das unidades que compõem o sistema, já 

que se supõe haver um aparato técnico maior para as atividades; e maior controle 

da qualidade da água consumida e por último, ganhos de escala. 

 

As principais unidades que compõem o sistema de abastecimento de água são 

manancial(is), captação, adução, tratamento, reservação, rede de distribuição e 

alguns casos de estações elevatórias de recalque. Essas unidades serão tratadas 

no decorrer do presente diagnóstico visando estabelecer o cenário atual do sistema 

de abastecimento de água do município.  

 

 

1.1. MANANCIAL 

 

É toda fonte de onde se retira a água utilizada para abastecimento residencial, 

comercial, industrial e outros fins. De maneira geral, quanto à origem, os mananciais 

são classificados em: 
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Manancial Superficial: é toda parte de um manancial que escoa na superfície 

terrestre, compreendendo os córregos, rios, lagos, represas e os reservatórios 

artificialmente construídos com a finalidade de reter o volume necessário para 

proteção de captações ou garantir o abastecimento em épocas de estiagem; 

 

Manancial Subterrâneo: é aquele cuja água vem do subsolo, podendo aflorar à 

superfície (nascentes, minas etc.) ou ser elevado à superfície por meio de obras de 

captação (poços rasos, poços profundos, etc.). 

 

As reservas de água subterrânea provêm de dois tipos de lençol d’água ou aquífero: 

 

Lençol freático: é aquele em que a água encontra-se livre, com sua superfície sob a 

ação da pressão atmosférica. Em um poço perfurado nesse tipo de aquífero, a água, 

no seu interior terá o nível coincidente com o nível do lençol, ficando mais suscetível 

à contaminação. 

 

Lençol confinado: é aquele em que a água encontra-se confinada por camadas 

impermeáveis e sujeita a uma pressão maior que a pressão atmosférica. Em um 

poço profundo que atinge esse lençol, a água subirá acima do nível do lençol. 

Poderá, às vezes, atingir a boca do poço e produzir uma descarga contínua e 

jorrante. 

 

A escolha do manancial se constitui uma decisão importante na implantação de um 

sistema de abastecimento de água, seja ele de caráter individual ou coletivo. 

Havendo mais de uma opção, sua definição deverá levar em conta, além da 

predisposição da comunidade em aceitar as águas do manancial a ser adotado, os 

seguintes critérios principais: 

 

 É indispensável que o manancial atenda aos padrões de qualidade 

estabelecidos pela Resolução CONAMA N. 357/2005, segundo sua classe de 

uso e, prevendo-se o tipo de tratamento que está sendo considerado para a 

localidade; 
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 O manancial deve apresentar uma vazão mínima a qual deve ser compatível 

à necessidade de atender a demanda por um determinado período de anos; 

 

 Alguns mananciais de águas subterrâneas dispensam tratamento, desde que 

não estejam sujeitas a qualquer possibilidade de contaminação; Esses podem 

exigir apenas desinfecção, por exemplo.  

 

Em regiões específicas, é comum utilizar-se de águas da chuva também para 

possibilitar o abastecimento humano, em especial áreas rurais ou com problemas 

ligados à pluviosidade, como regiões áridas. A água da chuva deve, contudo, 

atender às condições mínimas de potabilidade e salubridade para seu uso, 

necessitando ao menos de uma desinfecção prévia.  

 

É comum o uso da água da chuva em cacimbas, ou cisternas que reservam a água 

da chuva captada na superfície dos telhados e residências. São alternativas comuns 

também no caso de irrigação ou de dessedentação animal.  

 

É importante salientar que a qualidade da água e a sua possibilidade de abastecer 

uma população, seja ela de mananciais superficiais ou dos subterrâneos ou ainda 

proveniente das águas das chuvas, está sujeita a inúmeros fatores, como as 

condições da atmosfera no momento da precipitação, a limpeza das vias públicas, a 

qualidade do solo em que essa água escoa o lançamento de esgoto sem o devido 

tratamento, a prática de atividades potencialmente poluidoras, o uso e ocupação do 

solo da bacia, entre outros. 

 

 

1.2. CAPTAÇÃO 

 

A captação é o conjunto de equipamentos e instalações utilizados para a retirada de 

água de um manancial.  
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Independentemente do tipo de manancial, alguns cuidados são universais. Em 

primeiro lugar, a captação dever estar num ponto ou estar implantada de modo que, 

mesmo nos períodos de maior estiagem, ainda seja possível a retirada de água em 

quantidade e qualidade satisfatórias.  

 

Em segundo lugar, devem-se prever ou construir aparelhos ou sistemas que 

impeçam a danificação e obstrução da captação. Em terceiro lugar, as obras devem 

ser realizadas sempre com o escopo de favorecer a economia nas instalações e a 

facilidade de operação e manutenção ao longo do tempo. Atentando, ainda, às obras 

construídas próximo ou dentro da água, já que sua operação, manutenção e suas 

ampliações podem ser custosas e complicadas. 

 

 

1.3. ADUÇÃO 

 

A adução é o nome dado ao transporte de água, podendo ser de água bruta, ou 

seja, sem tratamento, que ocorre entre a captação e a Estação de Tratamento de 

Água (ETA), ou ainda, de água tratada, entre a ETA e os reservatórios que 

abastecem a população. 

 

O transporte da água pode ocorrer de duas formas: utilizando energia elétrica ou 

energia potencial (gravidade). A utilização de uma ou de outra forma está 

intrinsecamente ligada ao relevo da região onde se encontra a captação, a ETA e os 

reservatórios. Sempre que possível deve-se optar pelo transporte através da 

gravidade, uma vez que os custos de operação e manutenção tendem a diminuir 

consideravelmente.  

 

Nos casos em que a ETA ou os reservatórios encontrem-se em uma cota acima da 

captação ou da ETA, é necessário o emprego de equipamento de recalque (conjunto 

motor-bomba e acessórios). Ainda existe a possibilidade, devido ao relevo, da 

necessidade de utilização de adutoras mistas, ou seja, até determinado ponto se 

utiliza à força da gravidade e, daí em diante, emprega-se equipamentos de recalque. 
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1.4. ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS 

 

As estações elevatórias são instrumentos utilizados nos sistemas de abastecimento 

de água para captar a água de superfície ou de poços; recalcar a água a pontos 

distantes ou elevados e reforçar a capacidade de adução. A utilização desses 

equipamentos, embora geralmente necessária, eleva as despesas com custos de 

operação devido aos gastos com energia elétrica. 

 

 

1.5. ESTAÇÕES DE TRATAMENTO 

 

Por melhor que seja a qualidade da água bruta, aquela captada no manancial, ainda 

assim ela necessita de alguma espécie de tratamento para se tornar apta ao 

consumo humano, ligada às normas e legislações pertinentes existentes, bem como 

visando garantir saúde a população. 

 

Um dos principais objetivos do tratamento da água é adequá-la aos padrões de 

potabilidade prescritos na Portaria de consolidação n°05/2017 do Ministério da 

Saúde - MS. Além da potabilidade, o tratamento visa a prevenir o aparecimento de 

doenças de vinculação hídrica, o aparecimento da cárie dentária – por meio de 

fluoretação – e ainda proteger o sistema de abastecimento dos efeitos da corrosão e 

do encrustamento por determinados compostos que podem existir na água 

naturalmente. 

 

O processo de tratamento de água é, em geral, composto pelas seguintes etapas: 

clarificação, com o objetivo de remover os sólidos presentes na água; desinfecção, 

para eliminação dos microorganismos que possam provocar doenças; e fluoretação, 

para prevenção das cáries e controle de corrosão.  

 

No entanto, nem todas essas fases de tratamento são sempre requeridas, pois 

dependem da origem da água e de sua qualidade, pois, na prática, são as 
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características de cada água (ou manancial) que irão determinar quais processos 

serão necessários para que se obtenha um efluente final de qualidade.  

 

As águas superficiais, usualmente encontradas, em geral, não atendem aos padrões 

de potabilidade. Já as águas subterrâneas, geralmente, dispensam, devido à baixa 

turbidez, o processo de clarificação. 

 

Apesar de haver certa maleabilidade quanto aos processos de tratamento que 

possam ser empregados, a Portaria n° 05/2017, quando trata do abastecimento 

humano, impõe obrigatoriamente, mesmo para as águas de melhor qualidade, as de 

classe especial, o processo de desinfecção. 

 

 

1.6. RESERVAÇÃO 

 

A reservação, materializada especialmente pelos reservatórios, tem por seguintes 

finalidades: 

 

 Armazenamento para atender às variações de consumo; 

 Permite um escoamento com diâmetro uniforme na adutora, possibilitando a 

adoção de diâmetros menores; 

 Proporciona uma economia no dimensionamento da rede de distribuição; 

 Armazenamento para atender às demandas em casos de emergência; 

 Evita maiores interrupções no fornecimento de água, no caso de acidentes no 

sistema da adução, na estação de tratamento ou mesmo em certos trechos do 

sistema de distribuição; 

 Armazenamento para permitir o combate ao fogo, caso haja ocorrências; 

 Possibilita a melhoria das condições de pressão da água na rede de 

distribuição; 

 Possibilitam melhor distribuição da água aos consumidores e melhores 

pressões nos hidrantes (principalmente quando localizados junto às áreas de 

máximo consumo); 
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 Permite uma melhoria na distribuição de pressões sobre a rede, por constituir 

fonte distinta de alimentação durante a demanda máxima, quando localizado à 

jusante dos condutos de recalque; 

 Garante uma altura manométrica constante para as bombas, permitindo o seu 

dimensionamento na eficiência máxima, quando alimentado diretamente pela 

adutora de recalque. 

 

 

1.7. REDE DE DISTRIBUIÇÃO 

 

Entende-se por rede de distribuição o conjunto de peças especiais destinadas a 

conduzir a água até os pontos de tomada das instalações prediais, ou os pontos de 

consumo público, sempre de forma contínua e segura. 

 

Destacam-se as tubulações - troncos, mestras ou principais, alimentadas 

diretamente pelo reservatório de montante ou pela adutora em conjunto com o 

reservatório de jusante, das quais partem as tubulações que se distribuem pelas 

diversas artérias da cidade. 

 

As redes são consideradas pelo sentido de escoamento da água nas tubulações 

secundárias (ramificadas ou malhadas). Podem situar-se em níveis diferentes nas 

cidades acidentadas, bem como possuir duas tubulações nas ruas largas ou tráfego 

intenso. 

 

Na rede de distribuição distinguem-se dois tipos de condutos: 

 

 Condutos Principais - também chamados tronco ou mestres, são as 

canalizações de maior diâmetro, responsáveis pela alimentação dos condutos 

secundários. A eles interessa, portanto, o abastecimento de extensas áreas 

da cidade. 
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 Condutos Secundários - de menor diâmetro, são os que estão intimamente 

em contato com os prédios e edificações a abastecer e cuja alimentação 

depende diretamente deles. A área servida por um conduto desse tipo é 

restrita e está nas suas vizinhanças. 

 

O traçado dos condutores principais deve tomar em consideração os principais 

elementos: 

 

 Ruas sem pavimentação; 

 Ruas com pavimentação menos onerosa; 

 Ruas de menor intensidade de trânsito; 

 Proximidade aos grandes consumidores; 

 Proximidade das áreas e de edifícios que devem ser protegidos contra 

incêndio. 

 

Em geral podem ser definidos três tipos principais de redes de distribuição, conforme 

a disposição dos seus condutos principais. 

 

 Rede em “espinha de peixe” - em que os condutos principais são traçados, a 

partir de um conduto principal central, com uma disposição ramificada que faz 

jus aquela denominação. É um sistema típico de cidades que apresentam 

desenvolvimento linear pronunciado. 

 Rede em “grelha” - em que os condutos principais são sensivelmente paralelos, 

ligam-se em uma extremidade a um conduto principal e têm os seus diâmetros 

decrescendo para a outra extremidade. 

 Rede em anel (malhada) em que os condutos principais formam circuitos 

fechados nas zonas principais a serem abastecidas. É um tipo de rede que 

geralmente apresenta uma eficiência superior aos dois anteriores. 

 

Nos tipos de redes citados acima, a circulação da água nos condutos principais faz-

se praticamente em um único sentido. Uma interrupção acidental em um conduto 

mestre prejudica sensivelmente as áreas situadas à jusante da seção onde ocorre o 
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acidente. Na rede em que os condutos principais formam circuitos ou anéis, a 

eventual interrupção do escoamento em um trecho não ocasionará transtornos de 

manter o abastecimento das áreas à jusante, pois a água efetuará um 

caminhamento diferente através de outros condutos principais. 
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2. LEGISLAÇÃO PERTINENTE 

 

A seguir listam-se algumas das principais legislações e resoluções pertinentes e 

relevantes ao Sistema de Abastecimento de Água - SAA, as quais foram utilizadas 

como referencial neste Plano. 

 

 

2.1. LEIS, DECRETOS, PORTARIAS E RESOLUÇÕES 

 

 Portaria de Consolidação do Ministério da Saúde – MS N° 005, de 28 de 

setembro de 2017 do Ministério da Saúde: Consolidação das normas sobre as 

ações e os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde.  

 Lei Federal n° 11.445, de 05 de janeiro de 2007, estabelece as diretrizes 

nacionais para saneamento básico;  

 Lei n° 12.862, de 17 de setembro de 2013, alterou a Lei N° 11.445/2007, com 

o objetivo de incentivar a economia no consumo de água; 

 Lei Federal N° 9.984 de 17/07/2000, dispõe sobre a criação da Agência 

Nacional de Água – ANA; 

 Lei Federal N° 9.433 de 08/01/1997, institui a política de recursos hídricos, 

cria o Sistema de Gerenciamento de Recursos Hídricos; 

 Lei Federal N° 6.050 de 24/05/1974, dispõe sobre a fluoretação da água em 

sistema de abastecimento quando existir estação de tratamento; 

 Lei Federal N° 6.938 de 31/08/1981, criou o CONAMA (Conselho Nacional do 

Meio Ambiente); 

 Resolução CONAMA N° 430 de 13/05/2011, dispõe dobre as condições e 

padrões de lançamento de efluentes, complementa e altera a Resolução N° 

357 de 17 de março de 2005, do Conselho Nacional de Meio Ambiente – 

CONAMA. 

 Resolução CONAMA N° 357 de 17/03/2005, dispõe sobre a classificação dos 

corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como 
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estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes, e dá outras 

providências; 

 

 

2.2. LEIS MUNICIPAIS RELEVANTES 

 

 Lei Orgânica do Município de Canoinhas; 

 Lei 4.266/2007: Institui o Plano Diretor de Canoinhas e dá  outras 

providências; 

 Lei 016/2007: Regulamenta o Código de Obras de iniciativa privada e pública 

no município de canoinhas; 

 Lei 021/2007: Institui o Código de Postura do município de canoinhas e dá 

outras providências; 

 Lei 061/2017: Institui o novo Plano Diretor do município de Canoinhas e dá 

outras providências; 

 Lei 4.623/2011: Autoriza o ingresso do município de Canoinhas no consórcio 

público denominado de Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento 

(ARIS), e dá outras providências;  

 Lei 3.674/2004: Autoriza o poder executivo a firmar convênio com a 

Companhia Catarinense de Águas e Saneamento (CASAN);  

 Lei 3.005/98: Cria o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente do 

município de Canoinhas;  

 Lei 4.187/2007: Cria o Conselho Municipal do Plano Diretor do município de 

Canoinhas;  

 Lei 4.404/2009: Cria o Fundo Municipal de Saneamento Básico do município 

de Canoinhas, o Conselho Gestor do Fundo Municipal de Saneamento Básico 

e adota outras providências; 
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3. LEVANTAMENTO E DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO ATUAL 

 

O município de Canoinhas possui um sistema de abastecimento de água principal e 

integrado para a sede urbana, e mais dois sistemas coletivos para atender as 

localidades rurais de Felipe Schimidt e Arroios. Destaca-se que o município de 

Canoinhas exporta água para um bairro do município limítrofe de Três Barras, sendo 

que, após abastecer este bairro, a água abastece o Distrito Urbano de Marcílio Dias, 

pertencente ao município de Canoinhas.  

 

Ainda, há a utilização de abastecimento através de sistemas individuais como poços 

e ponteiras, contudo com informações técnicas limitadas sobre essas questões. O 

ambiente rural se utiliza também de soluções individuais para abastecimento tais 

como poços, ponteiras, captações em rios e nascentes, também com pouca 

informação oficial no município.  

 

A visita técnica operacional no sistema de abastecimento de água – SAA do 

município ocorreu no mês de novembro de 2018. As informações atualizadas sobre 

o SAA do município para compor a revisão do Plano Municipal de Saneamento 

estão apresentadas a seguir no documento.  

 

 

3.1. SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE URBANA 

 

O sistema de abastecimento de água – SAA sede do município de Canoinhas é 

aquele que atende a maior parte da população municipal, sendo operado atualmente 

pela CASAN através de um Contrato de Programa, assinado em 2012 entre a 

CASAN e a Prefeitura Municipal de Canoinhas, o qual tem vigência de 30 anos, a 

partir da assinatura.  

 

O manancial de água utilizado é o Rio Canoinhas (captação superficial). O 

tratamento da água empregado é do tipo convencional e a distribuição ocorre 

essencialmente por gravidade, mas há alguns booster’s e ERATs que abastecem 
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regiões e loteamentos específicos do município, vencendo a questão de cotas e 

garantindo as pressões mínimas exigidas.  

 

Na Figura 25 apresenta-se a localização das unidades operacionais que compões o 

Sistema de Abastecimento de Água da sede de Canoinhas.  
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Figura 25: Localização das Unidades Operacionais do SSA da Sede 

 

Fonte: Elaborado por Ampla Consultoria, 2019. 
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3.1.1. Operador do SAA Sede Urbana 

 

Conforme mencionado anteriormente, o SAA da Sede Urbana de Canoinhas é 

atualmente operado pela Companhia Catarinense de Águas e Saneamento – 

CASAN. Todavia, o Contrato de Programa tem prazo de vencimento o ano de 2042, 

uma vez que foi assinado em 2012 e possui uma vigência de 30 anos.   

 

3.1.2. Agência Reguladora  

 

A regulação dos serviços de saneamento básico é realizada pela Agência 

Reguladora Intermunicipal de Saneamento – ARIS. 

 

Com fundamento na Lei n. 11.445/2007, foi criada oficialmente no dia 1º de 

dezembro de 2009 a Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento – ARIS, 

com a participação dos municípios de Águas de Chapecó, Alto Bela Vista, Coronel 

Freitas, Formosa do Sul, Iraceminha, Jardinópolis, Mondai, Monte Carlo, Pinhalzinho 

e Turvo. O projeto de criação da ARIS foi conduzido pela Federação Catarinense de 

Municípios – FECAM e pelas Associações de Municípios de Santa Catarina. 

  

A ARIS vem crescendo gradativamente, de modo que já alcançou 192 municípios 

catarinenses em 2018. 

  

As atribuições da entidade são de regulação e fiscalização de todas as atividades do 

saneamento básico: abastecimento de água, esgotamento sanitário, manejo dos 

resíduos sólidos, limpeza urbana e drenagem pluvial. Atualmente a ARIS regula e 

fiscaliza concessionárias estaduais (CASAN e SANEPAR), empresas privadas, 

autarquias municipais (SAMAE’s) e a própria Administração Direta, quando 

prestadora dos serviços (DAE’s). 

  

A ARIS possui independência administrativa, financeira e orçamentária. Os membros 

do Conselho de Regulação e o Diretor Geral exercem mandato de quatro anos, não 

podendo ser exonerados do cargo sem prévio processo administrativo. 
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O município de Canoinhas formalizou a regulação do saneamento pela ARIS através 

da Lei nº 4.623/2011, que autoriza o ingresso do Município de Canoinhas, no 

Consórcio Público denominado de Agência Reguladora Intermunicipal de 

Saneamento (ARIS), e dá outras providências". 

 

São competências da ARIS: 

 

 Regular a prestação dos serviços públicos de saneamento básico, através da 

fixação de normas, regulamentos e instruções relativos, no mínimo: 

o Aos padrões e indicadores de qualidade dos serviços regulados; 

o Aos requisitos operacionais e de manutenção dos sistemas; 

o Às metas progressivas de expansão e de qualidade dos serviços e os 

respectivos prazos; 

o Ao regime, estrutura e níveis tarifários, bem como aos procedimentos e 

prazos de sua fixação, reajuste e revisão; 

o À medição, faturamento e cobrança de serviços; 

o Ao monitoramento dos custos; 

o À avaliação da eficiência e eficácia dos serviços prestados; 

o Ao plano de contas e mecanismos de informação, auditoria e 

certificação; 

o Aos subsídios tarifários e não tarifários; 

o Aos padrões de atendimento ao público e mecanismos de participação 

e informação; e 

o Às medidas de contingências e de emergências, inclusive 

racionamento. 

  

 Acompanhar e fiscalizar a prestação dos serviços públicos regulados, de 

acordo com as leis, contratos, planos, normas e regulamentos pertinentes; 

 Exercer o poder de polícia administrativa no que se refere a prestação dos 

serviços públicos regulados, prestando orientações necessárias, apurando as 

irregularidades e aplicando as sanções cabíveis e, se for o caso, 

determinando providências e fixando prazos para o seu cumprimento; 
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 Buscar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão e 

permissão, com modicidade das tarifas e justo retorno dos investimentos; 

 Manifestar-se quanto ao conteúdo dos editais de licitação, concessão e 

permissão e quanto aos contratos e demais instrumentos celebrados, assim 

como seus aditamentos ou extinções, nas áreas sob sua regulação, zelando 

pelo seu fiel cumprimento, bem como revisar e propor ajustes, no âmbito de 

suas competências, dos instrumentos contratuais já celebrados antes da 

vigência do presente Protocolo de Intenções; 

 Requisitar à Administração e aos prestadores dos serviços públicos 

municipais regulados, as informações convenientes e necessárias ao 

exercício de sua função regulatória, guardando o sigilo legal, quando for o 

caso, bem como determinar diligências que se façam necessárias ao 

exercício de suas atribuições; 

 Moderar, dirimir ou arbitrar conflitos de interesses entre o Poder Público e as 

prestadoras de serviços e entre estas e os consumidores, no limite das 

atribuições previstas em lei, relativos aos serviços públicos sob sua 

regulação; 

 Permitir o amplo acesso dos interessados às informações sobre a prestação 

dos serviços públicos regulados e sobre as suas próprias atividades, salvo 

quando protegidos pelo sigilo legal; 

 Avaliar os planos e programas de metas e investimentos das operadoras dos 

serviços delegados, visando garantir a adequação desses programas à 

continuidade da prestação dos serviços em conformidade com as metas e 

disposições contidas no Plano Municipal de Saneamento Básico e demais 

instrumentos legais da política municipal de saneamento básico; 

 Realizar audiências e consultas públicas referentes à prestação dos serviços 

públicos regulados; 

 Manifestar-se sobre as propostas de alterações dos instrumentos de 

delegação, apresentadas pelos prestadores de serviços públicos, para 

subsidiar as decisões do titular dos serviços; 
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 Analisar e aprovar os Manuais de Serviços e Atendimento propostos pelos 

prestadores de serviços públicos regulados; 

 Analisar e conceder a revisão e o reajuste das tarifas, mediante estudos 

apresentados pelas prestadoras de serviços, bom como autorizar o 

aditamento dos contratos de prestação de serviços de saneamento básico; 

 Manifestar-se sobre as propostas de legislação e normas que digam respeito 

ao saneamento básico; 

 Prestar informações, quando solicitadas, ao conselho municipal responsável 

pelo controle social do saneamento básico nos municípios consorciados; 

 Celebrar convênios e contratar financiamentos e serviços para a execução de 

suas competências; 

 Arrecadar e aplicar suas receitas; 

 Admitir pessoal de acordo com a legislação aplicável e nos termos do 

presente Protocolo de Intenções; 

 Elaborar seu Regimento Interno; 

 Elaborar e fazer cumprir o Código de Ética pertinente à atuação dos seus 

dirigentes e servidores públicos; 

 Decidir sobre as matérias de sua competência, nos termos deste Protocolo de 

Intenções. 

 

3.1.3. Mananciais 

 

Segundo informação da operadora não existe outorga para a captação de água 

bruta no manancial de superfície e nem de licença de operação para o SAA. 

 

O manancial é de superfície, rio Canoinhas, fornecendo uma vazão de até 160 L/s 

de água bruta para a cidade, pertencendo à bacia hidrográfica dos rios Iguaçu e 

Negro, que juntamente com o rio Paciência formam os principais afluentes da bacia.  

  



Revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico  

Prefeitura Municipal de Canoinhas – Santa Catarina 

 

83 

 

O rio Canoinhas é o principal corpo hídrico do município que tem uma área de 

drenagem de aproximadamente 1.500 km² e tem como afluentes que drenam a 

região urbana os degradados Rios Água Verde, Arroio Monjolo e Sanga da Vaca. 

  

Segundo informações do corpo técnico da operadora do sistema de abastecimento 

de água, mesmo em época de estiagem, nunca ocorreu risco de comprometimento 

no volume retirado do manancial para o abastecimento da cidade. Na Figura 26, 

pode-se observar o rio Canoinhas, em um ponto à jusante da captação, onde há 

uma travessia da BR-280.  

 

Figura 26: Rio Canoinhas 

 

Fonte: Arquivo Técnico Ampla, 2019. 

 

3.1.3.1. Qualidade da Água dos Mananciais 

 

A concessionária prestadora dos serviços disponibilizou o histórico das análises 

realizadas na água bruta do Rio Canoinhas, estando apresentado no Quadro 53 o 

resultado dos principais parâmetros da análise realizada em junho de 2018.  
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Quadro 53: Análise da Água Bruta 

Parâmetros Unidade LQ/ Faixa 
Resultados 
analíticos 

VMP 
CONAMA 
357 ART 

15 

VMP 
CONAMA 
357 ART 

14 

Materiais Flutuantes --- --- Ausentes Ausentes Ausentes 

Óleos e Graxas Visíveis --- --- Ausentes Ausentes Ausentes 

Substâncias que Comunicam Odor --- --- Presentes Ausentes Ausentes 

Corantes Artificiais --- --- Ausentes Ausentes Ausentes 

Resíduos Sólidos Objetáveis --- --- Ausentes Ausentes Ausentes 

Coliformes Totais NMP/100mL 10 650 --- --- 

Coliformes Termotolerantes (E. coli) NMP/100mL 10 41 1000 200 

DBO mg/L 3 < 3 5 3 

DQO mg/L 5 < 5 --- --- 

Oxigênio Dissolvido mg/L 0,1 7,5 > 5 > 6 

Turbidez UNT 0,1 17 100 40 

Cor Verdadeira CU 5 16 75 Natural 

pH (a 25°C) --- 2 a 13 6,95 6 a 9  6 a 9  

Fonte: CASAN 

 

Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos 

Permitidos pelo CONAMA 357 artigo 15 de 17 de março de 2005 - Padrão para 

águas classe 02 e os Valores Máximos Permitidos pelo CONAMA 357 artigo 14 de 

17 de março de 2005 - Padrão para águas classe 01, pode-se concluir que os 

resultados satisfazem os limites permitidos, para os parâmetros analisados acima.  

 

3.1.4. Captação e Adução de Água Bruta 

 

A captação de água bruta no rio Canoinhas é feita na sua margem esquerda, a 

montante da cidade, sendo neste ponto classificado como manancial de Classe 2 – 

vide Figura 27. 
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Figura 27: Captação de Água Bruta no Rio Canoinhas 

 

Fonte: Arquivo Técnico Ampla, 2019. 

 

A tomada é direta através de gradeamento e comportas, de onde saem 2 (duas) 

adutoras de Ø 400 mm, que vão ter ao poço de sucção onde estão instalados 2 

(dois) conjuntos moto bomba do tipo submersível da marca Sulzer, onde dois 

operam em paralelo, não havendo dispositivo reserva. 

 

Ambos CMBs possuem uma potência de 79,5 CV, vazão máxima de 220 L/s e altura 

manométrica de 23,6 m. O acionamento ocorre por inversor de frequência e, 

segundo a operadora, o período médio diário de operação desta unidade é de 22 

horas/dia, sendo que a vasão atual aduzida é de 170 L/s.  

 

Do barrilete de recalque sai uma adutora Ø 300 mm fºfº junta elástica, desprovida de 

sistema de proteção de alívio de transiente hidráulico, com uma extensão 

aproximada de 40 m, haja vista, que a estação de tratamento de água - ETA está 

situada na margem do rio. 

 



Revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico  

Prefeitura Municipal de Canoinhas – Santa Catarina 

 

86 

 

Figura 28: Adutora de Água Bruta 

 

Fonte: Arquivo Técnico Ampla, 2019. 

 

Destaca-se que na saída da captação há um macromedidor de vazão, conforme 

pode ser visto na Figura 29. 

 

Figura 29: Macromedidor de Vazão na Adura de Água de Bruta 

 

Fonte: Arquivo Técnico Ampla, 2019. 
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3.1.4.1. Outorgas de Captação Superficial nos Mananciais 

 

Não foi obtida junto à concessionária prestadora dos serviços de abastecimento de 

água a outorga de captação no manancial superficial, o rio Canoinhas. Segundo 

informações da CASAN, estão sendo feitos os trabalhos para obtenção da outorga 

de captação junto aos órgãos competentes.  

 

3.1.5. Estações de Tratamento de Água - ETA 

 

A ETA existente é de ciclo completo com capacidade nominal de tratamento de    

128 L/s, sendo que no momento da visita a mesma operava com 170 L/s. 

 

Na Figura 30 tem-se uma vista geral da Estação de Tratamento de Água de 

Canoinhas.  

 

 

Figura 30: Vista Geral da ETA 

 

Fonte: Arquivo Técnico Ampla, 2019. 

 

A água bruta chega numa caixa de passagem, que direciona o fluxo para a calha 

Parshall de 9”, local onde é feita a medição da vazão na entrada da ETA e onde 
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também é efetuada a aplicação do coagulante, no seu ponto de turbilhonamento, 

conforme Figura 31. 

 

Figura 31: Calha Parshall 

 

Fonte: Arquivo Técnico Ampla, 2019. 

 

Saindo da calha Parshall a água coagulada entra no conjunto de floculadores, que é 

formado por quatro unidades mecânicas com palhetas operando em série (os 

gradientes de velocidades não foram informados), existindo a possibilidade de 

desviar o fluxo através de uma calha direcionadora com comportas. 

 

No final dos floculadores antes da água entrar nos decantadores existe uma câmara 

de água floculada para cada decantador. Estas câmaras operam em conjunto com 

uma cortina difusora de energia possuindo a função de diminuir a velocidade da 

água floculada, aumentando o tamanho do floculo de entrada nos decantadores. 

 

A água floculada entra, através de cortina dissipadora de energia, nos decantadores 

do tipo acelerado ou alta taxa com colmeias, não sendo informado tempo de 

retenção, taxa de escoamento e dimensões dos mesmos. 
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Na Figura 32 apresenta-se uma vista geral das unidades de decantação da ETA 

Canoinhas.  

 

Figura 32: Vista Geral dos Decantadores 

 

Fonte: Arquivo Técnico Ampla, 2019. 

 

A coleta de água decantada é realizada através de tubulações de 150 mm, com 

furos de aproximadamente 20 mm com espaçamento regular de 1.000 mm operando 

em regime afogado. Não existem descargas intermitentes de lodo de fundo sendo 

sua limpeza realizada entre intervalos de aproximadamente 15 dias. Para a 

operação de limpeza a ETA opera com um decantador reduzindo a vazão e faz-se a 

limpeza do outro - a quantidade de água gasta para a limpeza não foi informada. 

 

A água decantada é direcionada a uma caixa de reunião, que tem a função de 

regularização do nível nos filtros, permitindo que os mesmos operem com vazões de 

entrada constantes, evitando assim que um filtro receba mais água que outro, sendo 

que os mesmos não possuem descarga de fundo ou válvulas de esgotamento para 

limpeza. 

 

Os filtros são do tipo rápido por gravidade descendente com leito misto areia e 

antracito. As dimensões e taxas de filtração não foram informadas, porém o 
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operador da ETA informou que os filtros operam por um período de 12 horas entre 

uma lavação e outra, então sua carreira é de 12 horas. Em cada lavação são 

consumidos 55 m3 de água tratada armazenada em reservatório elevado com 

capacidade de 60 m3 e o processo de reversão dura em média 10 minutos.  

 
Figura 33: Filtros da ETA 

 

Fonte: Arquivo Técnico Ampla, 2019. 

 

Cada filtro possui uma válvula de controle de entrada de água decantada, uma 

válvula controladora de água de reversão, uma para a drenagem e outra para 

controlar a saída de água filtrada. A válvula de saída de água filtrada atua com dupla 

finalidade, ou seja, mantém o nível de água dentro do filtro e a função de abertura e 

fechamento da água filtrada. Todas as válvulas são manuais possuindo um pedestal 

com alongador de comando e volante de atuador.  
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Figura 34: Válvulas dos Filtros 

 

Fonte: Arquivo Técnico Ampla, 2019. 

 

Saindo dos filtros a água vai para os dois reservatórios que operam como contato e 

abastecem os conjuntos moto bomba de duas elevatórias. 

 

No primeiro reservatório é dosado cloro, fluossilicato de sódio e hidróxido de cálcio 

(cal) hidratado. Nestes locais encontram-se os conjuntos moto bomba das 

elevatórias para a cidade sendo divididos uma parte no primeiro e outra parte no 

segundo, afastado aproximadamente 30 metros do primeiro sendo a comunicação 

entre ambos por canalizações e trabalham como vasos comunicantes.  

 

Na Figura 35 podem-se observar os cilindros de cloro gás utilizado na desinfecção 

da água.  
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Figura 35: Cilindros de Cloro Gás 

 

Fonte: Arquivo Técnico Ampla, 2019. 

 

Não foram fornecidas informações quanto às demais atividades operacionais da 

ETA, tais como, tomada de vazão, limpeza e descargas nos decantadores e 

floculadores, reservatórios, filtros, tempo de filtragem, perda de carga na filtração. 

Entretanto, segundo informações da operadora, o volume de água gasto no 

processo de tratamento da água é da ordem de 12.982 m³/mês, considerando-se a 

média entre os meses de janeiro e outubro de 2018.  

 

Os resíduos sólidos ou líquidos gerados na ETA não possuem tratamento, ou 

disposição com controle. 

 

Não tivemos ciência da existência de eventuais documentos referentes a 

procedimentos operacionais, planos de contingências ou de emergenciais, mapas de 

risco, plano de descarga em rede, planos de limpeza de reservatório e de 

decantadores. 

 

As condições operacionais da ETA do SAA Canoinhas estão razoáveis, bem como a 

estrutura física da ETA. Com relação a outras observações desta unidade 

operacional, tem-se abaixo: 
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 As condições estéticas e de conservação da ETA são razoáveis.  

 O acesso está em estado adequado de conservação, estando a vegetação 

roçada no entorno quando da ocasião da visita técnica.  

 A ETA possui cercamento evitando o acesso indevido de pessoas não 

autorizadas.  

 Existência de macromedidores nesta estação de tratamento.  

 Não foi observada a existência de sistema de combate a incêndio nas 

instalações da ETA. 

 Os controles laboratoriais de operação realizados na ETA são poucos 

detalhados; 

 Todas as válvulas de passagens de água decantada para os filtros, 

esgotamento e saída de água filtrada são manuais e começam apresentar 

sinais de corrosão e é visível a falta de manutenção; 

 A sala onde estão os cilindros de 900 kg de cloro gás está distante da ETA e 

totalmente desprotegida. Não há qualquer sistema de coleta e tratamento do 

gás cloro em caso de vazamentos. Os cilindros ficam muito tempo expostos 

as intempéries causando a variação de estado do gás cloro na área de coleta 

de gás internamente; 

 A sala de estocagem de gás cloro apresenta sinais de corrosão e manchas 

amareladas esverdeado característica de haver vazamentos deste insumo. O 

sistema de movimentação dos cilindros de cloro gás com capacidade de 900 

kg é realizado manualmente e sem equipamentos de proteção. O aspecto 

desta sala deixa a desejar quanto à higiene e segurança. O controle do 

consumo deste insumo é inexistente; 

 Não existe sistema auxiliar de desinfecção, portanto, caso haja algum 

problema no dosador de cloro gás resultará na paralisação da ETA, para não 

comprometer a qualidade da água disponibilizada à população; 
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3.1.5.1. Laboratórios de Análises 

 

O laboratório da ETA Canoinhas, mantido pela atual operadora, dispõe de um 

comparador colorimétrico por disco e reagentes indicadores para a determinação do 

cloro residual, cor e pH, um turbidímetro digital da Policintrol AP 1000iR, um 

colorímetro digital para determinação do íon fluoreto da Del Lab, um jar-test sem 

identificação com capacidade para seis provas e um computador para registro das 

informações com software não informado. 

 

O laboratório fica situado no segundo piso próximo ao canal de chegada de água 

bruta onde se encontram instalado os dosadores de cal e sulfato de alumínio 

ferroso, onde é realizada análises de cloro residual, pH, íon fluoreto, cor, turbidez e 

ensaio de jar-test. 

 

Numa sala ao lado do laboratório está alocado um escritório onde está instalado o 

sistema de telemetria, um condicionador de ar e um armário em forma de fichário.   

 

Os exames de bacteriologia não são executados no laboratório da ETA e sim num 

laboratório fora do município de Canoinhas. 

 

Figura 36: Vista Bancada do Laboratório de Análise na ETA 

 

Fonte: Arquivo Técnico Ampla, 2019. 
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3.1.5.2. Qualidade da Água Tratada 

 

Assim como para a água bruta, a atual operadora do SAA municipal forneceu dados 

de qualidade da água tratada relativo ao ano 2018, cujas informações da análise 

realizada no mês de dezembro de 2018 são apresentadas no Quadro 54.  

 

Quadro 54: Parâmetros de Qualidade da Água Tratada (Referência Dezembro/2018). 

Parâmetro  Número de Análises Resultados Satisfatórios 

Cor (uH) 343 341 

pH 343 342 

Cloro (mg/L) 343 343 

Coliformes Totais 8 8 

E. coli 8 8 

Fonte: CASAN 

 

Considerando-se apenas estes dados e comparando-os com os parâmetros mínimos 

exigidos pela Portaria de Consolidação n° 05/2017 do Ministério da Saúde para a 

potabilidade da água de abastecimento público, os resultados estão adequados.  

 

3.1.6. Recalque e Adução de Água Tratada Principal 

 

Junto à ETA, há duas Estações de Recalque de Água Tratada – ERAT, sendo uma 

responsável por recalcar a água até o reservatório R1 e a outra para o reservatório 

R3 – Marcílio Dias.  

 

3.1.6.1. ERAT - ETA/Reservatório R1 

 

Dos filtros a água tratada vai ao poço de sucção que alimenta um conjunto moto 

bomba de eixo horizontal não afogado que recalca através de uma rede de Ø 300 

mm fºfº, com extensão de 3.600 m, para o centro de reservação R1, conforme 

apresentado na Figura 37. 
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Figura 37: ERAT – ETA/R1 

 

Fonte: Arquivo Técnico Ampla, 2019. 

 

Esta elevatória é alimentada em alta tensão, com potência de 250 CV e com vazão 

de 650 m³/h, não existindo sistema de proteção de transiente hidráulico. 

 

O quadro de comando dos motores é do tipo inversor de frequência e a operação de 

do conjunto moto bomba é feita por sistema via rádio em função do nível de água no 

centro de reservação R1. 

 

Na adutora de água de tratada há instalado um macromedidor de vazão, conforme 

pode ser observado na Figura 38 
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Figura 38: Macromedidor de Vazão na Adutora de Água Tratada (ETA/R1) 

 

Fonte: Arquivo Técnico Ampla, 2019. 

 

3.1.6.2. ERAT - ETA/Reservatório R3 Marcílio Dias 

 

Também neste caso o poço de sucção é abastecido diretamente pelos filtros que 

alimentam três conjuntos moto bomba de eixo horizontal não afogado (vide Figura 

39), que recalcam através de uma adutora de Ø 250 mm fºfº para o abastecimento 

em marcha da rede de distribuição e para o reservatório R3. 

 

Figura 39: Elevatória para o R3 

 

Fonte: Arquivo Técnico Ampla, 2019. 
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Como pode ser observado, não existe válvula de retenção individual para cada um 

dos CMB. 

 

Esta elevatória é alimentada em alta tensão, sendo que dois dos três motores tem 

potência de 75 CV e outro de 30 CV, de alta rotação 3.500 rpm, instalados dentro de 

uma edificação, conforme Figura 40, com pouca ventilação e não existindo sistema 

de proteção de transiente hidráulico. 

 

Figura 40: Edificação da ERAT - ETA/R3 

 

Fonte: Arquivo Técnico Ampla, 2019. 

 

O quadro de comando dos motores é do tipo inversor de frequência e a operação 

dos conjuntos moto bomba é feita por sistema via rádio em função do nível de água 

no reservatório R3, como pode ser observado na Figura 41.  
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Figura 41: Quadro de Comando da ERAT - ETA/R3 

 

Fonte: Arquivo Técnico Ampla, 2019. 

 

Na adutora de água de tratada há instalado um macromedidor de vazão, conforme 

pode ser observado na Figura 42.  

 

Figura 42: Macromedidor de Vazão na Adutora de Água Tratada (ETA/R3) 

 

Fonte: Arquivo Técnico Ampla, 2019. 
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3.1.7. Reservatórios  

 

3.1.7.1. Centro de Reservação R1 

 

Localizado na Rua São José, bairro Alto das Palmeiras, opera como unidade de 

montante sendo abastecido pela adutora de Ø 300 mm - recalque da elevatória 

situada junto a ETA, abastecendo a rede da zona baixa de vários bairros, dentre 

eles, o centro da cidade e ainda a elevatória que recalca para o reservatório R2. 

 

O controle operacional desta unidade é realizado através de um sistema via rádio, 

cujo centro de controle está localizado na ETA, que em função do nível comanda o 

liga/desliga dos conjuntos moto bomba que abastece o R1. 

 

Figura 43: Centro de Reservação R1 

 

Fonte: Arquivo Técnico Ampla, 2019. 

 

Neste centro de reservação há dois reservatórios, sendo ambos de concreto, porém 

um enterrado e outro semienterrado. Cada unidade de reservação conta com um 

volume útil de 800 m³, totalizando 1.600 m³ juntos.  
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3.1.7.2. Centro de Reservação R2 

 

Localizado na Rua Cidade de Jaú, bairro Alto das Palmeiras, que em função da 

demanda da rede de distribuição pode operar como unidade de montante ou jusante 

e é abastecido pela rede de Ø 200 mm recalque da elevatória situada junto ao R1 e 

abastece a zona alta de vários bairros, entre eles Nossa Senhora Aparecida e 

Industrial I.  

 

O controle operacional desta unidade é realizado pelo CCO através de um sistema 

via rádio que em função do nível de água no R2 comanda o liga/desliga dos 

conjuntos moto bomba junto ao reservatório R1. 

 

Figura 44: Centro de Reservação R2 

 

Fonte: Arquivo Técnico Ampla, 2019. 

 

Este reservatório, construído em concreto e do tipo elevado, conta com um volume 

de reservação de 600 m³.  
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3.1.7.3. Centro de Reservação R3 

 

Localizado no distrito de Marcílio Dias, opera como unidade de jusante sendo 

abastecido pela adutora de Ø 250 mm recalque da elevatória situada junto a ETA e 

abastece a rede da zona baixa do distrito Marcílio Dias abastecendo também a 

elevatória que recalca para o reservatório R4. 

 

O controle operacional desta unidade é realizado pelo CCO através de um sistema 

via rádio que em função do nível comanda o liga/desliga dos conjuntos moto bomba 

junto a ETA. 

 

Figura 45: Centro de Reservação  R3 

 

Fonte: Arquivo Técnico Ampla, 2019. 

 

Este reservatório, construído em concreto e do tipo apoiado, conta com um volume 

de reservação de 600 m³. Durante a visita técnica, podem-se observar alguns pontos 

de infiltração no reservatório.  
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3.1.7.4. Centro de Reservação R4 

 

Localizado na Rua João Noernberg no distrito de Marcílio Dias, opera como unidade 

de montante sendo abastecido pela adutora de Ø 100 mm recalque da elevatória 

situada junto ao reservatório R3 e abastece a rede da zona alta do distrito Marcílio 

Dias. 

 

O controle operacional desta unidade é realizado através de bóia de nível que em 

função do nível de água no R4 comanda o liga/desliga dos conjuntos moto bomba 

junto ao R3. 

Figura 46: Centro de Reservação R4 

 

Fonte: Arquivo Técnico Ampla, 2019. 

 

Este centro de reservação conta com um reservatório, construído em concreto, do 

tipo apoiado com capacidade de reservação de 50 m³, além de 3 reservatórios de 

fibra, com capacidade para 20 m³ cada. Sendo assim, com um total de reservação 

de 110 m³.  

 

Como pode ser observado na Figura 47, o reservatório principal deste centro de 

reservação apresenta diversos pontos de infiltração, caracterizando um péssimo 

estado de conservação da unidade.  
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Figura 47: Infiltração no Reservatório (50 m³) 

 

Fonte: Arquivo Técnico Ampla, 2019. 

 

3.1.7.5. Centro de Reservação R5 e R6 

 

Localizado na Rua Valmor Ivo Galotti, bairro Jardim Esperança, opera como unidade 

de jusante e é abastecido pela adutora de Ø 150 mm recalque do booster Cohab1 

abastece a rede da zona alta do bairro Jardim Esperança. 

 

O controle operacional desta unidade é realizado através de bóia de nível que em 

função do nível de água comanda o liga/desliga dos conjuntos moto bomba do 

booster Cohab 1. Este centro de reservação conta com dois reservatórios, 

construídos em concreto, do tipo elevado, sendo um com volume útil de 50 m³ e 

outro de 600 m³.   
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Figura 48: Centro de Reservação 

 

Fonte: Arquivo Técnico Ampla, 2019. 

 

3.1.7.6. Centro de Reservação R7  

 

Localizado no bairro Água Verde, este centro de reservação opera com dois 

reservatórios apoiados de fibra, vaso comunicantes, totalizando um volume de útil de 

40 m³, como pode ser observado na Figura 49.  

 

Nesta unidade também há instalado um sistema de telemetria, para controle em 

tempo real do nível dos reservatórios.  

 

Figura 49: Centro de Reservação R7 
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Fonte: Arquivo Técnico Ampla, 2019. 

3.1.7.7. Centro de Reservação R8  

 

Localizado no bairro Nossa Senhora Aparecida, este centro de reservação opera 

com oito reservatórios apoiados de fibra, vaso comunicantes, totalizando um volume 

de útil de 160 m³, como pode ser observado na Figura 50.  

 

Nesta unidade também há instalado um sistema de telemetria, para controle em 

tempo real do nível dos reservatórios.  

 

Figura 50: Centro de Reservação R8 

 

Fonte: Arquivo Técnico Ampla, 2019. 

 

3.1.7.8. Centro de Reservação R9  

 

Localizado no bairro Fartura, este centro de reservação opera com um reservatório 

elevado de fibra, com um volume de útil de 10 m³, como pode ser observado na 

Figura 51.  Esta unidade opera como um reservatório de ponta do sistema.  
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Figura 51: Centro de Reservação R9 

 

Fonte: Arquivo Técnico Ampla, 2019. 

 

3.1.7.9. Centro de Reservação R10 

 

Localizado no bairro Pedra Branca, este centro de reservação opera com um reservatório 
reservatório apoiado de fibra, com um volume de útil de 20 m³, como pode ser observado na  

observado na  

Figura 52.   

 

Nesta unidade também há instalado um sistema de telemetria, para controle em 

tempo real do nível do reservatório. 
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Figura 52: Centro de Reservação R10 

 

Fonte: Arquivo Técnico Ampla, 2019. 

 

O Quadro 55 apresenta o resumo das características principais dos dois 

reservatórios do município de Canoinhas. A volumetria total útil do sistema é da 

ordem de 3.790 m³.   

 

Quadro 55: Características resumo dos Reservatórios do SAA Sede Urbana 

Reservatório Tipo  Material  Volume (m³) 

R1 
Semienterrado Concreto 800 

Enterrado Concreto 800 

R2 Elevado Concreto 600 

R3 Apoiado Concreto 600 

R4 

Apoiado Concreto 50 

Apoiado Fibra 20 

Apoiado Fibra 20 

Apoiado Fibra 20 

R5 Elevado  Concreto 50 

R6 Elevado  Concreto 600 

R7 Apoiado Fibra  40 

R8 Apoiado Fibra  160 

R9 Elevado Fibra 10 

R10 Apoiado Fibra 20 

Reservação Total 3.790 

Fonte: Elaborado por Ampla Consultoria, 2019. 
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Realizou-se a análise da capacidade de reservação atual existente no SAA da sede, 

considerando a premissa de que o sistema de reservação deve ser suficiente para 

suprir ao menos um terço do volume do dia de maior consumo do ano.  

 

Através da operadora foi apenas repassado o dado de volume distribuído referente 

ao mês de dezembro de 2018 igual a 168.537 m³/mês. O volume consumido no dia 

de maior consumo é da ordem de 6.524 m³.  A reservação necessária para suprir um 

terço do dia de maior consumo é de 2.175 m³. A capacidade atual, conforme visto é 

de 3.790 m³. Portanto, atende com folga esta demanda de reservação.  

 

3.1.8. Sistemas Elevatórios de Água Tratada Complementares 

 

Nos itens a seguir apresenta-se a descrição das unidades elevatórias de água 

tratada complementares do SAA Canoinhas.  

 

3.1.8.1. Estações de Recalque de Água Tratada 

 

Além das duas ERATs localizadas junto à ETA, há mais duas unidades de recalque 

de água tratada similares, uma junto ao Centro de Reservação R1 e a outra, 

adjacente ao Centro de Reservação R3.  

 

3.1.8.1.1. ERAT - R1/R2 

 

Localizada na Rua São José x Rua Paul Harris, bairro Alto das Palmeiras, é 

composta de dois conjuntos moto bomba de eixo horizontal afogado, abastecidos 

pelo R1 e recalca através de uma adutora de Ø 200 mm, fºfº, para o reservatório R2 

localizado na Rua Cidade de Jaú no bairro Alto das Palmeiras. 
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Figura 53: Vista Geral da Unidade  

 

Fonte: Arquivo Técnico Ampla, 2019. 

 

Esta elevatória composta de dois conjuntos moto bomba, alimentada em alta tensão, 

potência nominal de 75 CV de alta rotação 3.500 rpm, instalados dentro de uma 

edificação com pouca ventilação e não existe sistema de proteção de transiente 

hidráulico. Cada CMB conta com uma vazão de recalque de 250 m³/h e altura 

manométrica de 65 mca. Na Figura 54 podem-se observar os CMBs.  

 

Figura 54: CMB da ERAT R1/R2 

 

Fonte: Arquivo Técnico Ampla, 2019. 
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O quadro de comando dos motores é do tipo soft-start e a operação liga/desliga dos 

conjuntos moto bomba é feita por sistema via rádio em função do nível de água no 

reservatório elevado R2. No geral, a unidade apresenta bom estado de conservação. 

 

3.1.8.1.2. ERAT - R3/R4 

 

Localizada no distrito de Marcílio Dias, composta de dois CMB, sendo 01 de reserva, 

de eixo horizontal afogado, vide Figura 55.  

 

Figura 55: CMB da ERAT - R3/R4 

 

Fonte: Arquivo Técnico Ampla, 2019. 

 

É abastecida pelo reservatório R3 e recalca através de uma rede de Ø 100 mm de 

PVC, com extensão aproximada de 300 metros, para o reservatório R4 que abastece 

a rede da zona alta do distrito de Marcílio Dias. Na Figura 56 tem-se uma vista geral 

desta unidade.  

 

Com uma potência de 10 CV, cada CMB conta com uma vazão de recalque de 20 

m³/h e altura manométrica de 53 mca. 
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Figura 56: Vista Geral da Unidade 

 

Fonte: Arquivo Técnico Ampla, 2019. 

 

Esta unidade operacional é alimentada em baixa tensão cujo quadro de comando 

dos motores é do tipo soft-start e a operação liga/desliga dos conjuntos moto bomba 

é feita por sistema via boia de nível instalada no reservatório apoiado R4.No geral, a 

unidade apresenta bom estado de conservação. 

 

3.1.8.2. Boosters do SAA Canoinhas 

 

O SAA da sede urbana de Canoinhas conta com 07 (sete) boosters instalados em 

pontos específicos para atendimentos locais garantindo a pressão mínima requerida 

na rede de distribuição nesses pontos.  

 

3.1.8.2.1. Booster COHAB 1 

 

Localizado à Rua Senador Ivo de Aquino x Rua Irani Farias Dalla Borba, composto 

de dois conjuntos moto bomba, potência de 20 CV, é abastecido através de uma 

rede de Ø 150 mm da área de influência do reservatório R2 e recalca através de 
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uma rede de Ø 150 mm diretamente para a rede de distribuição e para o reservatório 

elevado R5, que opera como unidade de jusante. 

 

Figura 57: Vista Geral do Booster COHAB 1 

 

Fonte: Arquivo Técnico Ampla, 2019. 

 

Esta unidade operacional é alimentada em baixa tensão com quadro de comando 

dos motores do tipo partida direta e a operação liga/desliga dos conjuntos moto 

bomba feita por sistema via boia de nível instalada no reservatório elevado R5. No 

geral, a unidade apresenta bom estado de conservação. 

 

3.1.8.2.2. Booster Universidade de Canoinhas - UNC 

 

Localizado à Rua Wendelin Netzer que dá acesso a Universidade de Canoinhas 

(UNC), composto de 01 conjunto moto bomba, potência de 2,5 CV, é abastecido 

através de uma rede Ø 75 mm de distribuição do reservatório R2 e abastece 

exclusivamente a UNC pela mesma rede de Ø 75 mm. 
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Esta unidade operacional é alimentada em baixa tensão cujo quadro de comando é 

do tipo inversor de frequência. No geral, a unidade apresenta bom estado de 

conservação. 

 
Figura 58: Vista Geral do Booster UNC 

 

Fonte: Arquivo Técnico Ampla, 2019. 

3.1.8.2.3. Booster Arad 

 

Localizado numa estrada de terra no bairro Piedade, composto de 01 conjunto moto 

bomba, potência de 2,5 CV, é abastecido através de uma rede Ø 50 mm de 

distribuição do reservatório R2 e abastece exclusivamente a Associação dos 

Dependentes Químicos pela mesma rede de Ø 50 mm/PVC. 

 

Esta unidade operacional é alimentada em baixa tensão cujo quadro de comando 

dos motores é do tipo partida direta e a operação liga/desliga dos conjuntos moto 

bomba é feita por timer. No geral, a unidade apresenta bom estado de conservação. 
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Figura 59:Vista Geral do Booster Arad 

 

Fonte: Arquivo Técnico Ampla, 2019. 

3.1.8.2.4. Booster Ervateira – BR 477 

 

Localizado na BR 477, composto de 01 conjunto moto bomba, potência de 5 Cv, é 

abastecido através de uma rede Ø 50 mm derivação da adutora de Ø 250 mm do 

reservatório R3 e abastece a rede da Cohab 2 pela mesma rede de Ø 50 mm/PVC. 

 

Esta unidade operacional é alimentada em baixa tensão cujo quadro de comando 

dos motores é do tipo partida direta e a operação liga/desliga dos conjuntos moto 

bomba é feita por timer. No geral, a unidade apresenta bom estado de conservação. 
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Figura 60: Vista Geral do Booster Ervateira - BR 477 

 

Fonte: Arquivo Técnico Ampla, 2019. 

 

3.1.8.2.5. Booster João Miller 

 

Localizado no bairro Alto das Palmeiras, composto de 01 conjunto moto bomba, 

potência de 3 Cv, é abastecido através de uma rede Ø 50 mm e abastece a rede do 

bairro pela mesma rede de Ø 50 mm/PVC. 

 

Esta unidade operacional é alimentada em baixa tensão cujo quadro de comando 

dos motores é do tipo partida direta e a operação liga/desliga dos conjuntos moto 

bomba é feita por timer. No geral, a unidade apresenta bom estado de conservação. 
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Figura 61: Vista Geral do Booster João Miller 

 

Fonte: Arquivo Técnico Ampla, 2019. 

 

3.1.8.2.6. Booster Pedra Branca  

 

Localizado no bairro Pedra Branca, composto de 01 conjunto moto bomba, potência 

de 1,5 Cv, é abastecido através de uma rede Ø 50 mm e abastece o bairro pela 

mesma rede de Ø 50 mm/PVC. 

 

Esta unidade operacional é alimentada em baixa tensão cujo quadro de comando 

dos motores é do tipo partida direta e a operação liga/desliga dos conjuntos moto 

bomba é feita por timer. No geral, a unidade apresenta bom estado de conservação. 

 

 

 

 

 

 

 



Revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico  

Prefeitura Municipal de Canoinhas – Santa Catarina 

 

118 

 

Figura 62: Vista Geral do Booster Pedra Branca 

 

Fonte: Elaborado por Ampla Consultoria, 2019. 

 

3.1.8.2.7. Booster Presídio  

 

Localizado próximo ao presídio, composto de 01 conjunto moto bomba, potência de 

1,5 Cv, é abastecida através de uma rede Ø 50 mm e abastece o bairro pela mesma 

rede de Ø 50 mm/PVC. 

 

Esta unidade operacional é alimentada em baixa tensão cujo quadro de comando 

dos motores é do tipo partida direta e a operação liga/desliga dos conjuntos moto 

bomba é feita por timer. No geral, a unidade apresenta bom estado de conservação. 
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Figura 63: Vista Geral do Booster Presídio 

 

Fonte: Elaborado por Ampla Consultoria, 2019. 

 

3.1.9. Rede de Distribuição  

 

Quanto à extensão de rede, a atual concessionária prestadora dos serviços informou 

que há instalado no SAA Canoinhas um total de aproximadamente 368.194 m de 

rede de abastecimento de água. Entretanto, não foi disponibilizada a relação de 

diâmetros e materiais destas redes.  

 

3.1.10. Macromedição 

  
Segundo informações da concessionária, o Índice de Macromedição do SAA 

Canoinhas é da ordem de 54% e conta com os seguintes macromedidores: 

 

 Água Bruta: Além da Calha Parshall, onde a leitura é feita com auxílio de 

régua e a vazão obtida em tabela em função da medida da altura “h” da 

lâmina de água, há também um macromedidor eletromagnético, conforme 

apresentado no respectivo item de captação de água bruta.  
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 Adutora Ø 300 mm recalque para o R1: Macromedidor Eletromagnético 

Carretel da marca Fisher Rosemount, com secundário eletrônico instalado 

dentro da ETA para facilidade de leitura dos operadores. A montante do 

medidor tem instalado na adutora uma estação pitométrica (tap) para a 

realização dos testes de aferição pela pitometria. 

 

 Adutora Ø 250 mm recalque para o R3: Macromedidor Eletromagnético 

Carretel da marca Fisher Rosemount, com secundário eletrônico instalado 

dentro da ETA para facilidade de leitura dos operadores. A jusante do 

medidor tem instalado na adutora uma estação pitométrica (tap) para a 

realização dos testes de aferição pela pitometria. 

 

 Bairro São Cristóvão (Município de Três Barras): Para o controle da 

quantidade de água que está sendo exportada, assim como para a vazão de 

água consumida no bairro, há um macromedidor eletromagnético instalado na 

entrada da rede do bairro São Cristóvão e outro na saída, quando a água 

retorna para o município de Canoinhas, para abastecer o Distrito de Marcílio 

Dias.  

 

Não foi possível obter informações quanto a eventual plano de aferição e 

manutenção desses macromedidores, nem se ou quando ocorreu a aferição dos 

mesmos. 

 

3.1.11. Micromedição 

 
Segundo informações repassadas pela CASAN, atualmente há 15.630 ligações 

prediais. O número de economias é da ordem de 17.757 unidades, com base 

histograma de consumo. Sendo assim, tem-se uma relação da ordem de 1,14 

economias/ligação.  
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Quanto à idade das unidades de micromedição instaladas, esta informação está 

apresentada no Quadro 56. Destaca-se que a concessionária informou que a nos 

próximos 2 anos tem como meta a substituição de 40% do parque de hidrômetros.  

 

Quadro 56: Idade do Parque de Hidrômetros 

Anos Completos de Instalação do Hidrômetro Número de Hidrômetros 

0 456 

1 1042 

2 1109 

3 711 

4 1.026 

5 1.205 

6 4.813 

7 772 

8 578 

9 460 

10 296 

11 252 

12 331 

13 808 

14 198 

15 15 

16 15 

17 841 

Mais que 17  88 

Fonte: Elaborado por Ampla Consultoria, 2019. 

 

Como pode ser observado no quadro apresentado anteriormente, aproximadamente 

60% do parque de hidrômetros possui idade superior a 5 anos, fato este que 

corrobora para um elevado índice de perdas no sistema de abastecimento de água 

do município de Canoinhas.  

 

A distribuição quantitativa das economias por tipo de consumidor é apresentada no 

Quadro 57. 
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Quadro 57: Economias por Tipo Consumidor. 

Consumidor Economias  

Residencial  15.815 

Comercial  1.620 

Industrial 74 

Públicos  248 

Total  17.757 

Fonte: CASAN (Dezembro/2018) 

 

3.1.12. Volumes de Água 

 

No Quadro 58 é apresentada a média dos principais volumes de água analisados no 

SAA Canoinhas, tendo como referência a média entre os meses de janeiro e outubro 

de 2018.  

 

Quadro 58: Volumes Médios do SAA Canoinhas 

Volume Mensal (m³/mês) - Referência: janeiro a outubro de 2018 

Captado Produzido Processo(*) Distribuído Consumido  Faturado  

387.827 374.845 12.982 312.152 167.297 213.690 

(*) Volume gasto no processo de tratamento e nas instalações da ETA. 

Fonte: CASAN,2018. 

 

3.1.13. Cadastro Técnico 

 

Não se obteve acesso ao cadastro técnico da rede de distribuição de água do 

município de Canoinhas. 

 

Não existe cadastro técnico nem das unidades lineares e nem das não lineares, o 

que existe, segundo informações prestadas pelo operador do sistema é um 

lançamento manual precário e provisório das redes de distribuição e mesmo assim 

sem nenhuma confiabilidade. 

 

Assim todas as vantagens e benefícios advindos da existência de um cadastro 

técnico confiável e de fácil acesso não são encontrados no sistema de Canoinhas. 
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3.1.14. Serviços de Manutenção de Redes e Ligações 

 

Os serviços de manutenções de redes ou ligações realizadas pela operadora local 

são relativos ao período de dezembro de 2017 a dezembro de 2018:  

 

 Substituição de cavalete: 250 ocorrências;   

 Verificação de pressão no cavalete: 24 ocorrências;  

 Corte/Religação por falta de pagamento: 3.366 ocorrências;  

 Reparo de vazamentos na rede: 602 ocorrências.  

 

3.1.14.1. Intermitências no Abastecimento 

 

Segundo o SNIS 2017, foi registrado pela concessionária prestadora dos serviços de 

abastecimento de água apenas uma paralisação no abastecimento, sendo ela com 

duração de 48h. Ainda segundo o relatório, apenas 39 economias foram atingidas 

por esta paralisação.  

 

3.1.15. Centro de Controle Operacional 

 

O sistema de abastecimento de água de Canoinhas não possui um Centro de 

Controle Operacional – CCO, para que seja possível supervisionar e controlar as 

unidades operacionais em tempo real. 

 

O que de fato existe, é um sistema via rádio de protocolo fechado para algumas 

unidades operacionais, as quais a operadora considera mais relevante aos sistema. 

 

A implantação de um sistema de supervisão e controle da operação é necessária, 

permitindo melhor monitoramento e controle em tempo real das diversas variáveis 

das unidades operacionais do sistema de abastecimento de água, além de facilitar o 

acionamento das elevatórias e boosters, remotamente, através do CCO. 
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3.1.16. Perdas  

 

Desde o ponto de captação até o momento em que a água passa pelo hidrômetro 

existe um longo caminho em que a água percorre, o qual pode resultar em perdas 

de água. As perdas ocorrem devido à ineficiência na operação e manutenção das 

redes e inadequada gestão comercial.  

 

Segundo informações da CASAN, tendo como referência o mês de outubro de 2018, 

o Índice de Perdas de Faturamento é da ordem de 35,46%, já o Índice de Perdas 

Totais é de 51,10%. Ainda, segundo a concessionária, o Índice de Perdas por 

Ligação – IPL é da ordem de 353,12 l/lig.dia.  

 

3.1.17. Cobertura de Atendimento  

 

Segundo informações repassadas pela concessionária prestadora dos serviços de 

abastecimento de água, a cobertura de atendimento do atual sistema de Canoinhas, 

considerando a população urbana, é da ordem de 100%. Ao considerar a população 

total do município para o ano de 2018, tem-se uma cobertura da ordem de 92,60%.  

 

3.1.18. Consumo per Capita  

 

O Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB aprovado em 2009 em 

Canoinhas apresentou o valor de 142 l/hab.dia. Já o SNIS (2017) teve como índice o 

valor de consumo per capita de 117 l/hab.dia.  

 

Considerando-se os dados disponibilizados pela CASAN, atualmente o consumo 

médio per capita é de 213 l/hab.dia. Este índice de consumo é superior se 

comparado à média dos últimos três anos segundo o Instituto Trata Brasil, em que a 

média nacional é de 165 l/hab.dia.  
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3.1.19. Recursos Humanos 

 

Não foi possível o acesso ao número de colaboradores da concessionária que 

atuam diretamente e indiretamente no sistema de abastecimento de água do 

município de Canoinhas.  

 

3.1.20. Estrutura Tarifária 

 

No Quadro 59 está apresentada a estrutura tarifária vigente da atual prestadora dos 

serviços de abastecimento de água do município de Canoinhas.  

 

Quadro 59: Tarifa Aplicada pela CASAN 

CATEGORIA TIPO CONSUMO 
TARIFA ÁGUA 

2017-2018 
Unidade 

Residencial  

Social 

Até 10 R$ 7,91 /mês 

11 a 25 R$ 2,22 m³ 

26 A 50 R$ 10,65 m³ 

maior que 50 R$ 12,99 m³ 

Normal  

Até 10 R$ 42,19 m³ 

11 a 25 R$ 7,73 m³ 

26 A 50 R$ 10,85 m³ 

maior que 50 R$ 12,99 m³ 

Tarifa sazonal R$ 16,25 m³ 

Comercial Normal  

Até 10 R$ 62,27 /mês 

11 a 50 R$ 9,55 m³ 

maior que 50 R$ 78,50 m³ 

Micro e pequeno comércio Normal  
Até 10 R$ 43,99 /mês 

maior que 10 R$ 10,33 m³ 

Indústria Única 
0 A 10 R$ 62,27 /mês 

maior que 10 R$ 10,33 m³ 

Especial - >5.000 Contrato Especial - 

Pública Única 
Até 10 R$ 62,27 /mês 

Maior que 10 R$ 10,33 m³ 

Tarifa de Esgoto = 100% (cem por cento) da tarifa de água impresso 

Fonte: Elaborado por Ampla Consultoria, 2019. 
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3.1.21. Informações Financeiras 

 

Apresenta-se no Quadro 60 as informações financeiras fornecidas pela atual 

concessionária dos serviços de abastecimento de água, tendo como ano de 

referência, o ano de 2018.  

 

Quadro 60: Informações Financeiras do SAA – Montantes anuais totais (2018) 

Mês Receitas Totais  Despesas Totais  

Janeiro   R$     1.274.724,75  -R$     1.896.396,45  

Fevereiro  R$     1.440.471,05  -R$     1.057.484,63  

Março  R$     1.454.202,31  -R$     1.181.402,91  

Abril  R$     1.476.701,23  -R$     1.294.898,84  

Maio  R$     1.467.736,07  -R$     1.711.267,86  

Junho  R$     1.213.255,67  -R$     2.339.117,15  

Julho  R$     1.372.983,29  -R$        997.054,97  

Agosto  R$     1.415.745,36  -R$     1.174.363,08  

Setembro  R$     1.409.696,35  -R$     1.394.543,33  

Outubro  R$     1.381.747,05  -R$     2.139.051,87  

Média  R$     1.390.726,31  -R$     1.518.558,11  

Fonte: CASAN 

 

Conforme pode ser observado, na média dos meses analisados, o qual foi o período 

que a concessionária disponibilizou os dados, tem-se que um montante médio de 

despesas maior do que o de receitas.  

 

3.1.22. Indicadores Existentes - SNIS 

 

Em 1996, foi criado em nível Nacional, o Sistema de Informações sobre o 

Saneamento Básico – SNIS, vinculado ao Ministério das Cidades, com o objetivo de 

disponibilizar e compilar informações acerca de aspectos institucionais, 

administrativos, operacionais, gerenciais, econômico-financeiros e de qualidade 

sobre os serviços de saneamento básico.  

 

Anualmente, o portal público do SNIS, divulga resultados dos diagnósticos dos 

sistemas de água, esgoto e resíduos sólidos para que possa ser consultada e 
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utilizada para os mais diversos fins políticos, técnicos e de pesquisa. Os dados 

podem ser acessados gratuitamente através do site: www.snis.gov.br. 

 

Os municípios são orientados a fornecerem as informações sobre o sistema de 

forma a alimentar o SNIS e os indicadores, viabilizando o desenvolvimento um 

diagnóstico que serve de instrumento para a tomada de decisão, para o 

encaminhamento de recursos financeiros e para fins de compilação de dados que 

podem ser utilizados para fins técnicos e de desenvolvimento de pesquisas.  

 

No caso de Canoinhas, o portal de informações do SNIS foi consultado como forma 

de apresentar os resultados para o município dos indicadores do sistema de 

abastecimento de água, assim como será apresentado dos demais sistemas de 

saneamento básico, no que couber.  

 

Os dados constantes na plataforma do SNIS, para o ano de 2017 para o município 

de Canoinhas, apresentam-se no Quadro 61. 
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Quadro 61: SNIS Canoinhas – Indicadores Existentes do SAA 

IN
D

IC
A

D
O

R
E

S
 O

P
E

R
A

C
IO

N
A

IS
 - Á

G
U

A
 

Índice de atendimento total de 
água 

percentual IN055 89,2 

Índice de atendimento urbano de 
água 

percentual IN023 100 

Densidade de economias de 
água por ligação 

econ./lig. IN001 1,14 

Participação das economias 
residenciais de água no total das 

economias de água 
percentual IN043 89,3 

Índice de macromedição percentual IN011 100 

Índice de hidrometração percentual IN009 100 

Índice de micromedição relativo 
ao volume disponibilizado 

percentual IN010 49,02 

Índice de micromedição relativo 
ao consumo 

percentual IN044 95,04 

Índice de fluoretação de água percentual IN057 100 

Índice de consumo de água percentual IN052 58,52 

Volume de água disponibilizado 
por economia 

m³/mês/econ IN025 19,73 

Consumo médio de água por 
economia 

m³/mês/econ IN053 10,17 

Consumo micromedido por 
economia 

m³/mês/econ IN014 9,67 

Consumo de água faturado por 
economia 

m³/mês/econ IN017 12,75 

Consumo médio per Capita de 
água 

l/hab.dia IN022 117,37 

Índice de consumo de energia 
elétrica em sistemas de 
abastecimento de água 

kWh/m3 IN058 0,59 

Extensão da rede de água por 
ligação 

m/lig. IN020 22,04 

Índice de faturamento de água percentual IN028 69,72 

Índice de perdas faturamento percentual IN013 30,28 

Índice de perdas na distribuição percentual IN049 41,48 

Índice bruto de perdas lineares m³/dia/km IN050 14,85 

Índice de perdas por ligação l/dia/lig. IN051 357,76 

Fonte: SNIS, 2017. 
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3.2. SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA INDEPENDENTES 

 

Além do sistema de abastecimento que atende a Sede do município de Canoinhas, 

há mais dois sistemas coletivos, que são operados pela CASAN, para atender as 

localidades Felipe Schimdt e Arroios. Na Figura 64 apresenta-se a localização 

destes sistemas independentes.  

 



Revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico  

Prefeitura Municipal de Canoinhas – Santa Catarina 

 

130 

 

Figura 64: Localização dos Sistemas Independentes 

 

Fonte: Elaborado por Ampla Consultoria, 2019. 

 



Revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico  

Prefeitura Municipal de Canoinhas – Santa Catarina 

 

131 

 

3.2.1. SAA Felipe Schimdt 

 

O Sistema de Abastecimento da localidade rural de Felipe Schimdt atende 

aproximadamente 98 ligações. O sistema é composto por um poço de captação de 

água, um tanque de contato de fibra, casa de química e recalque da água tratada, 

além de um centro de reservação. Na Figura 65 tem-se a vista geral do poço de 

captação.  

 

Figura 65: Vista Geral do Poço 

 

Fonte: Arquivo Técnico Ampla, 2019. 

 

No poço de 140 m de profundidade, há um CMB submerso instalado a 60 m, com 

vazão de recalque de 1,60 L/s e altura manométrica de 69,2 mca. Segundo a 

CASAN, concessionária que o opera este sistema independente, a captação e o 

tratamento funcionam em média 3h por dia e é acionado e desligado por um timer, 

por partida direta. Na Figura 66 pode-se observar o poço de captação. Destaca-se 

que há instalado no barrilete do poço um macromedidor mecânico.  
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Figura 66: Poço de Captação 

 

Fonte: Arquivo Técnico Ampla, 2019. 

 

Na casa de química há uma tina para a preparação dos produtos químicos e uma 

bomba dosadora, a qual é responsável por dosar o cloro e o flúor que são aplicados 

no tratamento simplificado da água distribuída. Após a aplicação dos produtos 

químicos no reservatório, que funciona também como tanque de contato, a água é 

distribuída por gravidade, conforme Figura 67. 

 

Figura 67: Tina de Produtos Químicos e Recalque de Água Tratada 

 

Fonte: Arquivo Técnico Ampla, 2019. 
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A reservação é composta de 01 reservatório de fibra e elevado, sendo de 10 m³ seu 

volume útil. Na Figura 68 tem-se uma vista geral do reservatório, bem como da casa 

de química.  

 

Figura 68: Reservatório e Casa de Química do SAA Felipe Schimdt  

 

Fonte: Elaborado por Ampla Consultoria, 2019. 

 

No geral as unidades estão em más condições de limpeza e conservação. Segundo 

a operadora do sistema, são realizadas de forma rotineira as análises físico-

químicas e bacteriológicas dos parâmetros tocante à Portaria de Consolidação n° 

05/2017 (Ministério da Saúde/Sistema Único de Saúde - SUS).  

 

3.2.2. SAA Arroios 

 

O Sistema de Abastecimento da localidade rural de Arroios atende 

aproximadamente 25 ligações. O sistema é composto por um poço de captação de 

água, um tanque de contato de fibra, casa de química e recalque da água tratada, 

além de um centro de reservação. Na Figura 69, tem-se a vista geral do poço de 

captação.  
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Figura 69: Vista Geral do Poço 

 

Fonte: Elaborado por Ampla Consultoria, 2019. 

 

No poço de 150 m de profundidade, há um CMB submerso instalado a 60 m, com 

potência instalada de 4 CV. Segundo a CASAN, concessionária que o opera este 

sistema independente, a captação e o tratamento são acionados e desligados por 

uma boia de nível instalada dentro do reservatório, por partida direta. Na Figura 70 

pode-se observar o poço de captação. Destaca-se que há instalado no barrilete do 

poço um macromedidor mecânico. 
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Figura 70: Poço de Captação 

 

Fonte: Elaborado por Ampla Consultoria, 2019. 

 

Na casa de química há uma tina para a preparação dos produtos químicos e uma 

bomba dosadora, a qual é responsável por dosar o cloro e o flúor que são aplicados 

no tratamento simplificado da água distribuída. Após a aplicação dos produtos 

químicos no reservatório, que funciona também como tanque de contato, a água é 

distribuída por gravidade, conforme Figura 71.  
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Figura 71: Tina de Produtos Químicos e Recalque de Água Tratada 

 

Fonte: Elaborado por Ampla Consultoria, 2019. 

 

A reservação é composta de 01 reservatório de fibra e elevado, sendo de 20 m³ seu 

volume útil. Na Figura 72 tem-se uma vista geral do reservatório. 

 

Figura 72: Reservatório do SAA Arroios 

  
Fonte: Elaborado por Ampla Consultoria, 2019. 
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No geral as unidades estão em más condições de limpeza e conservação. Segundo 

a operadora do sistema, são realizadas de forma rotineira as análises físico-

químicas e bacteriológicas dos parâmetros tocante à Portaria de Consolidação n° 

05/2017 (Ministério da Saúde/Sistema Único de Saúde - SUS).  

 

 

3.3. ÁREA RURAL 

 

A Vigilância Sanitária Municipal não possui cadastro sobre os possíveis sistemas de 

abastecimento que atendam às comunidades rurais ou sistemas alternativos 

individuais (uso de poços, ponteiras, captações em nascentes, etc.).  

 

Apesar da concentração populacional na área rural ser pequena em Canoinhas, o 

sistema da sede não possui nenhum atendimento às propriedades rurais. Por isso 

entende-se que as propriedades ou localidades rurais existentes fazem o seu 

abastecimento próprio utilizando-se de poços, nascentes ou ponteiras, sem que haja 

até o presente momento informações sobre o tema.  

 

 

3.4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com base no diagnóstico técnico e operacional realizado junto aos Sistemas de 

Abastecimento de Água – SAA existentes no município de Canoinhas apresentam-

se abaixo os principais aspectos relevantes, positivos e negativos, da situação atual. 

  

3.4.1. Aspectos Positivos  

 

 Praticamente 100% das ligações prediais constam como hidrometradas. 

 Há monitoramento periódico da qualidade da água dos mananciais e da água 

tratada e distribuída nos moldes da Portaria de Consolidação n° 05/2017 do 

Ministério da Saúde/SUS. 

 Manancial de captação atende à demanda.  
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 Recentes melhorias no sistema e aquisição de novos equipamentos. 

 Sistema de monitoramento à distância das principais unidades operacionais 

do sistema.  

 Sistema de reservação operando com folga na demanda do dia de maior 

consumo.   

 Macromedição parcial no sistema de abastecimento de água.  

 

3.4.2. Aspectos Negativos 

 

 Estrutura da ETA é antiga, requer melhorias na conservação e manutenção das 

instalações.  

 Índice de perdas totais constatado na faixa de 51%. 

 Inexistência de cadastro técnico do SAA. 

 Inexistência de um centro de controle operacional. 
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D - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

 

1. ASPECTOS GERAIS  

 

A existência de sistema de esgotos sanitários eficiente tem grande reflexo na 

melhoria das condições sanitárias, na conservação dos recursos naturais, na 

eliminação de focos de poluição e de contaminação, na redução das doenças de 

veiculação hídrica, na redução dos recursos aplicados no tratamento de doenças, 

uma vez que grande parte delas está relacionada com a falta de saneamento, na 

diminuição dos custos de tratamento da água para abastecimento público, dentre 

outros.  

 

A má qualidade, e em alguns casos, a total deterioração das águas dos mananciais 

superficiais tem tido como causa principal o lançamento nestes de grandes volumes 

de esgoto bruto. O Quadro 62 relaciona os elementos presentes no esgoto bruto e 

as consequências do seu lançamento nos corpos de água.    
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Quadro 62: Relação dos Elementos Presentes no Esgoto Bruto e as Consequências 
Provocadas pelo seu Lançamento em Corpos de Água 

Elemento Consequência 

Matéria orgânica solúvel Causa a depleção do oxigênio dissolvido nos rios e estuários, e 

produz gostos e odores às fontes de abastecimento de água 

Matérias tóxicas e íons de metais 

pesados 

Apresentam problemas de toxidez e de transferência da cadeia 

alimentar 

Cor e turbidez Indesejáveis no ponto de vista estético. Exigem trabalhos 

maiores às estações de tratamento de água 

Nutrientes  Nitrogênio e Fósforo aumentam a eutrofização dos lagos. 

Inaceitáveis nas áreas de lazer e recreação 

Materiais refratários Formam espumas nos rios 

Óleo e matérias flutuantes Indesejáveis esteticamente e interferem com a decomposição 

biológica 

Ácidos e Álcalis Interferem com a decomposição biológica e com a vida aquática 

Matérias em suspensão Formam bancos de lama nos rios 

Sulfetos e gás sulfídrico Produzem odores na atmosfera 

Temperatura Poluição térmica conduzindo ao esgotamento do oxigênio 

dissolvido 

Microorganismos patogênicos Causam doenças como: febre tifóide, paratifóide, cólera, 

desinteria bacilar, desinteria amebiana, hepatite infecciosa, 

poliomelite, etc 

Fonte: (Fonte: PACHECO. J. Eduardo) 

 

 

1.1. SOLUÇÕES EXISTENTES PARA O ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

 

As soluções para o esgotamento sanitário podem ser individuais ou coletivas, 

conforme apresentado a seguir.  

 

1.1.1. Soluções Individuais 

 

As soluções individuais são aquelas adotadas para atendimento unifamiliar. 

Consistem, usualmente, no lançamento dos esgotos domésticos gerados em uma 

unidade habitacional em fossa séptica, seguida de dispositivo de infiltração no solo 

(sumidouro, irrigação subsuperficial).  
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Tais sistemas podem funcionar satisfatória e economicamente se as habitações 

forem esparsas (grandes lotes com elevada porcentagem de área livre e/ou em meio 

rural), e se o solo apresentar boas condições de infiltração e, ainda, se o nível de 

água subterrânea se encontrar a uma profundidade adequada, de forma a evitar o 

risco de contaminação desta por microrganismos transmissores de doenças 

presentes nos efluentes da fossa séptica.  

 

A fossa séptica é um dispositivo de tratamento de esgoto destinado a receber a 

contribuição de um ou mais domicílios, e com capacidade de dar aos esgotos um 

grau de tratamento compatível com a sua simplicidade e custo. São câmaras 

convenientemente construídas para reter os despejos por um período de tempo 

especificamente determinado, de modo a permitir a sedimentação dos sólidos e 

retenção do material graxo contido nos esgotos, transformando-os, 

bioquimicamente, em substâncias e compostos mais simples e estáveis.  

 

O dimensionamento das fossas sépticas deve atender aos preceitos contidos na 

Norma Técnica Brasileira NBR 7229/93, que fixa as condições exigíveis para projeto, 

construção e operação de sistemas de tanques sépticos, incluindo o tratamento e a 

disposição de efluentes e do lodo sedimentado. 

 

A municipalidade dispõe de instrumentos legais para orientar a elaboração do 

projeto de solução individual, bem como para a fiscalização de sua correta 

implantação. Os dispositivos legais municipais aplicáveis serão descritos adiante. 

 

1.1.2. Sistemas Coletivos  

 

Os sistemas coletivos consistem em canalizações assentadas nos arruamentos que 

recebem os esgotos brutos dos imóveis, transportando-os até uma unidade de 

tratamento, e finalizando com uma destinação final sanitariamente adequada para o 

efluente líquido e para o lodo gerado no processo de tratamento. Em áreas urbanas, 
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a solução coletiva mais indicada para a coleta dos esgotos pode ter as seguintes 

variantes:  

 

1.1.2.1. Sistema Unitário ou Combinado  

 

Neste sistema os esgotos sanitários e as águas da chuva são conduzidos ao seu 

destino final, numa mesma canalização. No Brasil este sistema não tem sido 

recomendado devido aos seguintes inconvenientes:  

 

 O regime de chuvas torrenciais no país demanda tubulações de grandes 

diâmetros, com capacidade ociosa no período seco;  

 Custos iniciais elevados;  

 Riscos de refluxo do esgoto sanitário para o interior das residências por 

ocasião das cheias; e 

 As estações de tratamento não podem ser dimensionadas para tratar toda a 

vazão que é gerada no período de chuvas. Assim, uma parcela de esgotos 

sanitários não tratados que se encontram diluídos nas águas pluviais será 

extravasada para o corpo receptor, sem sofrer tratamento, provocando 

ocorrência do mau cheiro proveniente de bocas de lobo e demais pontos do 

sistema.  

 

1.1.2.2. Sistema Separador Absoluto 

 

Os esgotos sanitários e as águas da chuva neste sistema são conduzidos ao seu 

destino final, em canalizações independentes. No Brasil, adota-se basicamente o 

sistema separador absoluto devido às vantagens relacionadas a seguir:  

 

 O afastamento das águas pluviais é facilitado, pois, pode ter diversos 

lançamentos ao longo do curso de água, sem necessidade de seu transporte a 

longas distâncias;  

 Menores dimensões das canalizações de coleta e afastamento das águas 

residuais;  
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 Possibilidade do emprego de diversos materiais para as tubulações de 

esgotos, tais como: tubos cerâmicos, concreto, PVC, e em casos especiais, 

também ferro fundido (normalmente emissários);  

 Redução dos custos e prazos de construção;  

 Possível planejamento de execução das obras por partes, considerando a 

importância para a comunidade e as disponibilidades de recursos;  

 Melhores condições para o tratamento dos esgotos sanitários; e  

 Não ocorrência de transbordo dos esgotos nos períodos de chuva intensa, 

reduzindo-se a possibilidade da poluição dos corpos de água.  

 

O sistema separador absoluto possui, no Brasil, duas modalidades principais:  

 

a) Sistema Convencional  

 

É a solução de esgotamento sanitário mais frequentemente utilizada, onde as 

unidades componentes são: 

 

 Canalizações: rede coletora, interceptores e emissários;  

 Estações elevatórias;  

 Órgãos complementares e acessórios;  

 Estações de tratamento (ETE);  

 Disposição final do efluente líquido tratado e do lodo gerado na ETE; e 

 Obras especiais. 

 

b) Sistema Condominial  

 

O sistema condominial de esgotos tem sido apresentado como uma alternativa a 

mais no elenco de opções disponíveis ao projetista, para que ele faça a escolha 

quando do desenvolvimento do projeto. Este sistema constitui uma nova relação 

entre a população e o poder público, tendo como características uma importante 

cessão de poder e a ampliação da participação popular, alterando, destarte, a forma 

tradicional de atendimento à comunidade. 
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1.2. TRATAMENTO DOS ESGOTOS  

 

No tratamento de esgoto, o grau da remoção dos poluentes está associado aos 

conceitos de nível e eficiência do tratamento, de forma a adequar o lançamento do 

efluente a uma qualidade desejada ou ao padrão vigente. Usualmente, consideram-

se os seguintes níveis:  

 

 Tratamento preliminar: objetiva apenas a remoção dos sólidos grosseiros e 

areia; 

 Tratamento primário: visa à remoção de sólidos sedimentáveis e parte da 

matéria orgânica;  

 Tratamento secundário: predominam mecanismos biológicos, cujo objetivo é 

principalmente a remoção de matéria orgânica, e eventualmente, nutrientes 

(nitrogênio e fósforo).  

 

Uma estação de tratamento de esgoto conterá os níveis necessários para o 

tratamento do efluente de acordo com o tipo e quantidade de poluentes encontrados 

nele. O padrão da qualidade do efluente que deve sair da estação de tratamento de 

esgoto está regulamentado pela Resolução CONAMA no 357/2005 e nº 430/2011.  

 

Os mecanismos que são utilizados para a remoção dos poluentes em uma estação 

de tratamento do esgoto, são os seguintes:  

 

 Para remoção dos sólidos: gradeamento (retenção de sólidos grosseiros), 

desarenação (retenção da areia presente no esgoto bruto), sedimentação 

(separação de partículas com densidade superior à do esgoto) e absorção 

(retenção na superfície de aglomerados de bactérias ou biomassa);  

 

 Para remoção da matéria orgânica: sedimentação (separação de partículas 

com densidade superior à do esgoto); absorção (retenção na superfície de 

aglomerados de bactérias ou biomassa); estabilização (utilização pelas 



Revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico  

Prefeitura Municipal de Canoinhas – Santa Catarina 

 

145 

 

bactérias como alimento, com conversão a gases, água e outros compostos 

inertes); e  

 Para remoção de organismos transmissores de doenças: radiação 

ultravioleta, radiação do sol ou artificial (condições ambientais adversas, pH, 

falta de alimento, competição com outras espécies); desinfecção (adição de 

algum agente desinfetante).  
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2. LEGISLAÇÕES E NORMAS TÉCNICAS 

 

Dentre os instrumentos legais aplicáveis ao Setor de Esgotamento Sanitário, são 

listadas a seguir aquelas de maior relevância, quais sejam apresentadas nos 

quadros seguintes: 

 

 

2.1. LEGISLAÇÃO FEDERAL 

 

Apresentam-se, no Quadro 63, as leis federais, decretos e resoluções aplicadas ao 

saneamento.  

 

Quadro 63: Leis Federais, Decretos e Resoluções aplicadas ao saneamento. 

Legislação Tema 

Lei nº 9.433 de 8 de janeiro de 

1997 
Institui a Política Nacional de Recursos Hídricos 

Lei nº 9.605 de 12 de Fevereiro de 

1998 

Dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas 

de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá 

outras providências (Seção III, Da Poluição e outros crimes 

ambientais, Art. 54, Incisos III, IV e V) 

Lei nº 11.445 de 5 de janeiro de 

2007 

Estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico e 

para a política federal de saneamento básico 

Res. CONAMA nº 05 de 15 de 

Junho de 1988 
 Trata do licenciamento de obras de saneamento 

Res. CONAMA nº 237 de 19 de 

Dezembro de 1997 

 Define as atividades ou empreendimentos sujeitos ao 

licenciamento ambiental 

Res. CONAMA nº 274 de 29 de 

Novembro de 2000 

Define a classificação das águas doces, salobras e salinas 

essencial à defesa dos níveis de qualidade, avaliados por 

parâmetros e indicadores específicos (condições de 

balneabilidade) 

Res. CONAMA nº 357 de 

17/03/2005 

Dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes 

ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece 

as condições e padrões de lançamento de efluentes, e dá 

outras providências 
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Legislação Tema 

Res. CONAMA nº 375 de 29 de 

Agosto de 2006 

Define critérios e procedimentos para o uso agrícola de lodos 

de esgoto gerados em estações de tratamento de esgoto 

sanitário e seus produtos derivados, e dá outras providências 

Res. CONAMA nº 377 de 09 de 

Outubro de 2006 

Dispõe sobre licenciamento ambiental simplificado de Sistema 

de Esgotamento Sanitário 

Res. CONAMA nº 397 de 03 de 

Abril de 2008 

Altera o Inciso II do §4º e a Tabela X do § 5º, ambos do Art. 

34º da Resolução CONAMA No357/2005 

Res. CONAMA 430 

Complementa e altera a Resolução nº 357/2005. 
Dispõe sobre as condições e padrões de lançamento 
de efluentes, complementa e altera a Resolução 
no 357, de 17 de março de 2005, do Conselho 
Nacional do Meio Ambiente-CONAMA 

Decreto nº 6.514/2008 

Dispõe sobre as infrações e sanções administrativas ao meio 

ambiente, estabelece o processo administrativo federal para 

apuração destas infrações e dá outras providências 

Fonte: Elaborado por Ampla Consultoria, 2019. 

 

 

2.2. LEGISLAÇÃO ESTADUAL  

 

 Lei Nº 13.517/05  
 
A Lei Nº 13.517, de 4 de outubro de 2005, dispõe sobre a Política Estadual de 

Saneamento Básico e estabelece outras providências. 

 

  DECRETO ESTADUAL Nº 14.250/1981  
 
O Decreto Estadual Nº 14.250, de 1981, regulamenta dispositivos da Lei Nº 5.793 de 

15 de outubro de 1980, referentes à proteção e a melhoria da qualidade ambiental 

no Estado de Santa Catarina. 



 Lei N° 14.675/2009  
 
A Lei Estadual N° 14.675, de 13 de abril de 2009, instituiu o Código Estadual do 

Meio Ambiente e estabeleceu outras providencias. 
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2.3. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL  

 

 Lei Orgânica do Município de Canoinhas; 

 Lei 4.266/2007: Institui o Plano Diretor de Canoinhas e dá  outras 

providências; 

 Lei 016/2007: Regulamenta o Código de Obras de iniciativa privada e pública 

no município de canoinhas; 

 Lei 021/2007: Institui o Código de Postura do município de canoinhas e dá 

outras providências; 

 Lei 061/2017: Institui o novo Plano Diretor do município de Canoinhas e dá 

outras providências; 

 Lei 4.623/2011: Autoriza o ingresso do município de Canoinhas no consórcio 

público denominado de Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento 

(ARIS), e dá outras providências;  

 Lei 3.674/2004: Autoriza o poder executivo a firmar convênio com a 

Companhia Catarinense de Águas e Saneamento (CASAN);  

 Lei 3.005/98: Cria o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente do 

município de Canoinhas;  

 Lei 4.187/2007: Cria o Conselho Municipal do Plano Diretor do município de 

Canoinhas;  

 Lei 4.404/2009: Cria o Fundo Municipal de Saneamento Básico do município 

de Canoinhas, o Conselho Gestor do Fundo Municipal de Saneamento Básico 

e adota outras providências; 

 

 

2.4. NORMAS TÉCNICAS – ABNT  

 

No Quadro 64 estão identificadas as principais normas técnicas referentes aos 

sistemas de esgotamento sanitário.  
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Quadro 64: Normas Técnicas aplicáveis. 

Norma Tema 

ABNT/NBR 9648/1986 Estudo de concepção de sistemas de esgoto sanitário. 

ABNT/NBR 9649/1986 Projeto de redes coletoras de esgoto sanitário. 

ABNT/NBR 9800/1987 
Critérios para lançamento de efluentes líquidos industriais no sistema 

coletor público de esgoto sanitário. 

ABNT/NBR 9814/1987 Execução de rede coletora de esgoto sanitário. 

ABNT/NBR 9897/1987 Planejamento de amostragem de efluentes líquidos e corpos receptores; 

ABNT/NBR 9898/1987 
Preservação e técnicas de amostragem de efluentes líquidos e corpos 

receptores. 

ABNT/NBR 12207/1992  Projeto de interceptores de esgoto sanitário. 

ABNT/NBR 12208/1992 Projeto de estações elevatórias de esgoto sanitário. 

ABNT/NBR 12209/1992 Projeto de estações de tratamento de esgoto sanitário. 

ABNT/NBR 12266/1992 
Projeto e execução de valas para assentamento de tubulação de água, 

esgoto ou drenagem urbana. 

ABNT/NBR 7229 Projeto, construção e operação de sistemas de tanques sépticos. 

ABNT/NBR 13969/1997 
Tanques sépticos – Unidades de tratamento complementar e disposição 

final dos efluentes líquidos – Projeto, construção e operação. 

ABNT/NBR 8890/2003 
Tubo de concreto, de seção circular, para águas pluviais e esgotos 

sanitários – Requisitos e métodos de ensaio. 

NBR ISSO 21.138-2:2016 
 Sistemas de tubulações plásticas para drenagem e esgotos 

subterrâneos não pressurizados. 

Fonte: ABNT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico  

Prefeitura Municipal de Canoinhas – Santa Catarina 

 

150 

 

3. LEVANTAMENTO E DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO ATUAL  

 

 

3.1. SISTEMA INDIVIDUAL 

 

Quem fiscaliza a implantação do tratamento individual é a Vigilância Sanitária, 

cobrando no ato de vistoria para a emissão do Alvará de Habite-se as seguintes 

unidades: 

 

- Caixa de Gordura, 

- Fossa Séptica, 

- Filtro Anaeróbio e/ou Sumidouro (para ruas sem rede de drenagem). 

 

Destaca-se a Lei nº 0016/2007, a qual o regulamento do Código de Obras do 

município de Canoinhas, no Capítulo V – Das Instalações das edificações: 

 

Art.55 A instalação do equipamento de coleta de 

esgotos sanitários [...] estará sujeita às normas da 

ABNT e à regulamentação específica do órgão 

municipal competente.  

 

Apresenta-se a seguir, na Figura 97, um esquema em corte de um sistema genérico 

composto de fossa séptica seguido de filtro anaeróbio e sumidouro. 
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Figura 73: Esquema de Tratamento Individual Fossa Séptica, Filtro Anaeróbio e Sumidouro 

 
Fonte: Adaptado da NBR 7229 (ABNT, 1993) 

 

Nos sistemas individuais o esgoto tratado é encaminhado para a galeria de águas 

pluviais, e na ausência dessas, para sumidouro ou córregos mais próximos. 

 

Com relação a esta solução, a municipalidade tem adotado este procedimento para 

minimizar a poluição dos recursos hídricos pela falta de um sistema público coletivo 

de coleta e tratamento de esgoto em alguns bairros do município. 

 

O sistema composto de fossa séptica seguido de filtro anaeróbio atende 

“teoricamente” o pré-requisito de redução da carga orgânica que a legislação 

ambiental exige, porém na prática estes sistemas possuem as seguintes 

dificuldades: 

 

 Geralmente o proprietário não realiza a limpeza prevista em norma, diminuindo 

a eficiência do sistema; 

 Com o passar do tempo a fossa e o filtro podem sofrer fissuras na sua parede e 

no fundo causando vazamento, podendo contaminar o lençol freático; 
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 Estas unidades não reduzem totalmente os micro-organismos causadores de 

doenças de vinculação hídrica; 

 Na maioria das vezes a prefeitura apenas fiscaliza a instalação das unidades 

antes que o munícipe as coloque em operação, podendo o mesmo desativar o 

sistema quando este apresentar os primeiros sinais de necessidade de 

manutenção.  

 Anteveem-se dificuldades para interligação da parte interna dos imóveis aos 

futuros ramais, quando da implantação do sistema público de esgoto, uma vez 

que muitas vezes o escoamento atual se direciona para o fundo do lote, o que 

exigirá intervenções de quebra e recomposição de piso e adequação de 

caimento da tubulação da parte interna. 

 Antecipa-se essa situação por ser de conhecimento que, em diversos 

municípios de todo país onde foi implantado um novo sistema de esgoto, não 

houve a adesão prevista dos munícipes, permanecendo as consequências 

danosas para o meio ambiente em decorrência do lançamento inadequado, 

pela não ligação dos imóveis à rede pública e ainda gerando dificuldades 

financeiras para amortizar os investimentos efetuados em ramais, redes, 

coletores troncos e estação de tratamento de esgoto, pela não cobrança do 

serviço. 

 

 

3.2. SISTEMA COLETIVO 

 

O sistema coletivo de esgotamento sanitário do município de Canoinhas tem sua 

operação e manutenção sob-responsabilidade da Companhia Catarinense de Águas 

e Saneamento – CASAN, empresa concessionária do setor no município.  

 

O sistema público de esgotamento sanitário que está implantado é do tipo separador 

absoluto e atende exclusivamente os seguintes bairros do município de Canoinhas: 

Centro, Jardim Esperança, Sossego, Tricolin, Alto das Palmeiras e Campo da Água 

Verde. Destaca-se que não há coleta e tratamento dos esgotos gerados nos demais 
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bairros do município, pois o SES de Canoinhas está em fase de implantação, sendo 

que a ETE foi inaugurada no mês de novembro de 2018.  

 

Segundo informações disponibilizadas pela operadora CASAN, a cobertura atual do 

sistema de esgotamento sanitário no município de Canoinhas é de 19,54%, 

considerando-se a população total atendida com a rede coletora e tratamento, bem 

como a população urbana total. Todavia, com a finalização da implantação dos SES, 

ter-se-á um atendimento de 100% da área urbana do município de Canoinhas.  

 

Segundo dados disponibilizados pelo Instituto Trata Brasil, este percentual está 

acima da média nacional, de 50,3%, e também da região sul do país de 41,02% e da 

média do Estado de Santa Catarina, 19,44%.  

 

Ainda, no município de Canoinhas há duas ETEs independentes, uma localizada no 

Loteamento Santa Cruz e outra próxima ao presídio, a qual atende um conjunto 

habitacional próximo. Ambas as estações de tratamento foram implantadas 

anteriormente ao sistema coletivo.  

 

Na Figura 74, apresenta-se um mapa com a localização das principais unidades 

operacionais do SES de Canoinhas.  
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Figura 74: SES Canoinhas 

 

Fonte: Elaborado por Ampla Consultoria, 2018. 
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3.2.1. População atendida 

 

Segundo informações fornecidas pela CASAN, atualmente, o sistema de 

esgotamento sanitário do município de Canoinhas atende um total de 7.953 

habitantes da zona urbana. Considerando-se a estimativa da população urbana de 

40.706 habitantes, a partir de dados da concessionária, tem-se um percentual de 

atendimento de aproximadamente 19,54%.  

 

3.2.2. Bacias de Esgotamento Sanitário  

 

O Sistema de Esgotamento Sanitário de Canoinhas foi projetado dividindo a zona 

urbana do município em 6 bacias de esgotamento sanitário, conforme apresentado 

na Figura 75. Ainda, estas bacias de esgotamento foram divididas em 41 sub bacias. 

Destaca-se que esta primeira etapa de implantação do SES de Canoinhas 

compreende apenas a Bacia de Esgotamento E.  

 

Figura 75: Croqui das Bacias de Esgotamento Sanitário do SES de Canoinhas 

 

Fonte: CASAN 
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A seguir, tem-se o descritivo das bacias de esgotamento sanitário do SES de 

Canoinhas, conforme projeto elaborado e executado, obtido junto à CASAN.   

 

 BACIA A 

 

A BACIA-A é composta pelo bairro Marcílio Dias, perfazendo uma área total de 

162,03 ha, que corresponde a 5,54 % da área total (2.922,45 ha). Nesta bacia 

existem 473 edificações sendo 428 residenciais e 45 comerciais. Engloba as Sub 

bacias SB-01 e SB-02. 

 

 BACIA B 

 

A Zona de Ocupação BACIA-B é composta pelo bairro Alto da Tijuca, perfazendo 

uma área total de 417,24 ha, que corresponde a 14,28 % da área total (2.922,45 ha). 

Nesta bacia existem 1016 edificações sendo 976 residenciais e 40 comerciais. 

Inserida nesta bacia estão as Sub Bacias 03, 04, 05, 06, 07 e 08. 

 

 BACIA C 

 

A Zona de Ocupação BACIA-C é composta pelos bairros Industrial nº01, Jardim 

Esperança e parte dos bairros Tricolin e Sossego, perfazendo uma área total de 

384,86 ha, que corresponde a 13,17 % da área total (2.922,45 ha). Nesta bacia 

existem 2223 edificações sendo 2005 residenciais e 218 comerciais. Inserida nesta 

bacia estão as Sub bacias 09, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. 

 

 BACIA D 

 

A Zona de Ocupação BACIA-D é composta pelos bairros Piedade, Alto das 

Palmeiras, Água Verde e parte do bairro Boa Vista, perfazendo uma área total de 

762,93 ha, que corresponde a 26,11 % da área total (2.922,45 ha). Nesta bacia 

existem 2423 edificações sendo 2198 residenciais e 225 comerciais. Inserida nesta 

bacia estão as Sub bacias 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 e 36. 
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 BACIA E 

 

A Zona de Ocupação BACIA-E é composta pelo bairro Centro e parte dos bairros 

Boa Vista, Sossego, Tricolin e Industrial nº02, perfazendo uma área total de 507,23 

ha, que corresponde a 17,36 % da área total (2.922,45 ha). Nesta bacia existem 

4059 edificações sendo 3159 residenciais e 900 comerciais. Inserida nesta bacia 

estão as Sub bacias 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23. 

 

 BACIA F 

 

A Zona de Ocupação BACIA-F é composta pelo bairro Campo D’Água Verde e parte 

do Industrial nº02, perfazendo uma área total de 688,16 ha, que corresponde a 23,55 

% da área total (2.922,45 ha). Nesta bacia existem 3284 edificações sendo 2904 

residenciais e 380 comerciais. Inserida nesta bacia estão as Sub bacias 37, 38, 39, 

40 e 41. 

 

3.2.3. Ligações Prediais e Economias de Esgoto 

 

Segundo informações obtidas junto à CASAN, atualmente o SES que atende o 

município de Canoinhas conta com 2.225 ligações e 3.253 economias. Sendo assim, 

tem-se que a densidade de economias por ligação é da ordem de 1,46 econ./lig. 

 

As ligações de esgoto a serem implantadas seguem modelo padrão da CASAN, 

conforme exemplo apresentado na Figura 76, com ramal predial em tubos de PVC no 

diâmetro mínimo de 100 mm e caixa de inspeção no passeio. 
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Figura 76: Padrão de Ligação de Esgoto da CASAN 

 

Fonte: CASAN 

 

É de conhecimento da CASAN a existência de muitas ligações clandestinas de água 

pluvial na rede de esgoto, fato este comprovado pelo aumento significativo da vazão 

de entrada na Estação de Tratamento de Esgoto em dias chuvosos, que segundo 

operadores locais, chega a triplicar.  

 

Outro ponto importante com relação às ligações de esgoto no SES de Canoinhas, é 

o fato da rede coletora estar implantada e operando na frente do lote, haver PV 

instalado para o usuário fazer a ligação, mas a ligação não é executada, devido ao 

imóvel do usuário estar localizado abaixo do nível da via pública. Quando este fato 

ocorre, o usuário recebe a fatura de esgoto, calculado com base no seu consumo de 

água, porém não está efetivamente utilizando dos serviços disponibilizados pela 

concessionária. Desta forma, a ETE opera abaixo da capacidade de projeto e o 

tratamento destes esgotos está sendo feito de forma individual, através de fossas e 

filtros ou sumidouros, comprometendo a salubridade ambiental.  

 

Destaca-se ainda que a Resolução nº 001/2009 da CASAN, no Capítulo II – Da 

Instalação Predial de Esgoto, diz que:  
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Art. 56: As obras e equipamentos necessários ao 

esgotamento dos imóveis situados abaixo do nível da 

via pública serão de responsabilidade do usuário.  

 

3.2.4. Rede Coletora 

 

Com base em informações obtidas com a CASAN, o SES do município de 

Canoinhas possui aproximadamente 49.533 metros de rede coletora de esgoto, 

instalada em material PVC. A classificação da rede coletora por diâmetro não foi 

fornecida pela concessionária.  

 

Como o SES do município de Canoinhas conta atualmente com aproximadamente 

2.225 ligações e 49.533 metros de rede coletora, tem-se uma 1 ligação para cada 

22,26 metros de rede. 

 

3.2.5. Estações Elevatórias de Esgoto 

 

O sistema de esgotamento sanitário do município de Canoinahs, atualmente conta 

com 2 Estações Elevatórias de Esgoto em operação.  

 

Na Figura 77, pode-se observar o fluxo das Estações Elevatórias de Esgoto do SES 

do município de Canoinhas.  
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Figura 77: Fluxograma das Estações Elevatórias de Esgoto do SES de Canoinhas 

 

Fonte: Elaborado por Ampla Consultoria, 2019. 

 

No Quadro 65, apresenta-se a relação de Estações Elevatórias de Esgoto em 

operação no SES de Canoinhas.  

 

Quadro 65: Relação de Estações Elevatórias de Esgoto do SES de Canoinhas 

EEE Bacia 
Nº de CMB Dados do CMB 

Operando Reserva Q (m³/h) Hm (m) P (CV) 

EE 20 20 1 1 10,50 – 70 21,4 – 6,8 15 

EE 21 21 1 1 12 – 80 29,4 – 10,50 22 

Fonte: CASAN 

 

Segundo informações da CASAN, todos os CMB das Estações Elevatórias de 

Esgoto do SES de Canoinhas são acionados por inversores de frequência, 

característica positiva ao sistema, pois assim há uma maior eficiência energética no 

recalque do esgoto, além também de contar com o sistema de telemetria.  
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Como pode ser observado, ambas as unidades de recalque de esgoto contam com 

um CMB em operação e outro reserva, para o revezamento e períodos de 

manutenção.  

 

A seguir apresenta-se o registro fotográfico das Estações Elevatórias de Esgoto do 

SES de Canoinhas e outros detalhes.  

 

3.2.5.1. EE 20 

 

A Estação Elevatória de Esgoto 20 está localizada ao final da Rua José Boiteux. Na 

Figura 78 apresenta-se a vista geral desta unidade operacional.  

 

Figura 78: Vista Geral da EEE 20 

 

Fonte: Arquivo Técnico Ampla, 2019. 

 

Como pode ser observada, esta unidade encontra-se em bom estado de 

conservação, visto que sua inauguração foi recente. Na Figura 79, apresenta-se o 

ponto de chegada do esgoto bruto nesta unidade de recalque e o gradeamento 

existente.  
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Figura 79: Ponto de Chegada da Esgoto Bruto na EEE 20 e Gradeamento 

 

Fonte: Arquivo Técnico Ampla, 2019. 

 

Na Figura 80, apresentam-se os barriletes dos CMBs, e os respectivos poços de 

sucção.  

 

Figura 80: Barriletes e Poços de Sucção 

 

Fonte: Arquivo Técnico Ampla, 2019. 
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3.2.5.2. EE 21 

 

A Estação Elevatória de Esgoto 21 está localizada ao final da Rua Alvino Voigt, na 

esquina com a rua Júlio Correa da Cota. Na Figura 81 apresenta-se a vista geral 

desta unidade operacional.  

 

Figura 81: Vista Geral da EEE 21 

 

Fonte: Arquivo Técnico Ampla, 2019. 

 

Como pode ser observada, esta unidade encontra-se em bom estado de 

conservação, visto que sua inauguração foi recente. Na Figura 82, apresenta-se o 

ponto de chegada do esgoto bruto nesta unidade de recalque e o gradeamento 

existente.  

 



Revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico  

Prefeitura Municipal de Canoinhas – Santa Catarina 

 

164 

 

Figura 82: Ponto de Chegada da Esgoto Bruto na EEE 21 e Gradeamento 

 

Fonte: Arquivo Técnico Ampla, 2019. 

 

Na Figura 83, apresentam-se os barriletes dos CMBs, e os respectivos poços de 

sucção.  

Figura 83: Barriletes e Poços de Sucção 

 

Fonte: Arquivo Técnico Ampla, 2019. 
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3.2.6. Linhas de Recalque 

 

O SES do município de Canoinhas conta com 2 linhas de recalque, segundo 

informações obtidas junto à CASAN. No Quadro 66 estão apresentadas as principais 

características das linhas de recalque.  

 
Quadro 66: Linhas de Recalque do SES de Canoinhas 

Emissário de Recalque  Extensão (m) Material  Fluxo 

EMI 20 1.684 PEAD 400mm EE 20 – EE 21 

EMI 21 2.750 PEAD 400mm  EE 21 – ETE  

Total (m) 4.434 

Fonte: CASAN 

 

3.2.7. Estação de Tratamento de Esgoto 

 

A Estação de Tratamento de Esgotos de Canoinhas está localizada ao final da Rua 

Júlio Budant Neto, com uma capacidade nominal de tratamento de 40 L/s. A ETE foi 

inaugura em novembro de 2018, sendo assim, apresenta-se em um ótimo estado de 

conservação. Na Figura 84 tem-se uma vista geral da ETE Canoinhas.  

 

Figura 84: Vista Geral da ETE Canoinhas 

 

Fonte: Arquivo Técnico Ampla, 2019. 
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Trata-se de uma ETE composta por tratamento preliminar (gradeamento mecanizado 

e caixa de areia), floculador, flotador, tratamento primário anaeróbio pelo sistema 

UASB, secundário através de filtro biológico e cloração, seguido de lançamento no 

Rio Canoinhas, localizado aos fundos da ETE. O lodo proveniente do tratamento é 

encaminhado para centrífuga onde é desidratado e, então, encaminhado a um aterro 

sanitário industrial. O mesmo destino final é dado aos resíduos provenientes da 

caixa de areia e da caixa de gordura do tratamento preliminar.  

 

Apesar da capacidade de 40 L/s de tratamento, a ETE opera com uma vazão média 

de 4 L/s, podendo triplicar em dias de chuva intensa, devido à ligação irregular de 

calhas pluviais na rede de esgoto. 

 

A estrutura física da ETE se apresenta bem conservada, sem trincas ou rachadura, 

identificação externa e conta com a presença de itens básicos tais como guarita, 

laboratório, abrigo, banheiro e boas condições de acessibilidade, mesmo em 

períodos de chuva. 

 

A ETE está localizada bem próxima a um núcleo urbano, porém com um bom 

cinturão verde preservado e não teve até o momento problemas ligado aos odores 

gerados no tratamento, apresentando bom estado de conservação e sem problemas 

de funcionamento.  

 

3.2.7.1. Tratamento Preliminar  

 

Na ETE, o efluente é recebido através de uma caixa de chegada. O esgoto bruto é 

conduzido à primeira etapa de tratamento, que consiste na separação do material 

grosseiro do efluente através de um gradeamento mecanizado, o qual está 

demonstrado na Figura 85, seguido da caixa de areia. 
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Figura 85: Gradeamento Mecanizado 

 

Fonte: Arquivo Técnico Ampla, 2019. 

 

Seguindo o gradeamento, o esgoto bruto é então encaminhado à caixa de areia, 

onde serão retidos os sólidos mais pesados do esgoto bruto. Já no início do 

tratamento, são adicionados polímero e cloreto férrico ao efluente. 
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Figura 86: Adição de Produtos Químicos  

 

Fonte: Arquivo Técnico Ampla, 2019. 

 

Os resíduos retirados do esgoto bruto na etapa do tratamento preliminar são 

acondicionados em containers, conforme apresentado na Figura 87, e então, 

encaminhados a um aterro sanitário industrial.  

Figura 87: Resíduos do Tratamento Preliminar 
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Fonte: Arquivo Técnico Ampla, 2019. 

 

3.2.7.2. Tratamento Primário e Secundário  

 

O tratamento primário da ETE é composto por um Reator Anaeróbico de Manta de 

Lodo - UASB, dimensionado para uma vazão nominal de 40 L/s, conforme mostra a 

Figura 88. Destaca-se que esta unidade se encontra em um bom estado de 

conservação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 88: Reator UASB 

 

Fonte: Arquivo Técnico Ampla, 2019. 
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Esta unidade possui um sistema de coleta dos gases gerados no tratamento do 

esgoto, os quais são encaminhados para a queima. Na Figura 89 apresenta-se o 

queimador utilizado para a queima dos gases gerados no UASB.  

 

Figura 89: Queimador de Gás  

 

Fonte: Arquivo Técnico Ampla, 2019. 

Outra etapa do tratamento do efluente é filtro biológico, conforme apresentado na 

Figura 90.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico  

Prefeitura Municipal de Canoinhas – Santa Catarina 

 

171 

 

Figura 90: Filtro Biológico 

 

Fonte: Arquivo Técnico Ampla, 2019. 

 

O lodo excedente é encaminhado ao decanter centrífugo, onde é desidratado e, 

posteriormente, encaminhado ao destino final (aterro sanitário industrial). Destaca-se 

que devido às baixas vazões que a ETE vem operando desde sua inauguração, 

ainda não há um volume excedente significativo de loto. Na Figura 91 apresenta-se 

a centrífuga utilizada para a desidratação do lodo.  

 

Figura 91: Decanter Centrífugo 

 

Fonte: Arquivo Técnico Ampla, 2019. 
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3.2.7.3. Cloração  

 

O efluente dos tanques de aeração é encaminhado para um sistema de cloração, 

que utiliza hipoclorito, conforme apresentado nas Figura 92 e Figura 93.  

 

Figura 92: Sistema de Cloração do Efluente Final 

 

Fonte: Arquivo Técnico Ampla, 2019. 

 

Figura 93: Tanque de Contato 

 

Fonte: Arquivo Técnico Ampla, 2019. 
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3.2.7.4. Tratamento e Destinação Final dos Resíduos de Saneamento 

Gerados na ETE 

 

Os resíduos gerados nas unidades de tratamento são armazenados em containers, 

conforme já apresentado anteriormente, e então, posteriormente são coletados e 

encaminhados para um aterro sanitário industrial, como pode ser visto na Figura 94. 

 

Figura 94: Acondicionamento de Resíduos da ETE 

 

Fonte: Arquivo Técnico Ampla, 2019. 

 

3.2.7.5. Controle de Qualidade 

 

A CASAN possui um laboratório instalado junto à ETE para a realização de análises 

físicas (pH, Oxigênio e temperatura), assim como do cloro residual do efluente final, 

como pode ser observado na Figura 95.   
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Figura 95: Laboratório da ETE 

 

Fonte: Arquivo Técnico Ampla, 2019. 

 

Segundo o operador local, estas análises são feitas diariamente. Já as análises 

biológicas, estas são realizadas em um laboratório externo a cada 15 dias.  

 

3.2.7.5.1. Análises do Efluente 

 

No Quadro 67 apresenta-se um comparativo com as análises do efluente na entrada 

da ETE e na saída, tendo como mês de referência, o mês de outubro de 2018, 

quando o SES já estava operando em fase final de testes da estação de tratamento.  

 

Quadro 67: Resultados das Análises Físico, Químicas e Biológicas (Outubro/2018) 

Análise 
Entrada da ETE Saída da ETE 

Resultado 

Cloro Residual Livre - 0,97 mg/L 

Oxigênio Dissolvido 3,1 mg/ 6,4 mg/L 

pH 5,98 7,16 

Temperatura da Amostra 15 °C 16 °C 

Coliformes Totais 5400000 NMP/100mL 54000 NMP/100mL 

DBO 70,80 mg/L < 4,00 mg/L 
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Análise 
Entrada da ETE Saída da ETE 

Resultado 

DQO 149,0 mg/L < 25,0 mg/L 

Escherichia coli 2400000 NMP/100mL 35000 NMP/100mL 

Fósforo Total 4,083 mg/L < 0,030 mg/L 

Nitrogênio Amoniacal 9,598 mg/L < 5,000 mg/L 

Nitrogênio Total 11,55 mg/L < 6,00 mg/L 

Óleos e Graxas 11,600 mg/L < 10,000 mg/L 

Sólidos Sedimentáveis 12,0 mL/L < 1,0 mL/L 

Surfactantes 0,860 mg/L 0,800 mg/L 

Nitrato (como N) - 1,02 mg/L 

Nitrito (como N) - 0,20 mg/L 

Fonte: CASAN 

 

Destaca-se que, segundo os laudos dos técnicos laboratoriais, os parâmetros 

atendem a Resolução CONAMA Nº 430, de 13 de maio de 2011 - Art. 16 - Tabela I e 

a Lei Estadual 14675, de 13 de abril de 2009 - Art. 177.  

 

3.2.7.6. Sistema de Automação da ETE 

 

A ETE de Canoinhas possui um sistema de automação, como pode ser observado na  

Figura 96, o qual é responsável pelo controle de todas as operações da ETE.  

 
Figura 96: Sistema de Automação da ETE 

 

Fonte: Arquivo Técnico Ampla, 2019. 
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3.2.8. Corpo Receptor 

 

O lançamento final do efluente é realizado logo após a cloração, sendo por fim, 

lançado no Rio Canoinhas, por meio de um emissário de 500 mm de diâmetro com 

extensão aproximada de 447 metros e construído em PEAD.  

 

O Rio Canoinhas é um curso d’água classificado como Classe II e, no ponto de 

lançamento do efluente, a Q7,10 ou Q98 é de 3.066 L/s. Segundo a CASAN, os 

usos da água à jusante do lançamento da efluente tratado é basicamente irrigação 

agrícola e, também, como corpo receptor de efluentes tratados de uma indústria de 

toalhas de papel.  

 

Não foi apresentada a outorga para emissão do efluente líquido tratado no Rio 

Canoinhas, ficando a cargo da CASAN a responsabilidade de regularização da 

utilização do corpo hídrico. 

 

3.2.9. Volume Tratado  

 

Segundo dados apresentados pela CASAN, tomando-se como mês de referência 

dezembro de 2018, um mês após a inauguração do SES de Canoinhas, a vazão 

total tratada foi de 10.381 m³, a uma vazão média horária de 4,01 L/s.  

 

3.2.10. Centro de Controle Operacional 

 

O SES de Canoinhas possui um Centro de Controle Operacional – CCO, onde pode 

ser feito todo o monitoramento das unidades de recalque, bem como da ETE. Este 

CCO fica localizado em uma edificação junto à ETE, conforme apresentado na 

Figura 97.  
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 Figura 97: Edificação na ETE – CCO  

 

Fonte: Arquivo Técnico Ampla, 2019. 

 

 

3.2.11. Cadastro Técnico 

 

Tendo em vista a recente implantação do SES, a CASAN possui um cadastro 

técnico digitalizado do sistema de esgotamento sanitário onde são detalhados os 

traçados da rede coletora e a localização de outros dispositivos do sistema de 

esgotamento sanitário, tais como elevatórias, linhas de recalque e ETE.  

 

3.2.12. Licença Ambiental 

 

Conforme apresentado na Figura 98, o SES de Canoinhas possui a Licença 

Ambiental de Operação, sob o registro do número 8253/2018, e com validade de 48 

meses, ou seja, até o ano de 2022.  
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Figura 98:Licença Ambiental de Operação do SES Canoinhas 

 

Fonte: CASAN. 

 

3.2.13. Indicadores SNIS  

 

Conforme mencionado anteriormente, o SES Canoinhas foi inaugurado no final do 

ano de 2018. Desta forma, as informações referentes ao sistema de esgotamento 

sanitário ainda não existiam quando foram preenchidas as planilhas do SNIS 2017.  
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3.2.14. Projetos Existentes e Obras Previstas 

 

A partir do que já foi apresentado neste relatório, destaca-se que o SES Canoinhas 

foi implantado a partir de um projeto básico elaborado especificamente para atender 

as demandas do município.   

 

Este estudo, o qual faz a apresentação geral do Relatório Parcial 01 (Dados Básicos, 

Estudos Demográficos, Planejamento da Área de Projeto, Critérios e Parâmetros de 

Projeto e Determinação das Vazões de Contribuição das Cargas Orgânicas 

Domésticas, Industriais e Totais), Relatório Parcial 02 (Estudo do Corpo Receptor, 

Concepção das Alternativas Propostas e Estudo Comparativo entre Alternativas, e 

Descrição do Estudo de Concepção Proposto) e Relatório Parcial 04 (Projeto Básico 

do Sistema de Coleta e Transporte). 

 

A motivação do respectivo projeto básico decorre do processo administrativo nº 

12/2011, Edital de Licitação Tomada de Preços nº. 02/2011, que foi processado e 

julgado em estrita conformidade com a Lei nº 8.666/93. Oriundo do processo 

licitatório originou-se o Contrato de Prestação de Serviços nº 19/20, assinado entre a 

Prefeitura Municipal de Canoinhas e a empresa vencedora do certame, a qual 

elaborou o projeto que prevê o atendimento de 100% da zona urbana do município 

de Canoinhas com a rede coletora e o posterior tratamento do efluente coletado.  

 

Na etapa de Prognóstico da presente revisão do PMSB de Canoinhas, apresentar-

se-á de forma mais detalhada o projeto e suas respectivas etapas de implantação.  

 

3.2.15. Sistema Independente de Esgotamento Sanitário – ETE Presídio  

 

A ETE Presídio foi construída para atender um conjunto habitacional popular, 

localizado próximo ao presídio. Na Figura 99 tem-se uma vista geral desta unidade 

de tratamento.  
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Figura 99: Vista Geral da ETE Presídio 

 

Fonte: Arquivo Técnico Ampla, 2019. 

 

Esta unidade de tratamento recebe efluente apenas deste conjunto habitacional e é 

operada pela CASAN. A ETE é composta de um tratamento preliminar, sendo ele um 

gradeamento para a retirada dos sólidos grosseiros, conforme apresentado na 

Figura 100.  

 

Figura 100: Chegada do Esgoto 

 

 

As etapas de tratamento subsequentes são realizadas em 4 decantadores primários, 

possuindo cada um de 20 m³ de volume útil, e 4 decantadores secundários, como 



Revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico  

Prefeitura Municipal de Canoinhas – Santa Catarina 

 

181 

 

pode ser visto na Figura 101. Nos decantadores secundários, é adicionado nitrato de 

prata para auxiliar no tratamento.  

 

Figura 101: Decantadores Primários e Secundários (ao fundo) 

 

Fonte: Arquivo Técnico Ampla, 2019. 

 

O lodo gerado no processo é recirculado no sistema, entretanto, o excesso de lodo é 

encaminhado ao leito de secagem localizado junto à ETE, como pode ser visto na 

Figura 102.  

 

Figura 102: Leitos de Secagem de Lodo 

 

Fonte: Arquivo Técnico Ampla, 2019. 
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Por fim, o efluente tratado é lançado no Rio dos Porcos, afluente do Rio Canoinhas. 

Destaca-se que não foi obtido junto à concessionária as informações operacionais 

desta unidade de tratamento.  

 

3.2.16. Passivos Ambientais  

 

No que tange os passivos ambientais relacionados aos esgotos sanitários no 

município de Canoinhas, destaca-se a antiga ETE localizada no bairro Nossa 

Senhora Aparecida e no loteamento Santa Cruz.  

 

No local, como pode ser observado na Figura 103 e Figura 104, ainda se encontram 

as estruturas, que segundo técnicos da CASAN, ainda recebem efluentes.   

 

Figura 103: ETE Nossa Senhora Aparecida 

 

Fonte: Arquivo Técnico Ampla, 2019. 
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Figura 104: ETE Loteamento Santa Cruz 

 

Fonte: Arquivo Técnico Ampla, 2019. 

 

Apesar da CASAN não operar estas ETEs, tampouco fazer a cobrança das unidades 

que encaminham os esgotos a elas, eventualmente ela realiza manutenções 

emergenciais, devido à obstruções nas redes e nas próprias estações de tratamento, 

o que ocasiona o extravasamento do esgoto nas ruas, a se destacar nos dias de 

chuva, quando a vazão coletada aumenta.   

 

 

3.3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A seguir apresenta-se a relação dos principais aspectos positivos e negativos 

identificados no SES Canoinhas.  

 

3.3.1. Aspectos Positivos: 

 

 Recente inauguração da primeira etapa do SES de Canoinhas;  

 Estações elevatórias de esgoto em bom estado de conservação;  

 Estação de tratamento de esgoto em ótimo estado de conservação;  

 Boa eficiência no tratamento do esgoto. 
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 Cadastro técnico atualizado.  

 Existência de projeto para implantação do SES em toda a porção urbana do 

município.  

 SES operando com licença ambiental vigente.  

 

3.3.2. Aspectos Negativos: 

 

 Existência de passivos ambientais relativos a antigos sistemas de tratamento 

de esgotos;  

 Baixa cobertura de atendimento com a coleta e tratamento dos esgotos.  
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E - SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS  

 

1. ASPECTOS GERAIS 

 

 

1.1. CLASSIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS   

 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos - PNRS, (Lei Federal n° 12.305/2010), 

define a classificação de resíduos sólidos a partir da diferenciação em relação à sua 

origem e periculosidade, assim: 

 

I - quanto à origem: 

 

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

urbanas; 

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

vias públicas e outros serviços de limpeza urbana; 

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

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

nessas atividades, excetuados os referidos nas alíneas "b", "e", "g", "h" e "j"; 

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

atividades, excetuados os referidos na alínea "c"; 

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

industriais; 

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

definido em regulamento ou em normas estabelecidas pelos órgãos do SISNAMA e 

do SNVS; 

h) resíduos da construção civil: os gerados nas construções, reformas, reparos e 

demolições de obras de construção civil, incluídos os resultantes da preparação e 

escavação de terrenos para obras civis; 

i) resíduos agrossilvopastoris: os gerados nas atividades agropecuárias e 

silviculturais, incluídos os relacionados a insumos utilizados nessas atividades; 
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j) resíduos de serviços de transportes: os originários de portos, aeroportos, terminais 

alfandegários, rodoviários e ferroviários e passagens de fronteira; 

k) resíduos de mineração: os gerados na atividade de pesquisa, extração ou 

beneficiamento de minérios. 

 

II - quanto à periculosidade: 

 

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

inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade, patogenicidade, 

carcinogenicidade, teratogenicidade e mutagenicidade, apresentam significativo 

risco à saúde pública ou à qualidade ambiental, de acordo com lei, regulamento ou 

norma técnica; 

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

 

Dentro da gama de resíduos sólidos urbanos e de estabelecimentos comerciais e de 

prestação de serviços pode-se inserir a coleta seletiva, que consiste na separação 

prévia dos resíduos, geralmente separados em: 

 

 Materiais recicláveis: resíduos sólidos compostos principalmente por papel, 

papelão, vidro, metal (sucatas) e plástico. 

 Materiais não recicláveis: resíduos compostos essencialmente de matéria 

orgânica e pelos materiais que não apresentam condições favoráveis à 

reciclagem, classificados como rejeito. 

 

Os resíduos essencialmente compostos de matéria orgânica, ou resíduos orgânicos, 

em geral não possuem coleta específica, onde nos municípios são considerados 

como rejeitos e encaminhados à disposição final. No entanto, ressalta-se que estes 

resíduos também são passíveis de reciclagem, através de técnicas de compostagem 

ou digestão anaeróbia, por exemplo. Segundo a PNRS devem ser desviados da 

disposição final ambientalmente adequada. 

 

O rejeito é entendido como: Art. 3°. Item XV: “resíduos sólidos que, depois de 

esgotadas todas as possibilidades de tratamento e recuperação por processos 
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tecnológicos disponíveis e economicamente viáveis, não apresentem outra 

possibilidade que não a disposição final ambientalmente adequada”.  

 

A Figura 105 apresenta-se a tipologia da geração dos vários tipos de resíduos 

sólidos no ambiente urbano, de acordo com as classificações presentes na Lei n° 

12.305/2010.  

  

Figura 105: Classificação quanto à origem de acordo com a lei n0 12.305/2010. 

 

Fonte: Elaborado por Ampla Consultoria, 2019. 

 

Outras classificações são aquelas apresentadas pela Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT) em suas normas, podendo-se citar a NBR 10.004/2004 

como sendo principal, onde: 

 

Resíduos Sólidos são definidos como sendo:  

 

“Resíduos nos estados sólido e semissólido, que resultam de atividades de origem 

industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de serviços e de varrição. 

Ficam incluídos nesta definição os lodos provenientes de sistemas de tratamento de 
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água, aqueles gerados em equipamentos e instalações de controle de poluição, bem 

como determinados líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu lançamento 

na rede pública de esgotos ou corpos de água, ou exijam para isso soluções técnica 

e economicamente inviáveis, em face à melhor tecnologia disponível”. 

 

Segundo a NBR 10.004/2004 a classificação de resíduos sólidos envolve a 

identificação do processo ou atividade que lhes deu origem, de seus constituintes e 

características, e a comparação destes constituintes com listagens de resíduos e 

substâncias cujo impacto à saúde e ao meio ambiente é conhecido.  

 

A segregação dos resíduos na fonte geradora e a identificação da sua origem são 

partes integrantes dos laudos de classificação, sendo a identificação dos 

constituintes a serem avaliados na caracterização do resíduo estabelecida de acordo 

com as matérias-primas, os insumos e o processo que lhe deu origem. 

 

Ainda segundo a mesma norma, os resíduos sólidos são classificados em:  

 

a) Resíduos Classe I - Perigosos: Aqueles que apresentam periculosidade, ou 

seja, em função de suas propriedades físicas, químicas ou infectocontagiosas, 

podem apresentar: 

 

 Riscos à saúde pública, provocando mortalidade, incidência de doenças ou 

acentuando seus índices; 

 Riscos ao meio ambiente, quando o resíduo for gerenciado de forma 

inadequada. 

 

Os Resíduos Classe 1 – Perigosos, podem ainda apresentar as seguintes 

características: Inflamabilidade, Corrosividade, Reatividade, Toxicidade e/ou 

Patogenicidade, ou ainda as que constam nos anexos A ou B da NBR 10004. 

 

b) Resíduos Classe II – Não perigosos; São subdivididos em Classe II A e Classe 

II B, como mostrado abaixo: 
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Classe II A – Não inertes: Aqueles que não se enquadram na classificação de 

resíduos Classe I ou resíduos Classe II B. 

Classe II B – Inertes: - Quando amostrados de forma representativa, conforme a 

NBR 10.007, e submetidos aos procedimentos da NBR 10.006, não tiverem nenhum 

de seus constituintes solubilizados a concentrações superiores aos padrões de 

potabilidade da água, excetuando-se aspecto, turbidez, dureza e sabor. 
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2. LEGISLAÇÃO 

 

A gestão integrada do sistema de limpeza urbana no município pressupõe o 

envolvimento da população e o exercício político sistemático junto às instituições 

vinculadas a todas as esferas dos governos municipais, estaduais e federal que 

possam nele atuar. 

 

Com relação aos resíduos sólidos, existe um grande arcabouço legislativo que trata 

deste tema, apresentadas a seguir. 

 

 

1.2. LEGISLAÇÃO FEDERAL 

 

 Decreto Nº 7.404, de 23/12/2010. Regulamenta a Lei 12.305, de 2 de agosto 

de 2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, cria o Comitê 

Interministerial da Política Nacional de Resíduos Sólidos e o Comitê orientador 

para a Implantação dos Sistemas de Logística Reversa, e dá outras 

providências. 

 Decreto nº 7.405, de 23/12/ 2010. Institui o programa Pró-Catador. 

 Lei nº 12.305, de 02/08/2010. Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; 

altera a Lei 9605, de 12 de fevereiro de 1998; e dá outras providências. 

 Decreto nº 7.217, de 21/06/2010. Regulamenta a Lei 11.445, de 5 de janeiro de 

2007, que estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico, e dá 

outras providências. 

 Lei nº 12.187 de 29/12/2009. Institui a Política Nacional sobre Mudança do 

Clima (PNMC) e dá outras providências. 

 Decreto nº 6.514, de 22/07/2008. Dispõe sobre as infrações e sanções 

administrativas ao meio ambiente, estabelece o processo administrativo federal 

para apuração destas infrações, e dá outras providências. 

 Lei nº 11.445, de 5/01/2007. Estabelece diretrizes nacionais para o 

saneamento básico e dá outras providências.  
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 Decreto nº 5.940/10/2006. Institui a separação dos resíduos recicláveis 

descartados pelos órgãos e entidades da administração pública federal direta e 

indireta, na fonte geradora, e a sua destinação às associações e cooperativas 

dos catadores de materiais recicláveis, e dá outras providências. 

 Decreto nº 4.281, de 25/06/2002. Regulamenta a Lei 9.795, de 27 de abril de 

1999, que institui a Política Nacional de Educação Ambiental, e dá outras 

providências. 

 Lei n° 10.308, de 20/11/2001, dispõe sobre a seleção de locais, a construção, o 

licenciamento, a operação, a fiscalização, os custos, a indenização, a 

responsabilidade civil e as garantias referentes aos depósitos de rejeitos 

radioativos, e dá outras providências. 

 Lei nº 9.795, de 27/04/1999. Dispõe sobre a educação ambiental, institui a 

Política Nacional de Educação Ambiental e dá outras providências. 

 Lei nº 9.605, de 12/02/1998. Dispõe sobre as sanções penais e administrativas 

derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras 

providências. 

 Decreto nº 99.274, de 6/06/1990. Regulamenta a Lei nº 6.902, de 27 de abril de 

1981, e a Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, que dispõem, 

respectivamente sobre a criação de Estações Ecológicas e Áreas de Proteção 

Ambiental e sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, e dá outras 

providências. 

 Lei nº 6.938, de 31/08/1981. Dispõe sobre a Política Nacional do Meio 

Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras 

providências. 

 

 

1.3. LEIS ESTADUAIS - SC 

 

 Lei Estadual nº 15.112/2010 – Dispõe sobre a proibição do despejo de 

resíduos sólidos reaproveitáveis e recicláveis em lixões e aterros sanitários. 

 Lei Estadual nº 15.133/ 
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 2010 – Institui a Política Estadual de Serviços Ambientais e regulamenta o 

Programa Estadual de Pagamento por Serviços Ambientais no Estado de 

Santa Catarina, instituído pela Lei nº 14.675, de 2009, e estabelece outras 

providências. 

 Lei Estadual nº 14.675/2009 – Institui o Código Estadual do Meio Ambiente e 

estabelece outras providências. 

 Lei Estadual nº 14.330/2008 – Institui o Programa Estadual de Tratamento e 

Reciclagem de Óleos e Gorduras de Origem Vegetal, Animal e de Uso 

Culinário. 

 Lei Estadual nº 14.496/2008 – Dispõe sobre a coleta, o recolhimento e o 

destino final das embalagens plásticas de óleos lubrificantes e adota outras 

providências. 

 Lei Estadual nº 13.557/2005 – Dispõe sobre a Política Estadual de Resíduos 

Sólidos definindo as diretrizes e normas de prevenção da poluição, proteção e 

recuperação da qualidade do meio ambiente e da saúde pública, 

assegurando o uso adequado dos recursos ambientais no Estado de Santa 

Catarina. 

 Lei Estadual nº 13.517/2005 – Dispõe sobre a Política Estadual de 

Saneamento e estabelece outras providências. 

 Lei Estadual n° 10.308/2001, dispõe sobre a seleção de locais, a construção, 

o licenciamento, a operação, a fiscalização, os custos, a indenização, a 

responsabilidade civil e as garantias referentes aos depósitos de rejeitos 

radioativos, e dá outras providências. 

 Lei Estadual n° 12.863/2004 – Dispõem 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. 

 Lei Estadual n° 12.375/2002 – Dispõe sobre a coleta, o recolhimento e o 

destino final de pneus descartáveis e adota outras providências. 

 Lei Estadual n° 11.347/ 2000, dispõe sobre a coleta, o recolhimento e o 

destino final de Resíduos Sólidos potencialmente perigosos, e dá outras 

providencias.  
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 Lei Estadual n° 11.376/2000 – Estabelece a obrigatoriedade da adoção de 

plano de gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde nos casos que 

menciona. 

 Lei Estadual n° 11.347/2000 – Dispõe sobre a coleta, o recolhimento e o 

destino final de resíduos sólidos potencialmente perigosos que menciona, e 

adota outras providências. 

 Lei 14512/2008 – Altera os Arts. 1º, 2º, 3º, 5º e 6º da Lei nº 12.375, de 2002, 

que dispõe sobre a coleta, o recolhimento e o destino final de pneus 

descartáveis. 

 Decreto 14250/1981 – Regulamenta os dispositivos da Lei nº 5.793, 

referentes à proteção e a melhoria da qualidade ambiental. 

 Decreto 6215/2002 – Regulamenta a Lei nº 12.375, de 16 de julho de 2002, 

que dispõe sobre a coleta, recolhimento e o destino final de pneus 

descartáveis e adota outras providências. 

 Decreto 3272/2010 – Fixa os critérios sobre os quais devem ser elaborados 

os planos de gerenciamento de resíduos sólidos referentes a resíduos sólidos 

urbanos municipais, previstos nos Arts. 265 e 266 da Lei Nº 14.675/2009. 

 

 

1.4. LEIS MUNICIPAIS 

 

 LEI Nº. 4.510 DE 25/03/2010. Dispõe sobre a criação do Conselho Municipal 

de Saneamento de Canoinhas e da outras providências 

 LEI Nº. 4.404 DE 29/04/2009. Cria o fundo municipal de saneamento básico 

do município de Canoinhas, o conselho gestor do fundo municipal de 

saneamento básico e adota outras providências.  

 LEI Nº. 6.276 DE 03/10/2018. Disciplina o tráfego de veículos de tração 

animal e dá outras providências.  
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3. LEVANTAMENTO E DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO ATUAL 

 

Este item do trabalho irá contemplar o levantamento e diagnóstico da situação atual 

do Sistema de Limpeza Urbana e Manejo dos Resíduos Sólidos do município de 

Canoinhas - SC, sob o ponto de vista administrativo, técnico/operacional, financeiro, 

legal e ambiental. 

 

Serão realizados os levantamentos e os diagnósticos referentes à gestão dos 

Resíduos Domiciliares, Resíduos dos Serviços de Saúde (RSS), Resíduos da 

Construção Civil (RCC), Resíduos Especiais e os Resíduos da Limpeza Pública. 

 

 

3.1. ESTRUTURA ADMINISTRATIVA  

 

Em Canoinhas, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMMA é o órgão 

municipal que detém a atribuição de realizar a gestão pública e ambiental dos 

resíduos sólidos urbanos do município, sendo sua estrutura atual apresentada 

abaixo: 

 

 Secretario de Meio Ambiente 

 Supervisor I- Gestor de Saneamento Básico 

 Supervisor III- Arborização e Paisagismo 

 Diretor Administrativo 

 Colaborador: Agente Administrativo 

 Gestor de Saneamento 

 

O gestor de saneamento que é o fiscalizador da prestação dos serviços de 

abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e gerenciamento 

dos resíduos sólidos. 

 

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMMA possui dois Conselhos: 
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 Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente - COMDEMA  

 Conselho Municipal de Saneamento 

 Conselho Gestor do Fundo Municipal de Saneamento Básico - CONFUNSAE  

 

De acordo com informações obtidas na própria SEMMA não existe um gestor 

específico para atuar no manejo dos resíduos sólidos, ressalta-se também a 

inexistência de um núcleo de fiscalização na atual estrutura da SEMMA.  

 

 

3.2. RESPONSABILIDADES 

 

Apresenta-se, no Resíduos, um resumo introdutório das responsabilidades para a 

gestão dos resíduos sólidos em termos da Política Nacional de Resíduos Sólidos, 

Lei n° 12.305/2010: 

 
Quadro 68: Responsabilidade pelo Gerenciamento dos Resíduos  

Responsabilidade/Gerenciamento 

Administração 
Municipal 

Resíduos Domiciliares 

Resíduos Comerciais (características similares aos domiciliares) 

Resíduos da Limpeza Urbana (originários da varrição, limpeza de 
logradouros e vias públicas)  

Geradores 
Específicos* 

Resíduos Industriais 

Resíduos da Construção Civil – RCC 

Resíduos de Serviços de Saúde - RSS 

Resíduos Agrossilvopastoris 

Resíduos da Mineração 

Resíduos dos Serviços de Transporte 

Compartilhada -
Logística Reversa 

Produtos eletroeletrônicos 

Pilhas e baterias 

Lâmpadas fluorescentes 

Pneus 

Agrotóxicos (resíduos e embalagens)  

Óleos lubrificantes (resíduos e embalagens) 

*Público ou Privado 

  Fonte: Fonte: Lei n0 12.305/210 

 

Logística reversa: 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 

http://www.pmc.sc.gov.br/conteudo/?mode=pa&item=14756&fa=7&cd=19901
http://www.pmc.sc.gov.br/conteudo/?mode=pa&item=14756&fa=7&cd=31625


Revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico  

Prefeitura Municipal de Canoinhas – Santa Catarina 

 

196 

 

reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra destinação 

final ambientalmente adequada. 

 

Responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos: 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 desta Lei. 

 

 

3.3. GESTÃO DOS SERVIÇOS 

 

3.3.1. Serviços Executados 

 

O gerenciamento dos resíduos sólidos, apesar do envolvimento de diversas esferas, 

possui responsabilidades específicas delegadas à Administração Municipal, que 

poderá realizar os serviços direta ou indiretamente, conforme mencionado na 

Política Nacional de Resíduos Sólidos, Lei no 12.305/210 em seu Art. 26. 

 

Em Canoinhas os serviços de limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos cuja 

competência é da municipalidade são executados em sua maioria de forma indireta, 

através de contratação de empresas específicas. No entanto, algumas atividades de 

suporte são realizadas forma direta, através de funcionários e equipamentos 

próprios, conforme apresentado no Quadro 69.  

  

Quadro 69: Serviços referentes ao manejo dos resíduos sólidos executados no município. 

Execução das etapas do gerenciamento dos resíduos sólidos municipais 

Etapa  Prestador de Serviço 

Coleta Domiciliar Convencional (urbana ) 
Empresa Terceirizada – Serrana 

Engenharia Ltda. 
Disposição Final dos resíduos sólidos em 

Aterro Sanitário licenciado 
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Execução das etapas do gerenciamento dos resíduos sólidos municipais 

Etapa  Prestador de Serviço 

Coleta Seletiva (urbana e rural) 

Serviço de coleta, transporte, tratamento e 

destinação final dos resíduos gerados nos 

estabelecimentos municipais de saúde 

Triagem e comercialização dos Materiais 

Recicláveis 
Cooperativa Recanto da Reciclagem  

Serviços de Limpeza de Logradouros Públicos 

(corte de grama, varrição de ruas, calçadas, 

poda de árvores, limpeza e conservação de 

jardins, praças e áreas externas de escolas e 

creches) 

Empresa terceirizada – Balsa Nova 

Fonte: Elaborado por Ampla Consultoria, 2019. 

 

 

3.4. RESÍDUOS DOMICILIARES (E COMERCIAIS) 

 

Os serviços referentes ao manejo dos resíduos sólidos domiciliares (e comerciais) 

ocorrem de maneira indireta no município de Caninhas, através da realização dos 

serviços por empresa terceirizada. 

 

O município de Canoinhas terceirizou os serviços de coleta, transporte e destinação 

final dos resíduos sólidos urbanos, através do Contrato N.º PMC 134/2017, firmado 

entre o município de Canoinhas e a empresa Serrana Engenharia Ltda.  

Tal contrato prevê a realização dos seguintes serviços:  

 

 Coleta de Resíduos Sólidos Urbanos (domiciliar, comercial): a coleta deverá 

ser realizada em todo o perímetro urbano do município, zonas de expansão 

urbana e no Distrito de Marcílio Dias;  

 

 Coleta de Resíduos Recicláveis (Coleta Seletiva): a coleta deverá ser 

realizada no perímetro urbano e rural do município, zonas de expansão 
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urbana e rural e no Distrito de Marcílio Dias, sendo destinados à Unidade de 

Triagem. 

 

 Disposição final de resíduos sólidos urbanos (domiciliar, comercial) em Aterro 

Sanitário devidamente licenciado, incluindo o transbordo e o transporte até o 

mesmo. 

 

A empresa terceirizada é responsável por gerir o serviço no que diz respeito, tanto à 

área operacional quanto administrativa, correndo por conta desta todas as 

despesas, relativas ao pessoal contratado, ferramentas, equipamentos, bem como 

todos os encargos sobre a mão-de-obra necessária à realização dos serviços. 

 

Na Figura 106 tem-se o fluxograma com as etapas do manejo dos resíduos 

domiciliares em Canoinhas.  
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Figura 106: Fluxograma das etapas do manejo dos resíduos domiciliares em canoinhas. 

 

 

Fonte: Elaborado por Ampla Consultoria, 2019. 

 

3.4.1. Acondicionamento dos Resíduos Domiciliares 

 

Vale citar que a qualidade do serviço de coleta também depende do correto 

acondicionamento dos resíduos por parte do gerador, pois faz com que sejam 

evitados acidentes com as pessoas envolvidas no processo de coleta, transporte e 

destino final, evita a proliferação de vetores e minimiza efeitos visuais e olfativos 

desagradáveis.  
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Além do acondicionamento em recipiente adequado é preciso que o gerador faça o 

armazenamento e a colocação dos recipientes no local, dia e horário previsto para a 

coleta, que deverão ser informados através de campanhas informativas/ambientais 

executadas pela Administração Municipal e/ou operadora do sistema.  

 

Com relação ao acondicionamento dos resíduos domiciliares, a Lei Municipal N0 

3.015/1998 que dispõe sobre atos de limpeza pública e dá outras providências, 

estabelece: 

Art. 1º - Constitui-se em ato lesivo à limpeza urbana:  

I – depositar ou lançar papéis, latas, restos ou lixo de 

qualquer natureza fora dos recipientes apropriados, em 

vias, calçadas, praças e demais logradouros públicos 

causando danos à conservação da limpeza urbana. 

 

Com relação à separação dos resíduos para a coleta seletiva, em Canoinhas não 

existe legislação que discipline o acondicionamento distinto dos resíduos por parte 

dos munícipes. No entanto o Decreto Federal No 7.404/2010 em seu Art. 9o: 

 

“§ 2o  O sistema de coleta seletiva será implantado pelo 

titular do serviço público de limpeza urbana e manejo de 

resíduos sólidos e deverá estabelecer, no mínimo, a 

separação de resíduos secos e úmidos e, 

progressivamente, ser estendido à separação dos 

resíduos secos em suas parcelas específicas, segundo 

metas estabelecidas nos respectivos planos.  

§ 3o  Para o atendimento ao disposto neste artigo, os 

geradores de resíduos sólidos deverão segregá-los e 

disponibilizá-los adequadamente, na forma estabelecida 

pelo titular do serviço público de limpeza urbana e 

manejo de resíduos sólidos.” 

 

Observou-se em visita técnica a falta de padronização nas lixeiras instaladas. 

Também se pode observar o grande uso de sacolas de supermercados para 

acondicionamento dos resíduos domiciliares, prática comum no Brasil.  
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Na Figura 107 apresentam-se algumas imagens de recipientes para 

acondicionamento dos resíduos domiciliares em Canoinhas.   

 

Figura 107: Exemplos de Lixeiras utilizadas para armazenamento dos resíduos para a coleta 
domiciliar – Área Urbana. Falta de padronização de lixeiras. 

  

 

Fonte: Arquivo Técnico Ampla, 2019. 

 

Para a área rural, ou seja, no interior do município, devido à grande expansão, estão 

sendo implantadas lixeiras comunitárias para o armazenamento dos resíduos 

recicláveis secos, conforme Figura 108. 

 

Figura 108: Lixeiras comunitárias a serem instaladas no interior do município. 

 

Fonte: Arquivo Técnico da Prefeitura, 2019. 
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3.4.2. Coleta Convencional 

 

A coleta domiciliar convencional é realizada em toda área urbana do município não 

sendo realizada na área rural. Na área rural é comum os resíduos úmidos e 

orgânicos serem compostados.  

 

3.4.3. Setores e Frequência da Coleta Domiciliar 

 

A área urbana do município de Canoinhas é dividida em 10 setores de coleta, sendo 

a coleta realizada em 03 turnos, de segunda a sábado. Na Figura 109 apresenta-se 

o mapeamento fornecido pela empresa Serrana. Nesta imagem não estão bem 

definidos os setores, pois não estão de acordo com o apresentado individualmente, 

conforme mostrado posteriormente.  

 

Figura 109: Setores e Frequência da Coleta Convencional na área urbana. 

 

Fonte: Serrana Engenharia, 2018. 
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A coleta é realizada através de 01 turno matutino e 02 turnos vespertinos, das 05:00 

às 14:00 horas e das 15:00 às 23:45, respectivamente. 

 

A seguir apresentam-se os mapeamentos dos setores individuais fornecidos pela 

empresa que executa a coleta domiciliar.  

 

Figura 110: Setor 01 – Frequência e bairros atendidos. 

 

 

Figura 111: Setor 02 – Frequência e bairros atendidos. 
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Figura 112: Setor 03 – Frequência e bairros atendidos. 

 

Figura 113: Setor 04 – Frequência e bairros atendidos. 

 

Figura 114: Setor 05 – Frequência e bairros atendidos. 
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Figura 115: Setor 06 – Frequência e bairros atendidos. 

 

 

Figura 116: Setor 07 – Frequência e bairros atendidos. 

 

 

Figura 117: : Setor 08 – Frequência e bairros atendidos. 

 

 

 

 



Revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico  

Prefeitura Municipal de Canoinhas – Santa Catarina 

 

206 

 

Figura 118: Setor 09 – Frequência e bairros atendidos. 

 

Figura 119: Setor 010 – Frequência e bairros atendidos. 

 

 

 

 

3.4.3.1. Veículos e Equipamentos 

 

Para a realização da coleta domiciliar são utilizados veículos e equipamentos 

apropriados para a atividade, disponibilizados pela empresa contratada para 

executar os serviços.  

  

A coleta convencional é realizada por veículos coletores equipados com dispositivos 

de compactação mecânica, com capacidade de 15 m³, com plataforma de 

carregamento traseira e basculamento mecânico à descarga. Através de prensa 

hidráulica, os resíduos sólidos são compactados no interior do compartimento de 

carga, de forma a reduzir seu volume, conforme se visualiza na Figura 120.  
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Figura 120: Caminhão Compactador que Realiza a Coleta Convencional  

   

  

Fonte: Arquivo Técnico Ampla, 2019. 

 

O serviço de coleta convencional é executado com a utilização de 3 (três) 

caminhões coletores, sendo 2 (dois) utilizados na operação diária dos serviços, e 1 

(um) caminhão utilizado como reserva. No Quadro 70 apresentam-se as 

especificações técnicas dos caminhões coletores. 

 
Quadro 70: Especificações técnicas dos caminhões coletores. 

Veículos e Equipamentos 

Marca/Modelo/Equipamento/Ano Quantidade 

Ford Cargo 1722E – cap 15m3 1 

Wolkswagen 17280 - cap 15m3 1 

Fonte: Serrana Engenharia, novembro/2018. 

 

3.4.3.2. Equipe 

 

Para realização da coleta domiciliar convencional utiliza-se o mão-de-obra conforme 

apresentada no Quadro 71: 
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Quadro 71: Quantitativo de Funcionários da Coleta Domiciliar. 

Motorista Coletores 

3 10 

Fonte: Arquivo Técnico Ampla, 2019. 

 

Ainda compõe a equipe: 02 encarregados de coleta, 01 auxiliar administrativo e 01 

gerente regional. 

 

3.4.4. . Quantidade de Resíduos Sólidos Coletados pela Coleta Convencional 

 

Os dados da quantidade de resíduos sólidos coletados pela coleta convencional 

estão apresentados no Quadro 72. 

 

 
Quadro 72: Quantidade de Resíduos Sólidos Domiciliares Coletados.  

 

Mês/Ano 
Quantitativo Canoinhas (t/mês) - Coleta Convencional 

2011 2012 2013 … 2016 2017 2018 

Janeiro  697 698 756   647,13 735,49 764,91 

Fevereiro 640 704 639   674,98 645,28 639,82 

Março 687 694 678   703,59 683,74 689,15 

Abril 660 622 …   663,78 647,6 645,53 

Maio 621 686 …   667,19 706,36 658,14 

Junho 637 731 …   667,93 706,14 677,88 

Julho 690 692 …   657,94 663,9 695,16 

Agosto 706 710 …   678,12 696,68 669,21 

Setembro 574 613 …   638,91 637,81 668,76 

Outubro 651 713 …   662,96 689,3 764,6 

Novembro 623 634 …   674,75 669,49   

Dezembro 725 723 …   727,6 699,13   

Média  659,25 685 691   672,0733 681,7433 687,316 

Fonte: 2011-2013 PGIRS; 2016-2018 – Serrana Engenharia. 

 

3.4.5. Coleta Seletiva  

 

A coleta seletiva consiste na coleta dos materiais recicláveis já separados nos 

domicílios. Estes serviços também estão inseridos no contrato que o município 

possui com a empresa Serrana Engenharia. 
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A coleta seletiva é realizada na área urbana e rural do município, incluído o Distrito 

de Marcílio Dias.  

 

A equipe de coleta é composta por 01 motorista e 03 coletores. 

 

Segundo informações da Serrana a coleta seletiva é realizada utilizando um 

caminhão baú locado de empresa terceirizada, com capacidade para 1800 kg 

aproximadamente, conforme Figuras abaixo. 

 

Figura 121: Coleta seletiva sendo realizada. 

  
 

Fonte: Arquivo Técnico Ampla, 2019. 

 

Os materiais recicláveis coletados pela coleta seletiva são encaminhados para a 

Cooperativa Recanto da Reciclagem que opera a Unidade de Triagem Municipal.  

 

3.4.5.1. Campanhas Ambientais e Informativas sobre a Coleta Domiciliar 

 

É de fundamental importância que os munícipes tenham conhecimento do horário da 

coleta domiciliar em seu bairro para então colocar os resíduos próximos a este 

horário, evitando assim o acúmulo destes nas ruas. Para tanto, torna-se necessária 

constantes campanhas informativas acerca do horário da coleta do lixo.  

 

A Secretaria de Meio Ambiente e a empresa que executa a coleta domiciliar, 

realizam campanhas informativas sobre a frequência e roteiro da coleta seletiva no 

interior do município, conforme se visualiza na Figura 122.  
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Figura 122: Material informativo sobre a coleta seletiva no interior de Canoinhas. 

  

Fonte: Arquivo Técnico Ampla, 2019. 

 

3.4.6. Estação de Transbordo 

 

Devido ao fato do local destinado a disposição final dos resíduos domiciliares de 

Canoinhas localizarem-se distante do centro municipal, torna-se necessário uma 

Estação de Transbordo para os resíduos ficarem armazenados temporariamente.  

 

Na Estação de Transbordo ocorre a transferência dos resíduos dos caminhões 

compactadores, que realizam a coleta convencional, para um caminhão de maior 

porte, que então fará o transporte até o Aterro Sanitário, localizado em Mafra. 

 

Através da utilização de uma Estação de Transbordo diminui-se o número de 

viagens até o aterro sanitário, em virtude do aumento da carga a ser transportada 

utilizando-se um equipamento com maior capacidade de armazenamento. 
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A Estação de Transbordo utilizada localiza-se no município vizinho de Três Barras, 

em Barra Grande- KM 06, conforme Figura 123. 

 

Figura 123: Mapa de Localização da Estação de Transbordo. 

 

Fonte: Elaborado por Ampla Consultoria, 2019. 
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A Estação de Transbordo para Resíduos Sólidos Urbanos possui licença ambiental 

de operação expedida pela FATMA - LAO No 2210/2018, com validade até 2022. 

Segundo consta na LAO a Estação de Transbordo dos Resíduos Sólidos 

Domiciliares possui área total de 10.000 m2 e área útil de 1.000 m2, com capacidade 

de até 120 ton/dia, sendo os resíduos depois de encaminhados para o Aterro 

Sanitário de Mafra- SELUMA.  

 

Na Figura 124 pode-se observar uma visão geral da Estação de Transbordo, com 

detalhe para a balança onde todos os caminhões coletores são inicialmente 

pesados.  

 

Figura 124:Vista Geral da  Estação de Transbordo e balança, respectivamente. 

   

Fonte: Arquivo Técnico Ampla, 2019. 

 

Na Figura 125 pode-se observar o talude onde o caminhão compactador sobe para 

depositar os resíduos dentro do caminhão que fará o transporte até o Aterro 

Sanitário. Notam-se também os resíduos depositados no caminhão que os levará 

até o Aterro Sanitário. 

 

Figura 125: Vista do talude e dos resíduos sendo transportados do caminhão compactador 
para o de maior capacidade. 

  

Balança 
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Fonte: Arquivo Técnico Ampla, 2019. 

 

3.4.7. Breve Histórico da Coleta Seletiva – Projeto Recicla Canoinhas 

 

O município de Canoinhas possui projeto visando fomentar a implantação de ações 

voltadas à reciclagem, como coleta seletiva e triagem dos materiais recicláveis, 

denominado “Recicla Canoinhas”. De acordo com informações obtidas junto à 

SEMMA, as primeiras ações referentes ao projeto “Recicla Canoinhas” tiveram início 

em setembro de 2005 através de reuniões com os catadores e planejamento do 

projeto. 

 

Dentre as ações previstas no projeto, já foram realizadas na primeira etapa: o 

Estudo Gravimétrico (2007); construção do Barracão de Triagem (finalizado em 

fevereiro de 2012) e aquisição de equipamentos; formação de cooperativa para 

operar a usina (fevereiro de 2012) e contratação de empresa para realizar a coleta 

seletiva (janeiro de 2013).  

 

Deste modo, desde 2013 a coleta seletiva vem sendo realizada no município por 

empresa terceirizada e os materiais coletados são encaminhados para a Unidade de 

Triagem Municipal operada atualmente pela Cooperativa Recanto da Reciclagem. 

 

Outra ação referente ao projeto Recicla Canoinhas foi o chamamento e 

cadastramento de empresas para atuarem na coleta seletiva dos grandes geradores, 

em potencial os comerciantes. Neste sentido a empresa Reciplan é a única 

cadastrada que realiza esta coleta, sendo os materiais coletados destinados para o 

próprio galpão da empresa, conforme será descrito posteriormente. 

 



Revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico  

Prefeitura Municipal de Canoinhas – Santa Catarina 

 

214 

 

Ainda, com relação à coleta seletiva, o Plano de Gestão Integrada de Canoinhas, 

elaborado em 2013, previa diversas ações voltadas para o aumento da reciclagem 

municipal, porém observou-se em 2019 que nenhuma ação foi praticada neste 

sentido.  

 

3.4.8. Unidade de Triagem: Cooperativa Recanto da Reciclagem 

 

A Unidade de Triagem de Canoinhas é operada atualmente pela Cooperativa 

Recanto da Reciclagem. A Prefeitura disponibiliza o galpão à cooperativa e ainda 

arca com os custos relativos à contas de água, luz, telefone, internet, monitoramento 

(câmeras e alarme) e 01 cesta básica por família. 

 

O local encontra-se devidamente licenciado para a “Atividade de triagem dos 

resíduos sólidos urbanos provenientes da coleta seletiva” conforme LAO no 

7.747/2017 emitida pela FATMA, com validade até 2021.   

 

Os materiais coletados pela coleta seletiva são  enviados/descarregados no Galpão 

de Triagem, onde os cooperados realizam a separação, prensagem, enfardamento, 

armazenando e posterior comercialização. 

 

A Unidade de Triagem localiza-se no prolongamento da rua Miguel Darmouros, no 

bairro Campo da Água Verde. O terreno e o Galpão de Triagem pertencem à 

Prefeitura Municipal e segundo verificado junto à SEMA não existe nenhum convênio 

formal entre a prefeitura e a cooperativa para utilização do local.  

  

Na Figura 126 apresenta-se a localização da Unidade de Triagem. 
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Figura 126: Localização da Unidade de Triagem. 

 

Fonte: Elaborado por Ampla Consultoria, 2019. 

 

A seguir será descrito o processo operacional do galpão de triagem operado pela 

Cooperativa Recanto da Natureza, com base em observações e informações obtidas 
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em visita técnica realizada no local em novembro de 2018, por técnicos da empresa 

AMPLA e da SEMA. 

 

Na Figura 127 pode-se verificar a vista externa do galpao de triagem e unidade de 

apoio.  

 

Figura 127: Vista geral externa galpão de triagem (direita) e unidade de apoio (esquerda). 

 

Fonte: Arquivo Técnico Ampla, 2019. 

 
A seguir visualiza-se vista externa e interna do Galpão de Triagem.  

 

Figura 128: Vista externa e interna, respectivamente, galpão de triagem.   

   

Fonte: Arquivo Técnico Ampla, 2019. 

 
Inicialmente, os caminhões da coleta seletiva entram no galpão de triagem e descarregam os 

resíduos. Após é realizada a triagem dos materiais na esteira transportadora,  

Figura 129.  
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Figura 129: Local onde os resíduos são descarregados e esteira de triagem. 

 

Fonte: Arquivo Técnico Ampla, 2019. 

 
Nas esteiras ocorre a etapa inicial de triagem, onde cada material reciclável é 

separado e colocado em bags de acordo com o tipo de material. Nesta linha cada 

trabalhador é responsável pela separação de um material específico. 

 
Após a triagem, os materiais como papel, papelão, plástico, embalagens tetra pack, 

e outros, armazenados em bags são prensados e enfardados para posterior 

comercialização.  

Figura 130: Vista interna do galpão de triagem. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo Técnico Ampla, 2019. 

 
 

Local onde são descarregados os 

materiais da coleta seletiva 

Esteira 

 Esteira 
Prensas 

 Bags com materiais triados 
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Na Figura 131 podem-se visualizar alguns materiais separados e enfardados e as 

prensas utilizadas.   

 
Figura 131: Prensas e materiais enfardados. 

  
Fonte: Arquivo Técnico Ampla, 2019. 

 
Os materiais que não serão enviados para a reciclagem (rejeitos em geral) são 

dispostos em bags e coletados pelo caminhão que realiza a coleta convencional, 

sendo encaminhados para aterro sanitário. 

 
Ainda, junto a Unidade de Triagem existe uma Unidade de Apoio constituída por: 

escritório, refeitório, cozinha, banheiros e vestiários.  

 
Figura 132: Refeitório e cozinha, respectivamente. 

  
Fonte: Arquivo Técnico Ampla, 2019. 

 

Ainda merece destaque que junto á área da Unidade de Triagem, os cooperados 

possuem projeto de uma horta utilizada para consumo próprio, Figura 133. 
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Figura 133: Vista geral da horta mantida pelos cooperados. 

 
Fonte: Arquivo Técnico Ampla, 2019. 

 

Situação da Unidade de Triagem em 2012. 

 

A título de comparação, a seguir apresentam-se imagens e informações sobre a 

Unidade de Triagem antes do início de sua operação, em 2012.  

 
Figura 134: Galpão de triagem – Unidade de Reciclagem ( Data: 02/2012). 

  

Fonte: Arquivo Técnico Ampla, 2019. 
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Figura 135: Área interna do galpão de triagem (Data: 02/2012). 

 

Fonte: Arquivo Técnico Ampla, 2019. 

 

Destaca-se que o galpão de triagem foi construído conforme especificações 

adotadas para execução destas atividades, possuindo: rampa para 

descarregamento do caminhão em desnível, silo, mesa de triagem, baias de 

armazenamento, etc.  

 

Atualmente, em novembro de 2018, o galpão apresenta-se sem o layout operacional 

desenvolvido no projeto além de ter sido fechada, em alvenaria, as laterais do 

galpão.  

 

 Quantidade de Materiais Recicláveis Comercializados 

 

A quantidade de material, por tipo, comercializada pela Associação em 2018 

(parcial) apresenta-se no Quadro 73.  

 

Quadro 73: Quantidade comercializada em 2018. 

Quantidade Comercializada - 2018 

Produtos/Mês Junho Julho Agosto Setembro Outubro 

PRODUTOS TOTAL KG TOTAL KG TOTAL KG TOTAL KG TOTAL KG 

Sacolinhas 1.311,50 1.352,00 1.430,00 1.451,70 1.519,50 

Papelão 3.218,25 3.574,20 3.829,50 2.953,00 4.132,60 

papel branco 935,85 910,70 1.137,10 855,50 1.006,30 
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Quantidade Comercializada - 2018 

Produtos/Mês Junho Julho Agosto Setembro Outubro 

 Papel Misto 2.573,40 2.658,20 3.065,10 2.401,90 5.007,90 

Leite 1.409,10 1.443,80 1.603,20 1.159,70 1.376,80 

latinha  93,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Copinho descartável 104,65 117,90 106,70 89,80 137,20 

PET BRANCO 1.007,75 1.080,30 1.304,30 885,30 1.176,90 

PET VERDE 226,35 255,60 300,90 203,20 206,30 

PET AZUL 86,20 52,30 61,90 32,60 103,60 

Balde Bacia Branco 210,65 157,30 234,10 92,10 196,00 

Balde Bacia Colorido 498,95 487,60 522,80 456,00 616,50 

PVC 373,35 329,90 332,00 355,10 288,40 

Azeite 276,40 182,00 341,50 240,60 295,90 

miolo 87,15 44,10 147,70 83,10 118,60 

PEAD Branco 720,10 707,40 860,20 566,90 775,10 

PEAD Colorido 509,40 484,80 545,20 412,20 432,00 

Cristal 590,20 593,50 768,10 554,70 589,00 

Panela  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Saco de Rafia 178,30 98,00 134,70 134,70 110,90 

Caixa Mercado 
Colorido 

0,00 43,10 40,00 0,00 42,10 

Pára-choque  0,00 58,50 77,30 0,00 53,30 

Cadeira Colorida 55,80 50,00 0,00 0,00 34,50 
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Quantidade Comercializada - 2018 

Produtos/Mês Junho Julho Agosto Setembro Outubro 

Mangueira 60,60 111,00 111,60 105,40 86,80 

Caixa de descarga 27,65 28,10 42,90 42,90 26,60 

Margarina 214,15 136,70 171,10 167,90 162,40 

Cimento 334,80 207,60 507,40 167,40 253,00 

galao 0,00 117,90 0,00 0,00 164,70 

Máquina 52,20 68,50 198,60 173,50 163,60 

TOTAIS 15.155,75 15.351,00 17.873,90 13.585,20 19.076,50 

Fonte: Elaborado por Ampla Consultoria, 2019. 

 

3.4.9. Coleta Seletiva no Comércio  

 

A Coleta Seletiva no Comércio e Grandes Geradores é uma ação referente ao 

projeto Recicla Canoinhas. 

 

A Secretaria de Meio Ambiente realiza o cadastro dos grandes geradores, 

comerciantes em geral, e também cadastro de empresa do ramo da reciclagem que 

queira estar realizando esta coleta. 

 

Os comerciantes recebem bags para acondicionar os materiais, e quando estão 

cheios solicita a coleta. Neste sentido, a empresa Reciplan é a única cadastrada que 

realiza esta coleta, sendo os materiais coletados destinados para o próprio galpão 

da empresa, conforme será descrito posteriormente. 

 

Na Figura 136 pode-se observar a coleta seletiva no comércio sendo realizada pela 

empresa Reciplan, que realiza com veículo e funcionários próprios.  
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Figura 136: Coleta Seletiva de grandes geradores. 

  

Fonte: Arquivo Técnico Ampla, 2019. 

 

3.4.10. Galpões de Reciclagem 

 

Buscando colher informações sobre a coleta informal, comércio e triagem de 

materiais recicláveis, realizou-se visita técnica, em novembro de 2018, em unidades 

conhecidas pela SEMMA. 

 

 Galpão de Reciclagem- Empresa Reciplan 

 

Conforme já comentado, a empresa Reciplan é cadastrada junto à prefeitura – 

SEMA para realizar a coleta seletiva no comércio de Canoinhas. Os materiais 

coletados por veículo próprio da empresa são enviados para o Galpão de Triagem 

que se localiza na Rua Helena Henning, 80 no Bairro Industrial I. 

 

Na Figura 137 pode-se visualizar imagem externa do Galpão de Triagem da 

empresa Reciplan. 

 

Figura 137: Imagem externa geral do Galpão de Triagem da empresa Reciplan. 

  

Fonte: Arquivo Técnico Ampla, 2019. 
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Segundo informações da proprietária da Reciplan, a empresa possui 10 funcionários 

que atuam na coleta seletiva do comércio e na triagem dos materiais. Foi informado 

que em média são triados 23 toneladas/mês de materiais recicláveis provenientes de 

Canoinhas.   

 

Figura 138: Vista externa e interna do galpão de triagem da Reciplan. 

  

 

  

Fonte: Arquivo Técnico Ampla, 2019. 

 

Ainda, segundo informações da proprietária do estabelecimento o local possui 

Certidão de Conformidade Ambiental 381761/2015 com validade ate 20/02/2019.  

 

 LA Reciclagem 

 

A empresa LA Reciclagem localiza-se na rua Pedro Batista de Barros, no Bairro 

Industrial I, local onde possui um Galpão de Triagem e atua na compra e venda de 

material reciclável. Segundo informações obtidas junto à proprietária do local, em 

novembro de 2018, seu principal fornecedor de material reciclável é a empresa 

Fricasa, que o vende plástico, papel e papelão à LA Reciclagem.   

 



Revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico  

Prefeitura Municipal de Canoinhas – Santa Catarina 

 

225 

 

Em média são processadas 12 ton/mês de material reciclável, sendo 

aproximadamente 10 toneladas da empresa Fricasa e 02 toneladas de terceiros.  

 

Figura 139: Vista externa do Galpão de Triagem da empresa LA Reciclagem. 

  

Fonte: Arquivo Técnico Ampla, 2019. 

 

O local é uma empresa familiar onde atuam 03 pessoas. A etapa de triagem é 

realizada em mesas manuais, onde após triagem os resíduos são prensados. 

Segundo informações do proprietário os resíduos após triagem e enfardamento 

são vendidos para uma empresa de reciclagem de Ponta Grossa – PR. 

 

Figura 140: Vista interna do galpão de triagem da empresa LA Reciclagem. 

  

 

Fonte: Arquivo Técnico Ampla, 2019. 
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3.4.11. Caracterização dos Resíduos Domiciliares 

 

Neste item apresentam-se as informações referentes à caracterização quantitativa e 

qualitativa disponibilizadas pelo município ou agentes envolvidos na gestão dos 

resíduos sólidos domiciliares. 

 

A caracterização quantitativa foi realizada com base nos dados de geração dos 

resíduos domiciliares através da quantidade coletada pela coleta domiciliar e a 

quantidade comercializada pela Cooperativa Recanto da Reciclagem. A partir desta 

quantidade, e dos dados populacionais, calculou-se a geração per capita de 

resíduos domiciliares. 

 

A caracterização qualitativa apresentada é referente ao estudo gravimétrico 

realizado na área urbana do município pela Administração Municipal e apresentado 

no PGRS elaborado em 2013. 

 

3.4.11.1. Quantidade Coletada e Geração Per Capita de Resíduos 

Domiciliares  

 

A geração de resíduos pode variar de acordo com as características de cada região, 

macro ou micro região, estado, ou ainda, podem variar em função de aspectos 

sociais, econômicos, culturais, geográficos e climáticos, ou seja, os mesmos fatores 

que também diferenciam as comunidades entre si.  

 

Com base nos dados da quantidade de resíduos coletados pela coleta convencional 

e enviados para o aterro sanitário e quantidade de materiais recicláveis 

comercializados, calculou-se a geração per capita (kg/hab*dia) de resíduos de 

Canoinhas, apresentada no Quadro 74. 

 
Quadro 74: Geração Per Capita de resíduos domiciliares. 

Dados (2018) 

População Urbana (hab) 40.722 

Resíduos enviados para aterro sanitário* (t/mês) 687 

Resíduos enviados para Reciclagem** (t/mês) 16 
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Dados (2018) 

Geração de Resíduos Domiciliares (t/mês) 703 

Geração Per capita 

Per capita (kg/hab*dia)* 0,57 

*Resíduos coletados pela Coleta Convencional 
** Resíduos comercializados- coleta seletiva 
 

 Fonte: Elaborado por Ampla Consultoria, 2019. 

  

Considerou-se para o cálculo da geração per capita a população urbana do 

município, uma vez que a coleta domiciliar convencional é realizada em 100% da 

área urbana, e somente a coleta seletiva é realizada na área rural.  

 

3.4.11.2. Qualitativo dos Resíduos Domiciliares 

 

A característica qualitativa da geração de resíduos domiciliares no município foi 

baseada em estudo da composição gravimétrica dos resíduos. O estudo 

gravimétrico representa o percentual de cada componente do lixo em relação ao 

peso total de lixo. 

 

Em Canoinhas existe estudo realizado sobre a composição gravimétrica dos 

resíduos domiciliares realizado na zona urbana do município no ano de 2007, 

referente às ações a serem realizadas na primeira etapa do projeto Recicla 

Canoinhas, apresentado na Figura 141. Destaca-se que após 2007 não foram 

realizados novos estudos gravimétricos com os resíduos gerados em Canoinhas.  
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Figura 141: Composição gravimétrica referente aos materiais recicláveis, resíduos orgânicos e 
rejeitos. 

 

Fonte: Elaborado por Ampla Consultoria, 2019. 

 

De acordo com os dados apresentados, tem-se que 59% dos resíduos domiciliares 

são compostos de material orgânico, passível de compostagem. Já os materiais 

recicláveis secos representam aproximadamente 23%. Considera-se baixo o 

percentual de material seco obtido (23%), sendo encontrado em diversos municípios 

de porte similar ao de Canoinhas valores na faixa de 35-40%.  

 

Não foram obtidas informações sobre a metodologia do estudo gravimétrico 

realizado. Ainda, deve-se destacar que no Plano de Gestão Integrada elaborado em 

2013 previa a realização de Estudos Gravimétricos a cada 2 anos para se verificar o 

comportamento dos resíduos gerados no município, podendo ser realizado em 

parceria entre a SEMMA e a empresa que realiza a coleta domiciliar. 

 

3.4.12. Aterro Sanitário 

 

Os resíduos sólidos domiciliares coletados em Canoinhas são encaminhados para a 

disposição final adequada em Aterro Sanitário da empresa Seluma – Serviço de 

Limpeza Urbana de Mafra, situado na localidade de Rio Branco, S/N, no município 

de Mafra, conforme mapa de localização a seguir. Pode-se observar que o aterro 

sanitário encontra-se distante aproximadamente 62,14 km do centro de Canoinhas.  
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Segundo informado pela empresa Serrana, a Licença Ambiental de Operação do 

aterro de Mafra atualmente válida é a LAO n° 5105/2014, emitida em 01/08/2014 

com validade até 01/08/2018. Conforme determina o art. 13 da Lei Federal n° 

140/2011, é necessário realizar o requerimento de renovação das licenças 

ambientais com um prazo anterior a 120 dias do vencimento desta, tornando-a, 

assim, automaticamente prorrogada até que o órgão ambiental se manifeste. Como 

ainda não houve nenhuma posição do órgão ambiental acerca do pedido de 

renovação da LAO n° 5105/2014, que foi realizado em 27/03/2018 junto ao IMA 

(antiga Fatma) cumprindo o prazo legal estipulado na Lei n° 140/2011 superior a 120 

dias do seu vencimento, esta está automaticamente prorrogada. 
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Figura 142: Localização do Aterro Sanitário utilizado por Canoinhas.  

 

Fonte: Elaborado por Ampla Consultoria, 2019. 
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Conforme informações contidas na Licença Ambiental de Operação No 5105/2014, o 

aterro sanitário possui as seguintes controles ambientais: 

 

 Impermeabilização da área de aterramento com camada de argila (60,0 cm de 

espessura) com capacidade de infiltração de 1x10-7 cm/s acrescida de 

geomembrana - PEAD (polietileno de alta densidade) com espessura de 1,50 

mm e uma segunda camada de argila (60,0 cm de espessura) com 

capacidade de infiltração de 1x10-7 cm/s.  

 Sistema de drenagem (drenos internos verticais e horizontais) e tratamento de 

líquidos percolados, compreendendo: lagoa de emergência, tratamento físico-

químico (coagulação, floculação e decantação), reator anaeróbio, filtro de 

areia, lagoa anaeróbia, lagoa facultativa, zona de raízes, desinfecção 

ultravioleta e leito de secagem.  

 Sistema de drenagem de gases, composto de drenos verticais com tubos de 

concreto perfurados e preenchidos com brita, interligados a drenos 

horizontais. 

 Sistema de drenagem de águas pluviais, composto de "valetas" provisórias 

em concreto pré-fabricado (tipo meia cana) e canais permanentes.  

 Sistema de monitoramento do lençol freático composto de 4,0 (quatro) poços 

de monitoramento, sendo 1,0 (um) a montante e 3,0 (três) a jusante do 

empreendimento.  

 Os resíduos sólidos devem ser dispostos em rampa, numa proporção de 1,0 

(um) na vertical para 3,0 (três) na horizontal (1:3). O trator esteira deve 

compactar o lixo com movimentos repetidos de baixo para cima (3 a 5 vezes).  

 Deverá ser observado o procedimento de adoção de frente de serviço mínima 

possível, cobertura diária dos resíduos, de modo a garantir o manejo 

adequado dos mesmos. 8. Isolamento da área com tela metálica. 9. Utilização 

de simbologia adequada para fins de sinalização. 10. Acesso restrito com 

utilização de guarita. 
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A seguir apresentam-se algumas imagens do aterro sanitário, obtidas durante visita 

técnica ao local, em janeiro de 2019, realizada por técnicos da empresa Ampla, 

acompanhados de representante da empresa Serrana. 

 

Primeiramente, os caminhões ao chegarem ao Aterro Sanitário são pesados, a 

balança destina-se ao controle diário dos resíduos recebidos aterro sanitário. A 

Figura 143 mostra a balança de pesagem dos caminhões na entrada do aterro, bem 

como a sala de controle da balança.  

 

   
Figura 143: Balança de Pesagem do Aterro Sanitário . 

 
Fonte: Arquivo Técnico Ampla, 2019. 

 

Após a pesagem os caminhões encaminham-se para a área de descarga na célula 

em operação. Na Figura 144 observa-se vista geral de células já encerradas do 

aterro e da atual frente de trabalho. 

 

Figura 144: Resíduos Depositados na Frente de Trabalho. 

  

Fonte: Arquivo Técnico Ampla, 2019. 
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O Aterro Sanitário conta com um sistema de drenagem pluvial (canaletas, bueiros, 

escadarias hidráulicas e dissipadores de energia hidráulica), sendo essas águas 

direcionadas para a drenagem natural do terreno, evitando assim que venham a 

causar erosão nos taludes ou favorecer a formação de líquidos percolados.  

 

A seguir apresentam-se imagens do tratamento do chorume - efluente gerado pela 

decomposição da matéria orgânica presente nos resíduos. O tratamento consiste 

nas ações de redução da carga poluidora dos efluentes gerados na massa de 

resíduos dispostos no Aterro Sanitário, através de processos compostos de 

tratamento físico-químico e biológico, que promovem a estabilização dos efluentes, 

para que sejam descartados dentro dos padrões estabelecidos na legislação 

ambiental. 

 

A estação de tratamento de efluentes é composta pelas seguintes unidades: Lagoa 

de emergência I, lagoa de emergência II, sistema físico-químico (composto por 

coagulação, floculação e decantação), reator anaeróbico de fluxo ascendente 

(RALF), filtro anaeróbico de fluxo ascendente, filtro de areia, lagoa anaeróbica, lagoa 

facultativa, zona de raízes, desinfecção ultra-violeta, cloração e leito de secagem. As 

Figuras a seguir apresentam os sistemas de tratamento. 

 
Figura 145: Lagoas  

 

Fonte: Arquivo Técnico Ampla, 2019. 
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Figura 146: Tratamento físico-químico. 

  

Fonte: Arquivo Técnico Ampla, 2019. 

 
 

Figura 147: Reator Anaeróbio RALF. 
 

 
Fonte: Arquivo Técnico Ampla, 2019. 

 

 

Figura 148: Lagoas e Zonas de Raízes. 

 
Fonte: Arquivo Técnico Ampla, 2019. 
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Figura 149: Desinfecção. 

 

Fonte: Arquivo Técnico Ampla, 2019. 

 

Para o monitoramento ambiental do aterro sanitário são realizadas análises físico-

químicas o efluente tratado, por empresa terceirizada, nos pontos de monitoramento 

compreendem os seguintes parâmetros: coliformes fecais, coliformes totais, DBO (5 

dias), DQO, pH, Sólidos Sedimentáveis, Sulfeto e Turbidez. Cabe ao IMA, através 

dos relatórios de monitoramento do aterro sanitário Seluma à ela encaminhados, a 

fiscalização dos mesmos.  

 

Previsão de vida útil do Aterro Sanitário  

  

De acordo com os cálculos realizados pela equipe técnica da SELUMA, 

considerando o crescimento populacional para os próximos anos, temos uma vida 

útil estimada do aterro do município de Mafra de mais 05 anos, chegando até o final 

do ano de 2023. Vale ressaltar que diversos projetos estão em andamento, como o 

Gaseificador de Resíduos, Figura 150, já instalado e em fase de conclusão e 

aprovação no aterro de Mafra, o qual assim que estiver em funcionamento, diminuirá 

consideravelmente o volume a ser depositado no aterro sanitário, e 

consequentemente, aumentará a vida útil do mesmo. 
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Figura 150: Unidade de Gaseificador de Resíduos – Aterro de Mafra. 

   

Fonte: Arquivo Técnico Ampla, 2019. 

 

 

3.5. GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE 

(RSS) 

 

O gerenciamento dos resíduos dos serviços de saúde é de responsabilidade do 

gerador, cabendo ao Poder Público Municipal atender a legislação quando ele 

próprio for o gerador e ainda realizar a fiscalização quando for de terceiros. 

 

3.5.1. Geradores Municipais de RSS 

 

Para realizar a gestão dos RSS dos geradores municipais (Unidades de Saúde e 

outros) a Administração Municipal possui contrato de Prestação de Serviço com a 

empresa Serrana Engenharia Ltda CONTRATO N.º PMC 134/2017, cujo objeto é: 

“Coleta e Destinação final de Resíduos provenientes dos serviços de saúde, 

unidades públicas de saúde do perímetro urbano deste Município, zonas de 

expansão urbana e no Distrito de Marcílio Dias, conforme anexo IX do Edital de 

Concorrência Pública n.º PMC 24/2017”. 
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A coleta deverá ser realizada duas vezes por semana nas unidades de saúde 

pública listadas no Quadro 75, que apresenta a relação de geradores municipais de 

RSS da área urbana do município. O Contrato N.º 91/2012 não engloba a coleta dos 

RSS da área rural do município, que possui 13 Unidades Básicas de Saúde no 

interior. Nestes locais não há grande geração destes resíduos, porém, os resíduos 

gerados são acondicionados e enviados pela própria Prefeitura para a Policlínica 

Municipal onde são coletados pela empresa terceirizada contratada.  

 

Quadro 75: Relação de Geradores Municipais de RSS da área Urbana. 

 
Unidades de Saúde 

 
Endereços 

 
Almoxarifado Central da Saúde 

 
R: Getúlio Vargas s/n – Centro – 47-36217719 

 
Pronto Atendimento Municipal - 

PAM 

 
R: Benjamin Constante nº 1139 – Centro 

 
Farmácia Básica Municipal 

 
R: Vidal Ramos nº 1087 – sala 01 – Centro 

 
Farmácia Popular do Brasil 

 
R: Francisco de Paula Pereira nº 140 – Centro 

 
Clínica da Mulher e da Criança 

 
R: Vidal Ramos nº 1006 – Centro 

 
Policlínica Municipal / 

Laboratório Municipal / Zoonoses 

 
Av. Expedicionários nº1100 –                       

Campo da Água Verde 

 
Centro de Especialidades 

Odontológicas - CEO 

 
R: Major Vieira nº 1921 - Centro 

 
Ambulatório de Epidemiologia 

 
R: Emílio Scholtz n 1200 – Centro 

 
Centro de Atenção Psicossocial- 

CAPS 

 
R: Frei Menandro Camps nº 741 - Centro 

Fonte: Elaborado por Ampla Consultoria, 2019. 

 

A média de coleta pública mensal dos resíduos de saúde do município de Canoinhas 

é de 22.840 litros. As especificações técnicas do veiculo coletor e imagens 

apresentam-se a seguir. 

 

Quadro 76: Especificações técnicas dos caminhões coletores. 

Veículos e Equipamentos 

Marca/Modelo/Equipamento/Ano Ano 
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Veículos e Equipamentos 

Fiat Doblô Cargo 1.4 2014/2015 

Fonte: Serrana Engenharia, novembro/2018. 

 

Figura 151: Veiculo que realiza a coleta dos RSS municipais. 

  

Fonte: Arquivo Técnico Ampla, 2019. 

 

3.5.2. Geradores Privados 

 

A Vigilância Sanitária Municipal realiza a fiscalização do gerenciamento do RSS de 

estabelecimentos privados quando da obtenção/renovação do Alvará Sanitário em 

que é cobrada a existência do Plano de Gerenciamento dos Resíduos dos Serviços 

de Saúde – PGRSS os estabelecimentos geradores destes resíduos contaminantes. 

Nos estabelecimentos que não geram RSS contaminantes é exigida uma Declaração 

de que não produz lixo contaminante. 

 

A Vigilância Sanitária Municipal possui cadastro dos estabelecimentos que possuem 

Alvará Sanitário, no entanto, não existe cadastro específico dos geradores dos 

resíduos de saúde que possuem PGRSS, ou não. A elaboração deste plano é 

obrigatória de acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos - Lei 12305/2011 

e Resolução COMANA N0 358/2005. 
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3.6. GERERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL 

(RCC) 

 

Os Resíduos da Construção Civil são os provenientes de construções, reformas, 

reparos e demolições de obras de construção civil, também chamados de entulhos 

de obras. A responsabilidade pelo gerenciamento destes resíduos é do gerador. 

 

Em Canoinhas, os resíduos da construção e entulhos gerados pela própria 

Administração Municipal são coletados pela Secretaria de Obras que se encarrega 

pelo destino final através da utilização do mesmo para aterro de terrenos e estradas.  

 

No entanto, embora comumente os resíduos da construção civil sejam depositados 

em lotes vagos para servirem de aterro de terrenos, a Resolução CONAMA 

307/2002 estabelece que:  

“§ 1º Os resíduos da construção civil não poderão ser 

dispostos em aterros de resíduos sólidos urbanos, em 

áreas de "bota fora", em encostas, corpos d'água, lotes 

vagos e em áreas protegidas por Lei”. 

 

Figura 152: Resíduos da Construção Civil dispostos em lotes vagos. 

 

Fonte: Arquivo Técnico Ampla, 2019. 

 

O município de Canoinhas não possui legislação específica que norteie o 

gerenciamento dos RCC.  Os RCC são mencionados na Lei Complementar Nº 0021 
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de 20/12/2007 que “Institui o Código de Postura do Município de Canoinhas e dá 

outras providências”. 

“Art.45 Para preservar, de maneira geral, a higiene das 

vias públicas, fica terminantemente proibido: 

... 

II - Comprometer, por qualquer forma, a limpeza das 

águas destinadas ao consumo público ou particular; 

VI - Lançar, nas vias públicas, nos terrenos sem 

edificação, várzeas, valas, bueiros e sarjetas, lixo de 

qualquer origem, entulhos, cadáveres de animais, 

fragmentos pontiagudos ou qualquer material que possa 

ocasionar incômodo à população ou prejudicar a estética 

da cidade, bem como queimar qualquer substância que 

possa viciar ou corromper a atmosfera; 

VII - Fazer a retirada de materiais ou entulhos 

provenientes de construção ou demolição de prédios 

sem o uso de instrumentos adequados, com canaletas 

ou outros que evitem a queda dos referidos materiais nos 

logradouros e vias públicas”. 

 

Não existe cadastro dos geradores de RCC, no entanto, para executar os serviços 

de coleta, existem empresas instaladas no município.  

 

Os pequenos geradores de RCC devem contratar empresa especializada para dar o 

destino final dos resíduos gerados em pequenas obras e reformas. Já os grandes 

geradores, compostos na sua grande maioria por empresas do ramo da construção 

civil, devem elaborar seus respectivos Planos de Gerenciamento dos Resíduos da 

Construção Civil - PGRCC. Não existe por lei, em Canoinhas, a classificação dos 

pequenos e grandes geradores que podem possuir programas de gerenciamento 

específico.  

 

Em Canoinhas, a Secretaria de Planejamento é responsável pela liberação do 

Alvará da Obra, não sendo ainda cobrado o PGRCC durante este processo. Não 

existe fiscalização por parte da Secretaria de Meio Ambiente e Secretaria de Obras 

acerca do gerenciamento dos RCC gerados no município. 
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Na Figura 153 pode-se visualizar caçamba de empresa que presta o serviços em 

Canoinhas.  

    

Figura 153: Resíduos da Construção Civil coletados pelas empresa de caçamba. 
 

 

Fonte: Arquivo Técnico Ampla, 2019. 

 

 

3.7. RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA 

 

O município de Canoinhas terceirizou os serviços de limpeza pública através do 

Contrato PMC 15/2015 com a empresa Balsa Nova Comercial Ltda, o qual se 

encontra em seu nono Termo Aditivo, que tem por objeto contratação de empresa 

especializada para prestação de serviços relativos a limpeza urbana de praças, ruas 

pavimentadas e seus respectivos passeios e também outros espaços públicos. 

 

3.7.1. Serviços Executados 

 

Os serviços de limpeza executados em praças e outros espaços públicos consistem 

em: 

 Limpeza de areias, remoção de mato (vegetação) com rastelamento, cata 

manual de lixo e todos os detritos encontrados nos canteiros e passeios 

internos; 

 Corte de grama; 
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 Limpeza de lixeiras com substituição das embalagens; 

 Pintura de caiação em guias (meios-fios); 

  Limpeza do chafariz da Rodoviária e Prefeitura; 

 Capina química: Pulverização de dessecante (mata mato), locais difíceis de 

capinar; 

 

Os serviços em ruas pavimentadas e respectivos passeios que consistem em: 

 Varrição; 

 Raspagem das sarjetas; 

 Limpeza e desobstrução de bocas de lobo; 

 Capina manual; 

 Capina Química; 

 Roçada; 

 Pintura dos meios-fios e postes. 

 

Na Figura 154 podem-se visualizar os serviços realizados pela empresa Balsa nova 

em Canoinhas.   

 

Figura 154: Serviços de limpeza pública sendo realizados. 

  

 



Revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico  

Prefeitura Municipal de Canoinhas – Santa Catarina 

 

243 

 

 

Fonte: Arquivo Técnico Ampla, 2019. 

 

Figura 155: Pintura de meio fio. 

  

Fonte: Arquivo Técnico Ampla, 2019. 

 

  

3.8. GERADORES SUJEITOS AO PLANO DE GERENCIAMENTO DE 

RESÍDUOS SÓLIDOS  

 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos estabelece que estejam sujeitos à 

elaboração de Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) os 

responsáveis por: 

 

 Estabelecimentos de Serviços de Saúde; 

 Empresas da Construção Civil; 

 Serviços Públicos de Saneamento Básico; 
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 Empresas e terminais de transporte; 

 Atividades Industriais; 

 Mineradoras; 

 Estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços que gerem resíduos 

perigosos ou não compatíveis aos resíduos domiciliares. 

 

A SEMMA de Canoinhas não possui cadastro de geradores passíveis a elaboração 

de PGRS.  

 

De acordo com a Lei N0 12.305/2010:  

“Art. 24.  O plano de gerenciamento de resíduos sólidos 

é parte integrante do processo de licenciamento 

ambiental do empreendimento ou atividade pelo órgão 

competente do Sisnama.  

§ 1o  Nos empreendimentos e atividades não sujeitos a 

licenciamento ambiental, a aprovação do plano de 

gerenciamento de resíduos sólidos cabe à autoridade 

municipal competente”. 

 

De acordo com informações obtidas junto à FATMA de Canoinhas, todas as 

indústrias instaladas no município possuem PGRS, pois este plano é parte 

integrante do processo de licenciamento ambiental.  

 

É importante o município possuir cadastro dos geradores sujeitos a elaboração de 

PGRS, pois a partir deste cadastro poderá ser efetuada a fiscalização destes 

geradores no que tange a elaboração do PGRS. No entanto, a Politica Nacional de 

Resíduos Sólidos é uma lei recente, sendo a partir do presente estudo - Plano de 

Gestão Integrada de Resíduos Sólidos - na etapa de Prognóstico, serão 

identificadas as ações pertinentes por parte da administração municipal que visam 

enquadrar os geradores sujeitos a elaboração de PGRS na Lei No 12.305/2010. 
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3.9. RESÍDUOS COM LOGÍSTICA REVERSA OBRIGATÓRIA  

 

A Logística Reversa de acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, Lei no 

12.305/2010, “é um instrumento de desenvolvimento econômico e social 

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

viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para 

reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra destinação 

final ambientalmente adequada”.  

   

Os resíduos com logística reversa obrigatória são constituídos por produtos 

eletroeletrônicos; pilhas e baterias; pneus; lâmpadas fluorescentes (vapor de sódio, 

mercúrio e de luz mista); óleos lubrificantes (seus resíduos e embalagens) e os 

agrotóxicos (seus resíduos e embalagens). Sendo que, de acordo com o Art. 33 da 

lei n0 12.305/2010, estabelece que “são obrigados a estruturar e implementar 

sistemas de logística reversa, mediante retorno dos produtos após o uso pelo 

consumidor, de forma independente do serviço público de limpeza urbana e de 

manejo dos resíduos sólidos, os fabricantes, importadores e comerciantes”. No 

entanto, para que o sistema de logística reversa seja efetivamente implantado torna-

se necessária a participação da Administração Municipal no que tange a divulgação 

do sistema para os usuários e fiscalização da efetivação da prática da logística 

reversa por parte dos comerciantes e fabricantes. 

 

O município de Canoinhas não realiza ações relativas a logística reversa, no 

entanto, algumas empresas instaladas no município realizam ações desta natureza, 

sendo apresentadas a seguir.  

 

3.9.1. Pilhas e Baterias 

 

A Administração Municipal de Canoinhas não possui programa permanente de 

recolhimento de pilhas e baterias.  

 

Não existe no município relação de estabelecimentos geradores que devam 

implantar a logística reversa destes resíduos. Infelizmente, ainda, percebem-se 
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muitos destes resíduos encaminhados juntamente com os resíduos domiciliares, 

sendo coletados pela coleta convencional.  

 

3.9.2. Óleos Lubrificantes  

 

O município de Canoinhas através da SEMMA não possui cadastro dos 

estabelecimentos geradores de embalagens lubrificantes, nem tampouco realiza a 

fiscalização quanto ao gerenciamento destes resíduos.  

 

3.9.3. Embalagens de Agrotóxicos 

 

Com relação às embalagens de agrotóxicos comercializadas no município de 

Canoinhas, pode-se considerar que elas possuem um sistema de logística reversa 

implantado, cabendo a CIDASC- Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola 

de Santa Catarina sua fiscalização. 

 

Os usuários de agrotóxicos efetuam a devolução das embalagens vazias dos 

produtos aos estabelecimentos comerciais em que foram adquiridos, de acordo com 

as instruções previstas nas respectivas bulas, no prazo de até um ano, contado da 

data de compra, ou prazo superior, se autorizado pelo órgão registrante, podendo a 

devolução ser intermediada por postos ou centros de recolhimento, desde que 

autorizados e fiscalizados pelo órgão competente, conforme estabelece a Lei 

Federal nº 7.802/99 Decreto Lei 9974/00 e o Decreto Lei 4074/02. 

 

Existem no município Cooperativas Agropecuárias que recebem as embalagens dos 

produtores rurais, e emitem um comprovante de recebimento das mesmas. As 

embalagens são armazenadas em locais próprios, para posteriormente serem 

enviadas para destino final ambientalmente adequado. 

   

As cooperativas só recebem as embalagens de agrotóxicos se as mesmas estiverem 

passado pela tríplice lavagem, que consiste em: 

 

1. Esvaziar totalmente o conteúdo da embalagem no tanque do pulverizador; 
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2. Adicionar água limpa à embalagem até 1/4 do seu volume; 

3. Tampar bem a embalagem e agitar por 30 segundos; 

4. Despejar a 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 fiscalização ocorre através da CIDASC, que ao fiscalizar produtores rurais, exige 

dos mesmos um comprovante de que as embalagens foram de entregues para as 

cooperativas, fechando assim o ciclo.   

 

3.9.4.  Eletroeletrônicos  

 

A Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas de Santa Catarina (FCDL-SC) 

criou o programa Recicla CDL para conscientizar os lojistas catarinenses e a 

população em geral sobre a destinação correta dos resíduos sólidos, principalmente 

do chamado lixo eletrônico. Desde então, a iniciativa tem envolvido mais de 70 

Câmaras de Dirigentes Lojistas do estado que realizaram ações de coleta em suas 

cidades. 

 

A CDL de Canoinhas faz parte deste programa e realiza anualmente campanha de 

coleta de lixo eletrônico. As ações realizadas do Recicla CDL em Canoinhas 

possuem a parceria da empresa GR Soluções Ambientais, que se responsabiliza 

pelo destino final dos resíduos coletados. Na Figura 56 pode-se visualizar os 

produtos eletroeletrônicos coletados na campanha realizada em abril de 2013. 

 

 

3.10. CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

 

3.10.1. Dia do Lixo Zero 

 

A prefeitura Municipal de Canoinhas através da Secretaria do Meio Ambiente 

realizou no dia 26 de outubro de 2018 o dia do Lixo zero. O evento contou com dois 

pontos de recebimentos um na Praça Lauro Muller em frente à SBO e outro no bairro 
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Campo da Água Verde, na Avenida dos Expedicionários em frente à Igreja São 

Francisco de Assis. 

 

Neste dia foram recolhidos resíduos tecnológicos, baterias, celulares, pilhas, 

medicamentos vencidos, bem como metais, vidro, papel, plástico, isopor. No local foi 

realizado um trabalho de conscientização para as pessoas darem o destino correto 

aos resíduos bem como fazerem a separação dos resíduos para a reciclagem. O 

evento tem a parceria da empresa Gr Soluções Ambientais, Serrana Engenharia e 

Cooperativa Recanto da Reciclagem.  

 

Nas Figuras a seguir podem-se observar imagens desta campanha. 

 

Figura 156: Divulgação do Dia do Lixo Zero, 2018. 

  

Fonte: Arquivo Técnico Ampla, 2019. 

 
Figura 157: Coleta de eletroeletrônicos – Dia do Lixo Zero, 2018. 

   

Fonte: Arquivo Técnico Ampla, 2019. 
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Figura 158: Coleta de eletroeletrônicos – Dia do Lixo Zero, 2018. 

 

Fonte: Arquivo Técnico Ampla, 2019. 

 
Figura 159: Dia do Lixo Zero, 2018 – Apoio GR Soluções Ambientais. 

   

Fonte: Arquivo Técnico Ampla, 2019. 

 

3.10.2. Visitas Guiadas 

 

A SEMMA realiza, além de palestras nas escolas com a temática Resíduos Sólidos e 

Reciclagem, visitas guiadas na Cooperativa Recanto da Reciclagem, conforme 

visualiza-se na Figura 160. 
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Figura 160: Visita de alunos na Cooperativa Recanto da Reciclagem. 

 

Fonte: Arquivo Técnico Ampla, 2019. 

 

 

3.11. PASSIVOS AMBIENTAIS 

 

O Ministério Público Catarinense implantou em 2001, o programa “Lixo Nosso de 

cada Dia”. O programa consiste em um conjunto de medidas adotadas e aplicadas 

nos municípios em situação irregular, para obter a recuperação das áreas 

degradadas pela disposição inadequada de resíduos sólidos e a implementação de 

aterros sanitários, usinas de reciclagem ou outros meios ambientalmente adequados 

de disposição final de resíduos assim como o trabalho de educação ambiental. 

 

No município de Canoinhas, até intervenção do Ministério Público, em 2001, os 

resíduos eram depositados em um lixão a céu aberto, localizado na localidade de 

Pedra Branca, provocando a contaminação de córrego próximo além de apresentar 

a presença de pessoas realizando catação de materiais recicláveis, sem as devidas 

condições sanitárias de higiene e segurança.  

 

No ano de 2001, após a intervenção do ministério público, as atividades no referido 

local foram paralisadas. A partir de então, iniciou-se a introdução de vegetação 

arbórea, sobre as células de trabalho, o cercamento da área anteriormente utilizada, 

a colocação de placas e a canalização de águas pluviais, evitando assim que 

houvesse a dispersão dos resíduos ali depositados. Segundo informações obtidas 

junto à SEMMA essas ações consistiam no Projeto de Recuperação da referida área 
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através de um Termo de Ajustamento de Conduta - TAC, firmado entre o Ministério 

Público e o município de Canoinhas, no qual o município já executou todas as 

etapas previstas para remediação da área.  Contudo, essas ações não puderam ser 

verificadas em campo, bem como não foi disponibilizado o referido Projeto de 

Recuperação para esta Consultoria. 

 

 

3.12. ESTRUTURA FINANCEIRA 

 

3.12.1. Despesas Operacionais – Resíduos Sólidos Domiciliares 

 

As despesas relativas à coleta, transporte e destinação final dos resíduos sólidos 

domiciliares são referentes ao contrato de terceirização dos serviços prestados de 

acordo com o Contrato Nº 091/2012 o qual estabelece os valores praticados no ano 

de 2018, apresentados no Quadro 77: 

 

Quadro 77: Despesas: Coleta, Transporte e Destinação Final dos Resíduos Sólidos 
Domiciliares. 

Custos da Prestação dos Serviços (R$) 

Coleta dos Resíduos Sólidos Domiciliares (mês) 127.123,53 

Transporte e tratamento de resíduos sólidos domiciliares, 

comerciais, públicos (mês) 127.178,41 

Coleta seletiva, transporte e descarga dos resíduos sólidos 

urbanos recicláveis (mês) 35.596,25 

Total mensal 289.871,19 

Total anual 3.478.454,28 

Fonte: Arquivo Técnico Ampla, 2019. 

 

O contrato prevê o pagamento de quantia fixa mensal, no entanto, considerando a 

quantidade coletada de resíduos domiciliares de 703 toneladas/mês em 2018, têm-

se os o valor de R$ 412/tonelada.  
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3.12.2. Análise Comparativa - Custos dos Municípios do CIMVI 

 

No Quadro 78 podem-se verificar os custos com a gestão dos resíduos domiciliares 

(e comerciais) dos municípios pertencentes ao Consórcio Intermunicipal do Médio 

vale do Itajaí – CIMVI.   

 

Pode-se verificar que os custos com a gestão dos resíduos domiciliares (e 

comerciais) em Canoinhas estão muito acima dos demais municípios do Médio Vale 

do Itajaí.  

  

Quadro 78: Tabela dos principais custos da gestão por mês. 

Município/Custo Custo por habitante (R$) Custo Total por tonelada (R$/t) 

Apiúna 3,21 340 

Ascurra 4,31 313 

Benedito Novo 2,73 435 

Botuverá 5,34 378 

Doutor Pedrinho 2,62 388 

Gaspar 6,35 318 

Guabiruba ---- ---- 

Indaial 4,57 299 

Pomerode 3,79 319 

Rio dos Cedros 2,87 256 

Rodeio 3,52 299 

Timbó  2,93 178 

Fonte: PMGIRS- CIMVI- 2016. Dados atualizados para 2018 de acordo com IPCA. 

 

Os custos acima estão baseados no Plano de Gestão Integrada do CIMVI- o qual 

constava como fonte dos valores AMMVI (2014). Deste modo, atualizaram-se os 

valores originais de 2014 para 2018 com base no IPCA.  

 

3.12.2.1. Despesas: Resíduos dos Serviços de Saúde Municipais 

 

As despesas relativas à coleta, transporte e destinação final dos Resíduos dos 

Serviços de Saúde – RSS, também são referentes ao contrato de terceirização dos 

serviços prestados, Contrato Nº 091/2012, o qual estabelece os valores praticados 

no ano de 2013, apresentados no Quadro 79. 
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Quadro 79: Despesas: Coleta, Transporte e Destinação Final dos RSS. 

Despesas Coleta e Destinação RSS (R$) 

Coleta, transporte e destinação final dos resíduos sólidos de serviços 

de saúde (mês) 34.002,73, 

Total Anual  408.032,76 

Fonte: Arquivo Técnico Ampla, 2019. 

 

3.12.3. Cobrança e Arrecadação 

 

Em Canoinhas a taxa de coleta de lixo é cobrada juntamente com o Imposto sobre a 

Propriedade Territorial Urbana - ITPU, Lei complementar Nº 3.404 de 28/12/2001 

que "Institui o Código Tributário do Município de Canoinhas - CTM”.  

 

“Art. 336. A taxa de coleta de lixo tem como fato gerador 

a prestação, pela Prefeitura, ou concessionária, de 

serviços públicos, do serviço de coleta de lixo. 

Art. 337. O tributo de que trata este artigo será lançado 

com base no cadastro imobiliário, e incidirá sobre cada 

uma das propriedades prediais urbanas beneficiadas 

pelo serviço e será cobrado juntamente com o imposto 

sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU. 

Art. 338. O Montante da obrigação principal referente à 

Taxa de Coleta de Lixo, será o produto da multiplicação 

entre a alíquota determinada de acordo com a tabela 

frequencial de coleta abaixo e a área edificada do 

imóvel”. 

 

A arrecadação referente à Taxa de Coleta de Lixo em 2018 está apresentada no  

Quadro 80. Não foram obtidos os dados de faturamento e inadimplência.  

 
Quadro 80: Arrecadação referente a Taxa de Coleta de Lixo. 

Ano Arrecadação (R$) 

2012 978.887,53 

-- --- 

2015 1.300.444,29 

2016 1.475.840,75 

2017 1.610.797,97 

Fonte: Arquivo Técnico Ampla, 2019. 
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Pode-se observar que o valor arrecadado com a Taxa de Coleta de Lixo não supre 

os custos operacional do sistema limpeza urbano, apresentando um sistema 

deficitário.  

  

 

1.5. ASPECTOS GERAIS 

 

Nos dias atuais, buscando atingir a sustentabilidade sanitária e ambiental, é 

necessária uma mudança de atitude em relação aos Resíduos Sólidos, devendo-se 

repensar as práticas de produção e consumo. São objetivos da Política Nacional de 

Resíduos Sólidos, através da Lei N°12305/2010: Não geração, redução, reutilização, 

reciclagem e tratamento dos Resíduos Sólidos, bem como disposição final 

ambientalmente adequada aos rejeitos.  

 

A recuperação de recursos pode ser realizada através da reciclagem de resíduos 

orgânicos e dos resíduos inorgânicos. Apesar do município possuir projeto visando a  

reciclagem, o “Recicla Canoinhas”, e diversas ações já terem sido tomadas, como 

por exemplo, construção do Barracão de Reciclagem, a prática da coleta seletiva e 

funcionamento do projeto ainda não ocorreu. Em visita técnica realizada nos locais 

que comercializam material reciclável, verificou-se um índice de comercialização de 

materiais recicláveis cerca de 11% com relação ao total gerado de resíduos 

domiciliares. Não existe no município o reaproveitamento do resíduo orgânico. 

 

Os serviços de limpeza urbana, terceirizados, apresentam-se de maneira 

satisfatória, mantendo a cidade em permanente estado de limpeza abrangendo todo 

perímetro urbano do município. 

 

Os Resíduos dos Serviços de Saúde (RSS) municipais são coletados e destinados 

corretamente, por meio de empresa especializada. Os RSS de terceiros são 

fiscalizados pela Vigilância Sanitária, que exige comprovante de destinação dos 

resíduos, e exige o Plano de Gerenciamento dos RSS de tais estabelecimentos, 
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conforme prevê a Lei 12.305/2010, no entanto, não existe cadastro dos geradores 

que possuem o PGRSS. 

 

Inexistência de legislação municipal que norteie a gestão dos Resíduos da 

Construção Civil- RCC, e falta de soluções municipais para a gestão de tais 

resíduos.  

 

Na gestão dos resíduos sólidos a educação ambiental tem papel de suma 

importância, principalmente nas ações que requerem a participação da população, 

destacando a coleta seletiva. A secretaria de Meio Ambiente - SEMMA não possui 

projetos voltados para a educação ambiental, nem tampouco realiza parcerias com a 

iniciativa privada que promova práticas voltadas à temática dos resíduos sólidos.   

 

A partir das considerações gerais pode-se considerar como Pontos Fortes e Fracos 

do sistema os apresentados a seguir: 

 

3.12.4. Aspectos Positivos 

 

 Serviços terceirizados executados de maneira satisfatória; 

 Ações já realizadas do Projeto “Recicla Canoinhas”; 

 Universalização dos serviços de coleta domiciliar convencional na área 

urbana do município; 

 Abrangência dos Serviços de Limpeza Pública. 

 

3.12.5. Aspectos Negativos 

 

 Falta de campanhas ambientais regulares visando à temática dos resíduos 

sólidos; 

 Não reaproveitamento da fração orgânica dos resíduos domiciliares, através 

da prática da compostagem; 

 Falta de legislação que norteie os Resíduos da Construção Civil; 

 



Revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico  

Prefeitura Municipal de Canoinhas – Santa Catarina 

 

256 

 

F - DRENAGEM URBANA E MANEJO DAS ÁGUAS PLUVIAIS 

 

1. ASPECTOS GERAIS 

 

De acordo com a Lei N° 11.445/07 e alteração dada pela Lei N° 13.308/2016 define-

se como “drenagem e manejo das águas pluviais, limpeza e fiscalização preventiva 

das respectivas redes urbanas: conjunto de atividades, infraestruturas e instalações 

operacionais de drenagem urbana de águas pluviais, de transporte, detenção ou 

retenção para o amortecimento de vazões de cheias, tratamento e disposição final 

das águas pluviais drenadas nas áreas urbanas”. 

 

No presente trabalho será adotado o termo “Drenagem” substituindo “Drenagem e 

Manejo das Águas Pluviais Urbanas” na designação das instalações destinadas ao 

escoamento do excesso de água e também na designação do conjunto de todas as 

medidas a serem tomadas que visem à atenuação dos riscos e dos prejuízos 

decorrentes de inundações, aos quais a sociedade está sujeita. 

 

 

1.1. SISTEMA DE DRENAGEM  

 

O sistema de drenagem constitui-se em um conjunto de melhoramentos públicos 

existentes em uma área urbana, sendo basicamente as instalações destinadas a 

escoar o excesso de água das chuvas, compreendendo também as medidas a 

serem tomadas para atenuação dos riscos e dos prejuízos decorrentes de 

inundações. 

 

Pode-se exemplificar o processo da drenagem urbana da seguinte forma: as 

torrentes originadas pela precipitação direta sobre as vias públicas desembocam nos 

bueiros situados nas sarjetas. Estas torrentes (somadas à água da rede pública 

proveniente dos coletores localizados nos pátios e das calhas situadas nos topos 

das edificações) são escoadas pelas tubulações que alimentam os condutos 

secundários, a partir do qual atingem o fundo do vale, onde o escoamento é 

topograficamente bem definido, mesmo que não haja um curso d’água perene.  
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O escoamento no fundo do vale é o que determina o chamado sistema de 

macrodrenagem. O sistema responsável pela captação da água pluvial e sua 

condução até o sistema de macrodrenagem é denominado sistema de 

microdrenagem. 

 

De maneira geral, as águas decorrentes da chuva (coletadas nas vias públicas por 

meio de bocas-de-lobo e descarregadas em condutos subterrâneos) são lançadas 

em cursos d’água naturais, no oceano, em lagos ou, no caso de solos bastante 

permeáveis, esparramadas sobre o terreno por onde infiltram no subsolo.  

 

A escolha do destino das águas pluviais deve ser feita segundo critérios éticos, 

técnicos e econômicos, após análise cuidadosa das opções existentes considerando 

as peculiaridades de cada região e município. 

  

Recomenda-se que o sistema de drenagem seja tal que o percurso da água entre 

sua origem e seu destino seja o mínimo possível. Além disso, é conveniente que 

esta água seja escoada por gravidade, contudo em baixas velocidades para evitar 

problemas secundários como a erosão do solo.  

 

1.1.1. Microdrenagem 

 

Microdrenagem é a parte integrante da drenagem urbana formada pela rede de 

coletores, o seja o conjunto de canalizações e dispositivos que assegura o 

transporte das águas pluviais desde os dispositivos de coleta até um ponto de 

lançamento no sistema de macrodrenagem. Alguns dispositivos e componentes são: 

 

Meio-fio: blocos de concreto ou rocha, situados entre a via pública e o passeio, com 

a face superior nivelada com o passeio formando uma faixa paralela ao eixo da via e 

face inferior nivelada com a face lateral da via formando um desnível. 

 

Sarjetas: localizadas às margens das vias públicas, encontro da lateral da via com a 

face inferior do meio-fio, formando uma calha, a qual coleta e conduz as águas 

pluviais oriundas dos terrenos, passeios e ruas.  
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Boca-de-lobo: dispositivos de captação, colocados em pontos devidamente 

planejados no sistema, para coletarem as águas pluviais oriundas das sarjetas.  

 

Poço de visita: dispositivos colocados em pontos convenientes do sistema, para 

permitir sua manutenção e acesso ao sistema.  

 

Galerias: canalizações públicas destinadas a escoar as águas pluviais oriundas das 

ligações privadas e das bocas-de-lobo. 

 

Condutos forçados e estações de bombeamento: dispositivos utilizados quando 

não há condições de escoamento por gravidade para a retirada da água de um canal 

de drenagem ou galeria. 

 

Sarjetões: formados pela própria pavimentação nos cruzamentos das vias públicas, 

formando calhas que servem para orientar o fluxo das águas que escoam pelas 

sarjetas. 

 

Tubulação de drenagem: tubos, em geral de concreto, mas podem ser de diversos 

outros materiais, com diâmetros variáveis a partir de 200 mm, utilizados para 

conduzirem as águas pluviais coletadas pelas sarjetas e bocas-de-lobo. 

 

1.1.2. Macrodrenagem 

 

Macrodrenagem é a forma de condução das águas pluviais provenientes dos 

sistemas de microdrenagem coletadas a partir do excesso escoado superficialmente 

pela infraestrutura urbana (sarjetas, boca-de-lobo, etc.). Em geral, a macrodrenagem 

é definida pelos canais naturais ou artificiais de escoamento do excesso de água da 

chuva.  

 

Várias soluções de engenharia podem ser adotadas nos sistemas macrodrenagem, 

tais como construção de reservatórios de detenção, canais, galerias, canalizações, 

estações elevatórias de bombeamento, sistemas de comportas, etc. Em geral, são 
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obras onerosas e exigem grandes recursos financeiros, os quais podem inviabilizar 

os projetos.  

 

Entretanto, ao longo do tempo, o conceito de drenagem urbana evoluiu sendo que, 

atualmente, entende-se que a melhor solução é investir na microdrenagem para 

garantir que as obras necessárias em macrodrenagem sejam minimizadas, de forma 

a retardar o escoamento superficial, diminuir as velocidades de escoamento e evitar 

a transferência da água em excesso à jusante.  

 

 

1.2. MEDIDAS DE CONTROLE 

 

Quando o desenvolvimento do espaço urbano não é planejado e ocorre de maneira 

desordenada e intensificado pode haver a ocorrência de inundações em função da 

inexistência ou ineficiência dos sistemas de drenagem. As medidas de prevenção 

visam minimizar os danos causados pelas inundações e são classificados de acordo 

com sua natureza em medidas estruturais e não estruturais. 

 

As medidas estruturais correspondem às obras que podem ser implantadas visando 

à correção e/ou prevenção das inundações. Já as medidas não estruturais são 

aquelas que podem reduzir os danos provocados por inundações através da 

“convivência” com o ciclo do rio com a implantação de programas, normas, 

regulamentos e sistemas de alerta que tenham por objetivo conscientizar e dar 

diretrizes à população sobre os usos e ocupações do solo, manutenção dos 

dispositivos de drenagem e, de forma geral, organizar o espaço do município. Em 

geral as medidas não estruturais são concebidas em nível de bacias hidrográficas. 

 

1.2.1. Medidas Estruturais 

 

As medidas estruturais compreendem a execução de obras de engenharia que se 

caracterizam como medidas intensivas e extensivas. As medidas intensivas, de 

acordo com seu objetivo podem ser basicamente de quatro tipos: de aceleração de 

escoamento (canalização e obras correlatas), de retardamento do fluxo (reservatório, 



Revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico  

Prefeitura Municipal de Canoinhas – Santa Catarina 

 

260 

 

bacias de detenção/ retenção, restauração de calhas naturais), desvio de 

escoamento (túneis de derivação e canais de desvio) e por fim, as que englobem a 

introdução de ações individuais visando tornar as edificações à prova de enchentes. 

Já as medidas extensivas correspondem aos pequenos armazenamentos 

disseminados na bacia, à recomposição de cobertura vegetal e ao controle de 

erosão do solo, ao longo da bacia de drenagem. 

 

1.2.2. Medidas Não Estruturais 

 

As medidas não estruturais procuram disciplinar a ocupação territorial de forma a 

planejar, organizar e minimizar os impactos ocasionados pela ocorrência de 

inundações. Desta forma, visam diminuir os efeitos negativos da urbanização sobre 

a ocupação do solo e sobre o regime dos rios. As ações não estruturais podem ser 

eficazes e ter custos mais baixos com horizontes mais longos de atuação, pois 

visam o planejamento. Em geral, baseiam as diretrizes dos planos diretores 

municipais.  

 

Estas medidas podem ser preventivas ou corretivas, sendo as preventivas: 

regulamentação do uso e ocupação do solo, preservação das áreas ribeirinhas, 

manutenção da zona de mata ciliar e de enchente natural, manutenção de áreas 

verdes no espaço urbano, criação de programas de educação e conscientização 

ambiental, sistemas de alertas para inundações, controle e manutenção dos 

sistemas de água e esgotos, zoneamento e ordenação do espaço urbano, 

concepção de diretrizes e legislação normativa no tema, entre outros. As corretivas 

podem ser, por exemplo, a desocupação das áreas de risco de inundações, ajustes 

de conduta e de ocupação gradativa do espaço urbano, legislação aplicável, entre 

outras.  

 

Outras medidas são também classificadas entre as não estruturais como a adoção 

de medidas de tratamento das águas de drenagem visando a não poluição dos 

corpos receptores destas águas drenadas e, também promover o reuso das águas 

pluviais. O Quadro 81 exemplifica as medidas não estruturais e mostra as categorias 

em que podem se enquadrar. 
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 Quadro 81: Categorias das Medidas Não Estruturais. 

Principais Categorias Medidas Não Estruturais 

Educação Pública  Educação Pública e disseminação do conhecimento. 

Planejamento e Manejo da Água 

 Equipe técnica capacitada; 

 Superfícies com vegetação; 

 Arborização urbana; 

 Áreas impermeáveis desconectadas; 

 Telhados verdes; 

 Urbanização de pequeno impacto. 

Manutenção dos dispositivos de 
infiltração nas vias 

 Varrição de ruas; 

 Coleta de resíduos sólidos; 

 Limpeza dos sistemas de infiltração; 

 Manutenção das vias e dos dispositivos; 

 Manutenção dos canais de cursos de água. 

Controle de conexão ilegal de 
esgoto 

 Medidas de prevenção contra conexão ilegal. 

 Fiscalização: detecção, retirada e multa; 

 Controle do sistema de coleta de esgotos e tanques 
sépticos; 

Reuso da Água Pluvial 

 Jardinagem e lavagem de veículos; 

 Sistema Predial; 

 Fontes e lagos, parques municipais.  

Fonte: Adaptado do Livro PROSAB – Manejo de Águas Pluviais Urbanas (2009). 
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2. LEGISLAÇÃO EXISTENTE  

 

 

2.1. LEIS FEDERAIS 

 

 LEI FEDERAL Nº 11.445/07 

 

A Lei Federal Nº 11.445, de 05 de janeiro de 2007, estabelece diretrizes nacionais 

para o saneamento básico; altera as Leis Nº.  6.766 de 19 de dezembro de 1979, Nº 

8.036 de 11 de maio de 1990, Nº 8.666 de 21 de junho de 1993, Nº 8.987 de 13 de 

fevereiro de 1995; revoga a Lei Nº 6.528 de 11 de maio de 1978; e dá outras 

providências. 

 

Merece destaque na referida Lei o Art. 20 que estabelece os princípios fundamentais 

para a execução dos serviços de saneamento básico.  

 

Art. 20. 
IV - disponibilidade, em todas as áreas urbanas, de 
serviços de drenagem e manejo das águas pluviais, 
limpeza e fiscalização preventiva das respectivas redes, 
adequados à saúde pública e à segurança da vida e do 
patrimônio público e privado;     
        

A definição dos serviços de saneamento é apresentada no Art. 3o que apresenta: 

 

d) drenagem e manejo das águas pluviais, limpeza e 
fiscalização preventiva das respectivas redes urbanas: 
conjunto de atividades, infraestruturas e instalações 
operacionais de drenagem urbana de águas pluviais, de 
transporte, detenção ou retenção para o amortecimento 
de vazões de cheias, tratamento e disposição final das 
águas pluviais drenadas nas áreas urbanas;           

 

 LEI FEDERAL Nº 13.308/16 

 

Altera a Lei no 11.445, de 5 de janeiro de 2007, que estabelece diretrizes nacionais 

para o saneamento básico, determinando a manutenção preventiva das redes de 

drenagem pluvial. 



Revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico  

Prefeitura Municipal de Canoinhas – Santa Catarina 

 

263 

 

 LEI FEDERAL Nº 12.651/2012 

 

A Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012, que dispõe sobre a proteção da vegetação 

nativa; alterou as Leis nºs 6.938, de 31 de agosto de 1981, 9.393, de 19 de 

dezembro de 1996, e 11.428, de 22 de dezembro de 2006; e revogou as Leis nºs 

4.771, de 15 de setembro de 1965, e 7.754, de 14 de abril de 1989, a Medida 

Provisória nº 2.166- 67, de 24 de agosto de 2001, o item 22 do inciso II do art. 167 

da Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973, e o § 2º do art. 4º da Lei nº 12.651, de 

25 de maio de 2012. 

 

A Lei n 12.651/12 conhecida como o “Novo Código Florestal”, trata de assuntos que 

necessitavam de legislação mais adequada, em especial, envolvendo as mudanças 

político-sociais que vivemos no período em que a temática ficou sem revisão. Um 

dos pontos mais relevantes foi a adoção de instrumentos econômicos que visam 

estimular a proteção ambiental com incentivos a práticas sustentáveis entre 

produção econômica e preservação dos ecossistemas. Na temática em que o 

presente plano está inserido, os principais pontos são mencionados a seguir: 

 

Art. 1°. Esta Lei estabelece normas gerais sobre a 
proteção da vegetação, Áreas de Preservação 
Permanente e as áreas de Reserva Legal; a exploração 
florestal, o suprimento de matéria-prima florestal, o 
controle da origem dos produtos florestais e o controle e 
prevenção dos incêndios florestais, e prevê instrumentos 
econômicos e financeiros para o alcance de seus 
objetivos. 

Em seu Cap. II, Seção I, sobre a delimitação das áreas de preservação 

permanente em zonas rurais e urbanas, Art. 4°, menciona que são essas áreas: 

 

I – As faixas marginais de qualquer curso de água 
natural perene ou intermitente, excluídos os efêmeros, 
desde a borda da calha de leito regular, em largura 
mínima de: 
(a) 30 m para cursos de água de menos de 10 metros de 
largura; 
(b) 50 m para os cursos de água que tenham de 10 a 50 
m de largura; 
(c) 100 m para os cursos de água que tenham de 50 a 
200 m de largura; 
(d) 200 m para os cursos de água de tenham de 200 a 
600 m de largura; 
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(e) 500 m para os cursos de água que tenham largura 
superior a 600 m de largura. 
IV – as áreas no entorno das nascentes e dos olhos de 
água perenes, qualquer que seja sua situação 
topográfica, no raio mínimo de 50 m.  
V – As encostas ou partes destas com declividade 
superior a 45° equivalente a 100% na linha de maior 
declive.  
IX – no topo de morros, montes, montanhas e serras 
com altura mínima de 100 m e inclinação média maior 
que 25°, as áreas delimitadas a partir da curva de nível 
correspondente a 2/3 (dois terços) da altura mínima da 
elevação sempre em relação à base (...). 

 

Parágrafo quinto: “É admitido para a pequena propriedade ou posse rural familiar, 

(...), o plantio de culturas temporárias e sazonais de vazante de ciclo curto na faixa 

de terra que fica exposta no período de vazante dos rios ou lagos, desde não 

implique supressão de novas áreas de vegetação nativa, seja conservada a 

qualidade da água e do solo e seja protegida a fauna silvestre”.  

 

Em seu Art. 6° considera ainda área de preservação permanente as áreas que 

tiverem as seguintes finalidades, entre outras: 

 

I – conter a erosão do solo e mitigar os riscos de 
enchentes e deslizamentos de terra e de rocha; 

III - proteger várzeas; 
VII – assegurar condições de bem-estar público; 

 

Art. 7°: A vegetação situada em Área de Preservação Permanente deverá ser 

mantida pelo proprietário da área, possuidor ou ocupante a qualquer título, pessoa 

física ou jurídica (...); 

 

§1° - Tendo ocorrido supressão de vegetação situada em APP, o proprietário da 

área, possuidor ou ocupante (...) é obrigado a promover a recomposição da 

vegetação, ressalvados os usos autorizados na referida Lei.  

 

Capítulo X – sobre o programa de apoio e incentivo à preservação e recuperação do 

meio ambiente, referente ao Art. 41: 

 

I – pagamento ou incentivo a serviços ambientais como 
retribuição, monetária ou não, às atividades de 
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conservação e melhoria dos ecossistemas e que gerem 
serviços ambientais, tais como, isolada ou 
cumulativamente: (...). 
(d) a conservação das águas e dos serviços hídricos; 
(...). 
(g) a conservação e o melhoramento do solo; 
 (h) A manutenção de Áreas de Preservação 
Permanente, de Reserva Legal e de uso restrito; 

 

 LEI FEDERAL Nº 9.433/97 

 

A Lei Federal 9.433, de 8 de janeiro de 1997, instituiu a Política Nacional de 

Recursos Hídricos e criou o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos 

Hídricos. 

 

O capítulo I, Art. 1º, item V fundamenta que “a bacia hidrográfica é a unidade 

territorial para implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e atuação 

do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos”. O Art. 2º, item III, 

revela o objetivo de “prevenção e a defesa contra eventos hidrológicos críticos de 

origem natural ou decorrentes do uso inadequado dos recursos naturais.”. 

 

Como diretrizes gerais de ação, a lei tem a articulação do planejamento de recursos 

hídricos com o dos setores usuários e com os planejamentos regional, estadual e 

nacional; e a articulação da gestão de recursos hídricos com a do uso do solo. 

 

Para tal, um dos instrumentos da “Lei das Águas” são os Planos de Recursos 

Hídricos que são planos diretores que visam a fundamentar e orientar a 

implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e o gerenciamento dos 

recursos hídricos, sendo estes de longo prazo, com horizonte de planejamento 

compatível com o período de implantação de seus programas e projetos (art. 6º e 

7º). 

 

 

2.2. LEIS ESTADUAIS 

 

 LEI ESTADUAL Nº 13.517/05 
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A Lei Nº 13.517, de 4 de outubro de 2005, dispõe sobre a Política Estadual de 

Saneamento Básico e estabelece outras providências.  

 

Para os efeitos da referida Lei, considera no Art. 2°: “I – Saneamento ou 

Saneamento Ambiental: o conjunto de ações com o objetivo de alcançar níveis 

crescentes de salubridade ambiental, compreendendo o abastecimento de água; a 

coleta, o tratamento e a disposição dos esgotos e dos resíduos sólidos e gasosos e 

os demais serviços de limpeza; o manejo das águas; o controle ambiental de vetores 

e reservatórios de doenças e a disciplina da ocupação e uso do solo, nas condições 

que maximizem a promoção e a melhoria de vida nos meios urbanos e rural.”. 

 

Tem como princípios, no Art. 4°:  

 

I - o ambiente salubre, indispensável à segurança 
sanitária e à melhor qualidade de vida, é direito de todos, 
impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de 
assegurá-lo; II - do primado da prevenção de doenças 
sobre o seu tratamento; III - as obras e as instalações 
públicas de Infraestrutura sanitária constituem patrimônio 
de alto valor econômico e social e, como tal, devem ser 
consideradas nas ações de planejamento, construção, 
operação, manutenção e administração; IV - para que os 
benefícios do saneamento possam ser efetivos e 
alcançar a totalidade da população, é essencial a 
atuação articulada, integrada e cooperativa dos órgãos 
públicos municipais, estaduais e federais relacionados 
com saneamento, recursos hídricos, meio ambiente, 
saúde pública, habitação, desenvolvimento urbano, 
planejamento e finanças; e V - a prestação dos serviços 
públicos de saneamento será orientada pela busca 
permanente da máxima produtividade, da melhoria da 
qualidade e da universalização do atendimento com 
sustentabilidade. 

 

A referida Lei em seu Art. 14, inciso II, menciona que de forma a assegurar os 

benefícios do saneamento a toda à população, cabe aos municípios “o 

gerenciamento das instalações e serviços de saneamento essencialmente 

municipais, coordenando as ações pertinentes com os serviços e obras de expansão 

urbana, pavimentação, disposição de resíduos, drenagem de águas pluviais, uso e 

ocupação do solo e demais atividades de natureza tipicamente local”. 
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 LEI ESTADUAL N° 14.675/2009 

 

A Lei Estadual N° 14.675, de 13 de abril de 2009, instituiu o Código Estadual do 

Meio Ambiente e estabeleceu outras providencias.  

 

Como princípios, possui, dentre outros:  

 

III – Definição de áreas prioritárias de ação 
governamental, relativas à qualidade ambiental e ao 
equilíbrio ecológico, especialmente quanto à 
conservação da biodiversidade e dos recursos hídricos; 
IV – Racionalização do uso do solo, do subsolo, da água 
e do ar; V – planejamento e fiscalização do uso dos 
recursos ambientais; VI – controle e zoneamento das 
atividades potencial ou efetivamente poluidoras; VIII – 
Recuperação de áreas degradadas; IX – Proteção de 
áreas ameaçadas de degradação; XI – a formação de 
uma consciência publica voltada para a necessidade da 
melhoria e proteção da qualidade ambiental; XI – a 
formação de uma consciência publica voltada para a 
necessidade da melhoria e proteção da qualidade 
ambiental. XIII – a participação social na gestão 
ambiental publica; XIV – o acesso à informação 
ambiental.  

 

Em seu Art. 5º, são objetivos da Política Estadual do Meio Ambiente: 

 

 I – proteger e melhorar a qualidade do meio ambiente 
para as presentes e futuras gerações. II – remediar e 
recuperar áreas degradadas; III – assegurar a utilização 
adequada e sustentável dos recursos ambientais; VII – 
estabelecer critérios e padrões de qualidade ambiental e 
de normas relativas ao uso e manejo de recursos 
ambientais. 

 

No Art. 6º menciona que são diretrizes da Politica Estadual do Meio Ambiente: 

I – a integração das ações nas áreas do saneamento, 
meio ambiente, saúde publica, recursos hídricos, 
desenvolvimento regional e ação social; X – a instituição 
de programas de incentivo a recuperação de vegetação 
nas margens dos mananciais. 

 

No Art. 7º menciona que tem como instrumentos: 

V – estabelecimento de padrões de qualidade ambiental 
e normas de manejo relativas ao uso dos recursos 
ambientais; VII – sistemas estaduais e municipais de 
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informações sobre o meio ambiente; VIII – 
monitoramento e relatórios da qualidade ambiental. 

 

A Lei Estadual N° 16.342/2014, que altera certos conceitos da lei N° 14.675/2009, 

define: 

XXXII – nascente: afloramento natural do lençol freático 
que apresenta perenidade e dá início a um curso d’água. 
apresenta perenidade e da inicio a um curso de água; 
LVI – várzea de inundação ou planície de inundação: 
área marginal a cursos d’água sujeita a enchentes e 
inundações periódicas; LI – talvegue: linha que segue a 
parte mais baixa do leito de um rio, de um canal, de um 
vale ou de uma calha de drenagem pluvial; LIV – usuário 
de recursos hídricos: toda pessoa física ou jurídica que 
realize atividades que causem alterações quantitativas 
ou qualitativas em qualquer corpo de água; LV – vala, 
canal ou galeria de drenagem: conduto aberto 
artificialmente para a remoção da água pluvial, do solo 
ou de um aquífero, por gravidade, de terrenos urbanos 
ou rurais. 
 

No seu Art. 190. menciona sobre os sistemas de informações, sendo que o Poder 

Público deve: 

 I – manter sistema de previsão, prevenção, alerta, 
controle e combate aos eventos hidrológicos extremos e 
acidentes ecológicos, garantindo posteriormente, ampla 
informação sobre seus efeitos e desdobramento as 
comunidades atingidas; II – coletar, processar, analisar, 
armazenar e, obrigatoriamente, divulgar dados e 
informações referentes ao meio ambiente, nos quais 
constem os níveis de qualidade dos recursos ambientais 
e as principais causas de poluição ou degradação.  

 

Art. 191: “O sistema estadual de informações ambientais e de saneamento, 

coordenados pela Secretaria de Estado responsável pelo meio ambiente, tem por 

finalidades: I – disponibilizar as entidades públicas e privadas e ao público em geral, 

em forma de boletins informativos ou pela rede mundial de computadores, 

informações quanto às ações ambientais e de saneamento”;  

 

Na seção II, das Águas superficiais, determina: Art. 222: “os projetos, as obras de 

construção e a manutenção de canais, barragens, açudes, rodovias e outras obras 

com intervenção no escoamento das águas devem adotar dispositivos 

conservacionistas adequados, a fim de impedir a erosão e suas consequências”.  

 



Revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico  

Prefeitura Municipal de Canoinhas – Santa Catarina 

 

269 

 

Art. 222: “Os projetos, as obras de construção e a manutenção de canais, barragens, 

açudes, rodovias e outras obras com intervenção no escoamento das águas devem 

adotar dispositivos conservacionistas adequados, a fim de impedir a erosão e suas 

consequências”. 

 

 

2.3. LEIS MUNICIPAIS  

 

 LEI COMPLEMENTAR Nº 061/2017: Institui o novo plano diretor do município de 

canoinhas e dá outras providências. . 

 LEI N° 704/2016: Altera dispositivo nas Leis 271, de 02 de dezembro de 2008 e 

246, de 30 de abril de 2008 e dá outras providências. 

 LEI COMPLEMENTAR Nº 49/2014: Cria na estrutura administrativa do município 

de canoinhas, a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil - 

COMPDEC, e dá outras providências.  

 LEI N° 4.992/2012: Dispõe sobre a implantação de arborização urbana em vias 

pavimentadas.   

 LEI N° 4.693/2011: Autoriza o ingresso do Município de Canoinhas no consórcio 

público denominado de Agência Reguladora Intermunicipal De Saneamento 

(ARIS), e dá outras providências.  

 LEI N° 4.576/2010: Institui o plano de pavimentação comunitária e obras no 

município de canoinhas e dá outras providências. 

 LEI Nº 4.510/2010: Dispõe sobre a criação do conselho municipal de saneamento 

de canoinhas e da outras providências. 

 LEI Nº 4.404/2009: Cria o fundo municipal de saneamento básico do município 

de Canoinhas, o conselho gestor do fundo municipal de saneamento básico e 

adota outras providências.  

 LEI N° 4.357/2008: Dispõe sobre a criação do COMDEMA – Conselho Municipal 

de Defesa do Meio Ambiente de Canoinhas e da outras providências. 

 LEI N° 3.669/2004: Dispõe sobre o recapeamento e drenagem das Ruas 

Francisco de Paula Pereira e Vidal Ramos. 
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 DECRETO N° 828/2003: Cria o Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica 

do Rio Canoinhas – Comitê Canoinhas. 
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3. CARACTERIZAÇÃO DAS BACIAS HIDROGRAFICAS 

 

Para melhor compreensão da metodologia de caracterização utilizada no presente 

plano de saneamento, apresenta-se, primeiramente, uma abordagem sucinta das 

terminologias e conceitos que foram adotados.  

 

Posteriormente, são apresentadas as características morfológicas e os índices 

físicos das bacias hidrográficas inseridas no perímetro urbano do município de 

Canoinhas.  

 

 

3.1. A BACIA HIDROGRÁFICA  

 

O termo bacia hidrográfica refere-se a uma delimitação geográfica natural traçada 

por divisores de água. Este compartimento é drenado superficialmente por um curso 

d’água principal e seus afluentes. Os conceitos de bacia e sub-bacias se relacionam 

a ordens hierárquicas dentro de uma determinada malha hídrica. Cada bacia 

hidrográfica se interliga com outra de ordem hierárquica superior, constituindo, em 

relação à última, uma sub-bacia. Portanto, os termos bacia e sub-bacias 

hidrográficas são relativos. 

 

Por constituírem “ecossistemas” com o predomínio de uma única saída (exutória), as 

bacias hidrográficas possibilitam a realização de uma série de experimentos. As 

bacias hidrográficas também constituem ecossistemas adequados para avaliação 

dos impactos causados pela atividade antrópica que podem acarretar riscos ao 

equilíbrio e à manutenção da quantidade e a qualidade da água, uma vez que estas 

variáveis são relacionadas com o uso do solo. 
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3.2. A BACIA HIDROGRÁFICA COMO UNIDADE DE PLANEJAMENTO 

 

Com a instituição da Lei Federal No 9.433/97 estabeleceu-se a bacia hidrográfica 

como unidade territorial para implementação da Política Nacional de Recursos 

Hídricos e atuação do Sistema de Gerenciamento de Recursos Hídricos.  

 

Respeitando as diversidades sociais, econômicas e ambientais do País, o Conselho 

Nacional de Recursos Hídricos – CNRH aprovou em 15 de outubro de 2003, a 

Resolução Nº 32, que instituiu a Divisão Hidrográfica Nacional e a partir de 2006 foi 

inserida no Plano Nacional de Recursos Hídricos, aprovado pela Presidência da 

República. 

 

Os principais básicos da legislação são cinco: 

 

 Bacia hidrográfica como unidade de planejamento;  

 Usos múltiplos da água a todos os setores e usuários; 

 Reconhecimento da água como um bem finito e vulnerável; 

 Reconhecimento do valor econômico da água, indutor do uso racional deste 

recurso natural e;  

 Gestão descentralizada e participativa de todos os níveis hierárquicos do 

governo, usuários, sociedade civil, organizações não governamentais e outros 

organismos que possam influenciar nos processos de tomada de decisão.  

3.3. REGIÕES HIDROGRÁFICAS BRASILEIRAS 

 

A área física que compõem o território brasileiro é dividida em 12 grandes Regiões 

Hidrográficas, conforme Resolução nº 32/2003 do Conselho Nacional de Recursos 

Hídricos, apresentadas na Figura 161. O município de Canoinhas encontra-se 

inserido na Região Hidrográfica do Paraná.  
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Figura 161: Regiões Hidrográficas do Brasil. 

 
Fonte: Elaborado por Ampla Consultoria, 2018. 

 

 



Revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico  

Prefeitura Municipal de Canoinhas – Santa Catarina 

 

274 

 

3.4. REGIÕES HIDROGRÁFICAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA 

 

Para efeito de gerenciamento dos recursos hídricos, o Estado de Santa Catarina foi 

dividido em 10 Regiões Hidrográficas (RH). A Figura 162 mostra a divisão destas 

regiões. Canoinhas está inserido na região hidrográfica 5 do Estado (RH 5– Planalto 

de Canoinhas).  
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Figura 162: Regiões Hidrográficas do Estado de Santa Catarina com destaque para RH 5 onde 
o município está inserido.  

 

Fonte: Elaborado por Ampla Consultoria, 2018. 
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3.4.1. Região Hidrográfica 5 – Planalto de Canoinhas 

 

O município é banhado pelas bacias hidrográficas dos rios Iguaçu e Canoinhas. O 

rio Tamanduá situa-se nos limites com Timbó Grande. Há também tributários 

menores, como o do Alemão, Água Verde, dos Pardos, dos Poços, Fortuna, Preto, 

Timbozinho, da Areia, Santo Antônio e Arroio Grande. 

 

Segundo a Agência Nacional das Águas (2003), o rio Canoinhas, um dos principais 

afluentes do Rio Negro, possui área territorial de 1.443 km² e extensão de 143 km 

sendo considerado como corpo receptor natural da cidade. 

 

O rio contribui como alicerce econômico, principalmente ao setor primário de 

produção (agricultura e pecuária) nos municípios catarinenses de Monte Castelo, 

Major Vieira, Três Barras, Canoinhas e interior de Papanduva. E, no setor 

secundário, destaca-se principalmente no município de Canoinhas. Como fonte de 

abastecimento urbano de água, atende aos municípios de Canoinhas e Major Vieira 

(SIEVERS, 2004). 

 

O Rio Iguaçu tem suas nascentes na Serra do Mar, e deságua no município de Foz 

do Iguaçu, compreendendo uma grande extensão no sentido de drenagem, no 

centro-sul do continente sul-americano (bacia do Rio da Prata), desembocando no 

oceano Atlântico, na divisa entre Paráguai e Argentina. 
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Quadro 82: Características Físicas das principais bacias hidrográficas do Estado de Santa Catarina, com destaque para RH 5. 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DAS PRINCIPAIS BACIAS HIDROGRÁFICAS 

REGIÕES 
HIDROGRÁFICAS   

 BACIAS 
HIDROGRÁFICAS   

 CLIMA (MÉDIA ANUAL)  

 
PRECIPITAÇÃO 
ANUAL TOTAL 

(mm)   

 RELEVOS 
PREDOMINANTES   

 VARIAÇÃO DA 
TEMPERATURA 

MÉDIA REGIONAL 
(°C)   

 VARIAÇÃO 
DA UMIDADE 

RELATIVA 
MÉDIA 

REGIONAL 
(%)   

 VARIAÇÃO DA 
PRECIPITAÇÃO 

MÉDIA REGIONAL 
(mm)   

 
VERTENTE DO INTERIOR 

RH 1 Extremo Oeste 
Rio Peperi-Guaçu* 

De 18,71 a 19,76 
De 74,25 a 

80,04 
De 1,764,3 a 

2,227,2 

1.800 
Forte-ondulado 

Rio das Antas 1.900 

RH 2 Meio Oeste 
Chapecó 

De 16,50 a 18,83 
De 73,30 a 

80,26 
De 1,992,0 a 

2,315,0 

1.800 Forte-ondulado e 
montanhoso Irani 1.950 

RH 3 Vale do Rio do 

Peixe 

Peixe 
De 15,50 a 18,75 

De 75,56 a 
82,00 

De 1,393,5 a 
1,973,5 

1.450 Forte-ondulado e 
montanhoso 

Jacutinga 1.850 

RH 4 Planalto de 

Lages 

Canoas 
De 13,40 a 16,46 

De 70,60 a 
83,12 

De 1,370,5 a 
1,783,0 

1.650 
Forte-ondulado e ondulado 

Pelotas* 
1.800 

RH 5 Planalto de 

Canoinhas 

Timbó 

De 15,74 a 21,41 
De 55,88 a 

85,95 
De 1.171,3 a 

1.625,0 

1.550 
Forte-ondulado e 

ondulado Negro* 1.625 

Canoinhas 1.450 

 
VERTENTE ATLÂNTICA 

RH 6 Baixada Norte 

Cubatão (Norte) 

De 20,52 a 21,26 
De 87,18 a 

88,13 
De 1.904,0 a 

2.174,2 

2.350 Montanhoso e forte 

ondulado com presença de 

plano de várzea (planície 

costeira) 

Itapocu 1.900 
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CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DAS PRINCIPAIS BACIAS HIDROGRÁFICAS 

REGIÕES 
HIDROGRÁFICAS   

 BACIAS 
HIDROGRÁFICAS   

 CLIMA (MÉDIA ANUAL)  

 
PRECIPITAÇÃO 
ANUAL TOTAL 

(mm)   

 RELEVOS 
PREDOMINANTES   

 VARIAÇÃO DA 
TEMPERATURA 

MÉDIA REGIONAL 
(°C)   

 VARIAÇÃO 
DA UMIDADE 

RELATIVA 
MÉDIA 

REGIONAL 
(%)   

 VARIAÇÃO DA 
PRECIPITAÇÃO 

MÉDIA REGIONAL 
(mm)   

RH 7 Vale do Itajaí Itajaí-açu De 17,90 a 20,32 
De 77,32 a 

86,50 
De 1.399,0 a 

1.752,0 
1.550 

Montanhoso, forte 
ondulado e ondulado. 
Plano e suavemente 

ondulado (junto à planície 
costeira) 

RH 8 Litoral Centro 

Tijucas 

20,65 82,2 
De 1.259,8 a 

1.997,0 

1.600 

Forte ondulado e 

montanhoso 

Biguaçu 1.500 

Cubatão (Sul) 1.800 

Madre 1.500 

RH 9 Sul Catarinense 

Tubarão 

De 18,72 a 20,82 
De 81,33 a 

85,15 

De 1.193,0 a 

1.535,9 

1.600 Forte ondulado e 

montanhoso. Plano e 

suave ondulado (junto à 

planície costeira) 

D'Una 1.450 

RH 10 Extremo Sul 

Catarinense 

Araranguá 

De 18,35 a 19,43 
De 79,00 a 

86,10 
De 855,0 a 1.636,8 

1.350 Forte ondulado e 

montanhoso. Plano 

(planície costeira) 

Urussanga 1.450 

Mampituba* 1.400 

* Informações dos afluentes em território catarinense por serem as bacias consideradas principais 
Fonte: SDS. 
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O município de Canoinhas pertence ao Comitê da Bacia do Rio Canoinhas, 

designado “Comitê Canoinhas”, pelo Decreto nº 828, de 26 de setembro de 2003, 

passando a ser órgão colegiado, consultivo e deliberativo, vinculado ao Conselho 

Estadual de Recursos Hídricos – CERH, nos termos da Lei 9.748 de 30 de 

novembro de 1994 e de acordo com as demais legislações vigentes pertinentes ao 

assunto.  

 

A Bacia do Rio Canoinhas abrange os Municípios de Canoinhas (sede oficial do 

Comitê), Major Vieira, Monte Castelo, Papanduva e Três Barras. 

 

 

3.5. HIDROGRAFIA DE CANOINHAS 

 

O mapeamento da Figura 163 apresenta a hidrografia do município, com destaque 

para a área urbana.  
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Figura 163: Hidrografia de Canoinhas.  

 

Fonte: Elaborado por Ampla Consultoria, 2018. 
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3.6.  DELIMITAÇÃO DAS MICROBACIAS URBANAS 

 

Utilizando software de geoprocessamento, delimitaram-se as microbacias urbanas 

de Canoinhas. Dessa forma, sabe-se que a área urbana do município sofre 

influência de 2 microbacias, conforme apresentado no mapeamento da Figura 164. 

A saber: 

 Microbacia do Rio Piedade ou Volta Grande; 

 Microbacia do Rio Piedade. 

 

A delimitação das microbacias, no Software ArcGIS,  foi feita através das 

ferramentas do “Hydrology”, a partir do “Spatial Analyst Tools”, utilizando a função 

“Watershed”. A base de dados utilizada foi da Mapoteca Digital da EPAGRI. 

 

A partir da realização das delimitações, têm-se no Quadro 83 as principais 

características das microbacias urbanas do município.  

 

Quadro 83: Características das Microbacias Urbanas. 

Características Físicas 
Microbacia do Rio Piedade ou 

Volta Grande 
Microbacia do 
Rio da Piedade 

Área (Km²) 83,32 82,00 

Perímetro (Km) 49,02 73,36 

Comprimento rio principal (Km) 23,53 19,60 

Fonte: Elaborado por Ampla Consultoria, 2019. 
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Figura 164: Mapeamento das Microbacias Urbanas.  

 

Fonte: Elaborado por AMPLA, 2018. 
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3.7. RELEVO 

 

O relevo das bacias pode ser visualizado nas imagens a seguir, que apresenta o 

modelo digital de elevação. Observa-se que a área urbana do município possui 

altitude variando de 868 metros a 755 metros. Os cursos d’água drenam suas águas 

do topo de morros para os principais rios. Verifica-se que a amplitude topográfica da 

região é pouco expressiva, demonstrando que as elevações ocorrem pontualmente, 

em forma de morrarias isoladas, colinas baixas de superfície regular e quase plana, 

características do Patamar de Mafra. 
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Quadro 84: Mapeamento do Relevo – Modelo Digital de Elevação. 

 

Fonte: Elaborado por AMPLA, 2018. 
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1.3. IDENTIFICAÇÃO DAS NASCENTES 

 

Com relação às nascentes, identificaram-se no território do município de Canoinhas 

1521 nascentes, sendo 30 na área urbana, e 1491 na área rural. O levantamento foi 

realizado com software de geoprocessamento, conforme demonstrado na Figura 

165. 

 

Sobre as nascentes vale ressaltar que seu entorno (raio de 50 metros) são áreas de 

preservação permanente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 165: Mapeamento de Identificação de Nascentes 



Revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico  

Prefeitura Municipal de Canoinhas – Santa Catarina 

 

286 

 

 

Fonte: Elaborado por Ampla Consultoria, 2018. 
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4. LEVANTAMENTO E DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO ATUAL 

 

 

4.1. GESTÃO DOS SERVIÇOS 

 

4.1.1. Responsabilidades e Atribuições 

 

O manejo do sistema de drenagem urbana no município de Canoinhas ocorre 

através da Secretaria de Obras Urbanas que realiza os serviços de manutenção do 

sistema existente, além de executar pequenas obras. Vale salientar que a 

microdrenagem é executada em toda obra nova de pavimentação, quer seja 

terceirizada ou não.  

 

A equipe da Secretaria de Obras Urbanas realiza s atividades desenvolvidas 

relativas à drenagem referentes à: limpeza e desentupimento de bocas-de-lobo e 

tubulações de drenagem; manutenção de galerias pluviais; reconstrução de 

tubulações e pavimentações, bem como recuperação de infraestruturas que possam 

estar interferindo no sistema de drenagem.  

 

Atuam ainda na manutenção de estradas rurais e na implantação de valas de 

drenagem ao longo das vias e nos acessos às propriedades rurais. Também no 

desassoreamento de rios e córregos da região, quando necessário.  

 

Também possui atribuição a Secretaria de Planejamento que atua na política 

municipal de uso e ocupação do solo, do ponto de vista estratégico e da gestão 

territorial, na implementação e monitoramento do Plano Diretor Municipal e no 

planejamento do sistema viário. Também, a Secretaria de Planejamento realiza os 

projetos de pavimentação urbana, sendo todos contemplados com sistema de 

microdrenagem.  

 

Ressalta-se que não foi possível verificar as atribuições das secretarias e 

organograma da prefeitura em legislação municipal.  
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4.2. IDENTIFICAÇÃO DOS NÍVEIS DE ATUAÇÃO DA DRENAGEM 

URBANA NO MUNICÍPIO 

 

4.2.1. Técnicas e Tecnologias Adotadas 

 

Com base na visita técnica realizada em novembro de 2018 em Canoinhas e à 

análise de documentos existentes, pode-se observar que as técnicas e tecnologias 

adotadas pelo município estão ligadas a conceitos de um rápido escoamento e 

disposição final das águas pluviais. Não envolvem, por exemplo, a adoção de 

medidas preventivas aos problemas vinculados a drenagem urbana e sim a adoção 

de medidas corretivas e estruturais.  

 

O sistema implantado opera por gravidade no qual, as águas pluviais coletadas pelo 

sistema de microdrenagem são conduzidas por uma rede de galerias subterrâneas 

até os canais mais próximos de macrodrenagem, esses compondo a hidrografia da 

região, com destaque para o Arroio Monjolo que desaguá no rio Canoinhas. 

 

Compreendem os métodos e dispositivos empregados em Canoinhas:  

 

 Meio fio, bocas de lobo, caixas coletoras com gradeamento, galerias 

subterrâneas, poços de visita para microdrenagem e; 

 Sarjetas, sarjetões, valas naturais e de concreto.  

 

Esquematicamente o modelo utilizado no município é apresentado na Figura 166.  
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Figura 166: Sistema de Drenagem Urbana de Canoinhas – Modelo Empregado. 

 

Fonte: Elaborado por Ampla Consultoria. 

 

A seguir algumas imagens que exemplificam as principais tipologias de unidades 

operacionais implantadas em Canoinhas para o sistema de drenagem urbana.  

 

O Arroio Monjolo, Figura 167, cruza a área urbana pela parte da área comercial 

onde o escoamento é feito por galerias de concreto, com capacidade de descarga 

limitada, sofrendo com alagamentos, dependendo da quantidade de água escoada. 

 

Figura 167: Vista Geral sistema de Macrodrenagem – Arroio Monjolo canalizado. 

  

Fonte: Arquivo Técnico Ampla, 2019. 
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Figura 168: Encontro do Arroio Monjolo com o Rio Canoinhas – rua José Boiteux. 

 

Fonte: Arquivo Técnico Ampla, 2019. 

 

A seguir pode-se observar uma via pavimentada com os dispositivos de micro 

drenagem implantados e, uma rua sem pavimentação com as águas pluviais 

tomando o caminho natural de escoamento. 

 

Figura 169: Exemplo de rua com pavimentação e infraestrutura de microdrenagem. 

 

Fonte: Arquivo Técnico Ampla, 2019. 

 

Figura 170: Exemplo de rua sem pavimentação e sem dispositivos de drenagem. 

 

Fonte: Arquivo Técnico Ampla, 2019. 
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Ainda, podem-se observar algumas ruas que não possuem pavimentação, mas 

possuem bocas de lobo para coleta das águas pluviais.  

 

Figura 171: Rua não pavimentada com sistema de drenagem. 

  

Fonte: Arquivo Técnico Ampla, 2019. 

 

4.2.2. Cadastro Técnico da Drenagem Urbana 

 

A Administração Municipal de Canoinhas, através de suas diversas secretarias, não 

possui um cadastro do sistema de drenagem urbana implantado no município.  

 

O município não possui sistema de gerenciamento, padronização, normatização e 

cadastramento de informações vinculadas ao sistema de drenagem urbana e ao 

manejo das águas pluviais, tais como ruas atendidas, diâmetros de tubulações, 

extensão de redes de drenagem, localização de boca-de-lobos e outros dispositivos.  

 

4.2.3. Cobertura Estimada 

 

Nas ruas do perímetro urbano, há presença de sistema de drenagem implantado para o 

escoamento das águas pluviais, sendo feitas por sarjetas e bocas-de-lobo, no qual os 

lançamentos dos efluentes do sistema de drenagem são destinados aos cursos d’águas. 

Existem ruas, no perímetro urbano, que somente possuem sarjetas coletoras. 

 

Para o presente diagnóstico do Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB 

realizou-se um mapeamento da situação atual da pavimentação urbana do município 

e um mapeamento com base no levantamento de ruas pavimentadas que receberam 
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infraestrutura de drenagem urbana, considerando as informações fornecidas pela 

Prefeitura Municipal de Canoinhas, através da Secretaria de Planejamento.  

 

O mapeamento apresentado na Figura 172 foi realizado com auxílio de software de 

geoprocessamento, sendo classificado em: ruas com pavimentação asfáltica, ruas 

pavimentadas com lajotas, ruas pavimentadas com paralelepípedo, ruas com 

projetos em emenda, ruas com projetos sem recursos e ruas com projetos a 

avançar.  
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Figura 172: Situação da pavimentação Urbana e Projetos existentes. 

 

Fonte: Elaborado por AMPLA, 2018. 
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A estimativa de ruas que possuem sistema de microdrenagem urbana implantada 

encontra-se mapeada na Figura 173.  

 

O levantamento apresentado foi realizado com auxilio de software de 

geoprocessamento, do qual se pode obter a extensão total das ruas da área urbana 

de Canoinhas. Com base nessa estimativa observou-se que aproximadamente 38% 

das vias urbanas possuem algum tipo de dispositivo implantado, representado 

101,21 km.  

 

A partir desse levantamento, o qual pode ser uma alternativa para saber a 

abrangência do atendimento do sistema de drenagem no município e partir das 

considerações acima mencionadas, pode-se inferir que: 

 

Aproximadamente 38% das vias estão cobertas por sistema de escoamento das 

águas pluviais e que o restante, 62% não têm qualquer dispositivo.  
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Figura 173:  Mapeamento da cobertura do sistema de microdrenagem implantado na área 
urbana de Canoinhas. 

 

Fonte: Elaborado por AMPLA, 2018. 
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4.2.4. Serviços de Manutenção do Sistema de Drenagem 

 

Os serviços de manutenção do sistema de drenagem urbana, tais como limpeza 

e/ou consertos de tubulações, construção e/ou manutenção de bocas-de-lobo, entre 

outros, são realizados em geral através de funcionários da Secretária Municipal de 

Obras Urbanas. Porém, pela grande extensão rural no município, observou-se que 

as estradas rurais absorvem bastante demanda de pessoal e maquinário da 

Secretária, prejudicando a realização de demandas especificas de drenagem na 

área urbana. 

 

Como em grande parte dos municípios do país, estes serviços de manutenção não 

possuem um caráter preventivo, ou seja, são realizados conforme demandas e 

deficiências oriundas do sistema de drenagem, informadas para a Secretaria 

Municipal por técnicos e fiscais da prefeitura, além dos munícipes.  

 

Normalmente estas deficiências são descritas como galerias danificadas, 

assoreadas ou entupidas, bueiros assoreados e bocas de lobo entupidas, uma vez 

que captam a água e os resíduos carreados após a ocorrência de chuvas mais 

intensas.   

 

Ainda, relacionado à manutenção do sistema, vale destacar que algumas ruas não 

pavimentadas do município possuem bocas de lobo e rede de microdrenagem 

implantadas. Nestes locais ocorre mais facilmente a obstrução dos dispositivos 

ocasionada principalmente por terra e pedras no sistema, conforme Figura 174.   

 

Figura 174: Exemplo de boca de lobo com grade. 

  

Fonte: Arquivo Técnico, 2018. 
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Pode-se observar na Figura 174 a dificuldade de remoção da grade metálica de 

algumas bocas-de-lobo, acarretando em grande acúmulo de resíduos na estrutura. 

Outras, ainda, têm as proteções “chumbadas” no pavimento. Essas diferenciações 

poderão ocasionar dificuldades e problemáticas em relação à procedimentos de 

limpeza e desobstrução.  

 

Ainda, podem-se observar na Figura 175, o lançamento irregular de despejos em 

canais de drenagem, haja vista que apenas 19,54% da população urbana é atendida 

com sistema de coleta e tratamento de esgoto. 

 

Figura 175: Exemplo despejo irregular no canal de drenagem. 

   

Fonte: Arquivo Técnico, 2017. 

 

 

4.3. IDENTIFICAÇÃO DE ÁREAS DE RISCOS A ENCHENTES E 

INUNDAÇÕES 

 

Existe uma distinção conceitual entre os termos enchente e inundação. A diferença 

fundamental é que o primeiro termo refere-se a uma ocorrência natural, que 

normalmente não afeta diretamente a população, tendo em vista sua ciclicidade. 

Trata-se do aumento temporário do nível da água no canal de drenagem devido ao 

aumento de vazão, contudo sem a ocorrência do transbordamento do rio, atingindo 

apenas as áreas ribeirinhas, ou seja, as áreas de inundação natural. Os problemas 
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que possam ocorrer devido às enchentes são decorrentes da ocupação inadequada 

das áreas de risco.  

 

Já as inundações são decorrentes da urbanização e das modificações no uso do 

solo e podem provocar danos de grandes proporções. 

 

Outra classificação é apresentada pela publicação “Atlas Brasileiro de Desastres 

Naturais”, (2011), entre inundações bruscas e alagamentos e inundações graduais.  

 

Inundações bruscas, enxurradas e alagamentos são eventos de desastres naturais 

com o incremento das precipitações concentradas em locais de relevo acidentado ou 

mesmo plano caracterizando-se por rápidas e violentas elevações dos níveis de 

águas as quais escoam com rapidez e intensidade. Os alagamentos caracterizam-se 

pelas águas acumuladas no leito de ruas e nos perímetros urbanos decorrentes de 

fortes precipitações pluviométricas em municípios com sistema de escoamento 

pluvial deficientes podendo ou não ter relação com esses eventos fluviais.  

 

As inundações graduais ou enchentes estão relacionadas ao incremento das 

precipitações hídricas e com as inundações. É o transbordamento dos rios atingindo 

a planície de inundação. Quando as inundações graduais extravasam a cota máxima 

do canal passam a ser chamadas de inundações podendo atingir moradias 

construídas próximas às margens.  

 

A região urbana de Canoinhas é drenada basicamente pelo Rio Água Verde, Arroio 

Monjolo e Sanga da Vaca, todos afluentes do Rio Canoinhas. Os problemas 

principais de alagamentos são devidos as baixas declividades na região, nas partes 

baixas destes corpos receptores bem como devido a alta intensidade das 

precipitações pluviométricas que causam escoamentos superficiais superiores a 

capacidade de escoamento dos mananciais existentes, inclusive do Rio Canoinhas 

que por sua vez represa as águas do Rio Água Verde e do Arroio Monjolo, gerando 

assim as inundações das áreas urbanizadas nas cotas adjacentes. 
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As piores condições ocorrem quando acontecem eventos simultâneos devido às 

precipitações intensas, de cheias nas bacias do Rio Negro e Rio Canoinhas, 

ocasionando represamento das águas dos respectivos afluentes e como 

consequência inundações históricas nas regiões urbanizadas próximas.   

 

Nas imagens a seguir pode-se visualizar enchente que ocorreu no município de 

Canoinhas em Junho de 2014, na qual o município decretou situação de 

emergência. Neste evento, Segundo dados da Defesa Civil, o número de ‘pessoas 

atingidas foi em torno de 10 mil pessoas, sendo 568 famílias desalojadas e 36 

famílias desabrigadas.  

Figura 176: Imagens da enchente de junho de 2014. 

  

Fonte: ND Mais, 2014. 

 

Figura 177: Imagens da enchente de junho de 2014. 

  

Fonte: ND Mais, 2014. 
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4.3.1. Mapeamento dos Locais Críticos 

 

A expansão das áreas urbanas, caracterizada principalmente pela 

impermeabilização da bacia, provoca a diminuição da capacidade de infiltração e, 

consequentemente, o aumento do escoamento superficial, fator de grande influência 

no incremento de inundações no meio urbano.  

 

Em Canoinhas foram identificados alguns pontos de alagamentos frequentes, Figura 

178 ocasionados pela urbanização, sistema de drenagem subdimensionado, falta de 

planejamento, invasão de áreas de leito de rios, e obras insuficientes e/ou ausentes, 

entre outros fatores.  

 

As informações apresentadas no presente Plano referem-se a informações obtidas 

em visitas técnicas acompanhadas pela Administração Municipal, especialmente a 

Secretaria Municipal de Planejamento, em novembro de 2018.   
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Figura 178: Mapeamento dos pontos de inundação identificados em 2018. 

 

Fonte: Elaborado por Ampla Consultoria, 2019. 
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Na área urbana de Canoinhas, a hidrografia basicamente é formada pelo Ribeirão 

dos Porcos, que passa a oeste da cidade, na região dos bairros Industrial 1, Alto das 

Palmeiras e Piedade, pelo Rio Água Verde, situado na margem esquerda do Rio 

Canoinhas, percorrendo o lado leste do centro da cidade e o próprio Rio Canoinhas 

(PMSB, 2010). 

 

Existem também nascentes de água situadas nas partes altas dos bairros Alto da 

Tijuca, Sossego, Tricolin, Alto das Palmeiras e Centro, as quais formam alguns 

arroios, sendo que nas épocas de chuvas servem para o escoamento das águas 

pluviais, mas apesar de já estarem praticamente todos canalizados, infelizmente não 

dão conta principalmente quando as chuvas ultrapassam as médias máximas 

históricas, como no caso dos anos em que ocorrem grandes inundações devido a 

grande intensidade de chuva em poucas horas (PMSB, 2010). 

 

Nesta região, situa-se o Arroio Monjolo, com uma área em torno de 3,0 km² (vide 

Figura 18), o qual nasce na parte alta dos bairros Sossego, Tricolin, Centro e Alto 

das Palmeiras, corta a parte central da cidade, seguindo pela R. José Boiteux até 

desembocar no Rio Canoinhas. Das nascentes até o início da R. José Boiteux está 

praticamente todo canalizado, com tubulações de concreto armado, e a partir da 

altura do cruzamento com a R. Caetano Costa, segue como canal de drenagem a 

céu aberto, com fundo e taludes revestidos com concreto (PMSB, 2010). 

 

O Arroio Monjolo cruza a área urbana pela parte da área comercial onde o 

escoamento é feito por galerias de concreto, com capacidade de descarga limitada, 

o que pode vir a sofrer com alagamentos, quando não suportar a quantidade de 

água escoada (PMSB, 2010). 

 

4.3.2. Descrição dos Pontos Críticos 

 

Microbacia do rio da Piedade 

 

No mapeamento abaixo se apresentam os pontos críticos de drenagem na 

microbacia do rio da Piedade. 
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Figura 179: Pontos de alagamento da microbacia do rio da Piedade. 

 

Fonte: Elaborado por Ampla Consultoria, 2019. 
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Ponto 1: Rua Vidal Ramos próximo a Rua Barão de Rio Branco 

 

Na R. Cel. Albuquerque, quadra compreendida entre as ruas Vidal Ramos, Barão do 

Rio Branco e Caetano Costa, o arroio atravessa a mesma tubulação por um canal 

com dimensões em torno de 2,00 m de largura por 1,70 m de profundidade, sendo 

que a travessia da rua Cel. Albuquerque é feita com uma canalização de tubos de 

concreto com diâmetro de 0,80 m, causando neste local um estrangulamento, ponto 

de constantes alagamentos em situações de chuvas de grande intensidade.  

 

Figura 180: Ponto 1: Rua Vidal Ramos próximo a Rua Barão de Rio Branco. 

 

 

 

Fonte: Arquivo Técnico Ampla, 2019. 
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Ponto 2: Rua Cel. Albuquerque esquina com Caetano Costa 

 

Neste ponto ocorre subdimensionamento do sistema de drenagem implantado que 

recebe muitas contribuições neste local, ocasionando alagamentos em eventos de 

precipitação extrema.  

 

Figura 181: Ponto 2: Rua Cel. Albuquerque esquina com Caetano Costa. 

  

Fonte: Arquivo Técnico Ampla, 2019. 

 

Arroio Monjolo: Pontos 3; 4; 5; 6; 7 

 

Este ponto esta localizado compreende a parte baixa desta microbacia está na 

região de cotas de inundação que atinge o centro da cidade.  

Além disso, sofre com alagamentos devido às enxurradas ocasionadas pelo volume 

de águas pluviais coletadas nas partes altas somadas com as águas da microbacia. 

 

O problema é agravado sempre que ocorre o represamento do canal Arroio Monjolo 

devido ao represamento do rio Canoinhas, em consequência do represamento do 

Rio Negro. 

 

Figura 182: Ponto 3: Rua Jose Boeteux próximo a Prefeitura. 
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Fonte: Arquivo Técnico Ampla, 2019. 

 

Observou-se o Ponto 7 lançamento irregular de efluentes domésticos neste canal 

que vai desembocar no Arroio Monjolo. 

 

Observa-se ainda que exista um canal subterrâneo que se torna aberto neste ponto 

7, ficando inclusive dentro de um terreno particular.   

 

Figura 183: Ponto 7: Rua Cel. Albuquerque entre as ruas Felipe Schimidt e rua Getúlio Vargas 

  

Fonte: Arquivo Técnico Ampla, 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

Canal aberto 
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Figura 184: Ponto 4: Rua José Boiteux esquina com Eugenio de Souza. 

  

  

Fonte: Arquivo Técnico Ampla, 2019. 

 

O Ponto 5 localiza-se no encontro do Arroio Monjolo com o rio canoinhas. Quando 

há eventos de muita precipitação e atinge-se a cota de inundação do rio Canoinhas, 

esta região é fortemente afetada.  

 

Figura 185: Ponto 5: Rua Jose Boiteux com Rua Wolf Filho. 
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Fonte: Arquivo Técnico Ampla, 2019. 

 

No ponto abaixo se observa o rio Canoinhas, na divisa do município com Três 

Barras. 

 

Figura 186: Ponto 6: Rua Cel. Albuquerque - SC 303 

  

Fonte: Arquivo Técnico Ampla, 2019. 

 

Figura 187: Ponto 13: Rua Getúlio Vargas esquina com Rua Curitibanos. 
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Fonte: Arquivo Técnico Ampla, 2019. 

 

Figura 188: Ponto 14: Rua Getúlio Vargas esquina com rua Pastor George Weger. 

  

 

Fonte: Arquivo Técnico Ampla, 2019. 

 

Ponto 15: Rua Doze de Setembro esquina com rua Paulo Ritzman 

 

A canalização do arroio no cruzamento das ruas Paulo Ritzmann e 12 de Setembro 

(vide Figuras 19 e 20) e no cruzamento das ruas Mal. Floriano e Francisco de Paula 

Pereira (vide Figura 21), em condições de chuvas de maior intensidade, não dá 

conta de escoar a vazão devido à capacidade limitada em virtude do diâmetro, 

provocando alagamentos localizados. 
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Na Figura 189 observa-se vista da Esquina da R. Paulo Ritzmann x R. 12 de 

Setembro, por Onde Passa o Arroio Monjolo, com Trechos Ainda em Valas a Céu 

Aberto. 

 

Figura 189: Ponto 15: Rua Doze de Setembro esquina com Rua Paulo Ritzman 

  

  

 

Fonte: Arquivo Técnico Ampla, 2019. 
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Figura 190: Ponto 18 

  

  

Fonte: Arquivo Técnico Ampla, 2019. 

 

Figura 191:Ponto 19 
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Fonte: Arquivo Técnico Ampla, 2019. 

 

Figura 192: Ponto 20: Rua Irma Maria Albertina Bichop próximo a Rua Antonio Bertão. 

  

  

 

Fonte: Arquivo Técnico Ampla, 2019. 
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Figura 193: Ponto 21: Rua Sergio Gapski. 

 

Fonte: Arquivo Técnico Ampla, 2019. 

 

Figura 194: Ponto 22: Rua Sergio Gapski com Jacob Fuck. 

  

Fonte: Arquivo Técnico Ampla, 2019. 

 

Figura 195: Ponto 23: Rua Clemente Procopiak próximo a Rua Alinor Vieira Corte 

  

  

Fonte: Arquivo Técnico Ampla, 2019. 
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Figura 196: Ponto 24: Rua Clemente Procopiak próximo a Rua Antônio Nicolazi. 

  

Fonte: Arquivo Técnico Ampla, 2019. 

 

Figura 197: Ponto 25: Rua Adolfo Bading. 

  

  

Fonte: Arquivo Técnico Ampla, 2019. 

 

Figura 198: Ponto 26: Avenida dos Expedicionários  próximo a rua Paulo Weze 

  

 Fonte: Arquivo Técnico Ampla, 2019. 
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Figura 199: Ponto 27: Rua Otavio Tabalipa. 

  

Fonte: Arquivo Técnico Ampla, 2019. 

 

Figura 200: Ponto 28: Rua Paul Harris próximo a Rua Barão do Rio Branco. 

  

Fonte: Arquivo Técnico Ampla, 2019. 

 

Figura 201: Ponto 29: Rua Júlio Budant Neto. 

  

Fonte: Arquivo Técnico Ampla, 2019. 

 

Microbacia do rio Volta Grande 

 

No mapeamento abaixo se apresentam os pontos críticos de drenagem na 

microbacia do rio Volta Grande. 

 

 

 

 



Revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico  

Prefeitura Municipal de Canoinhas – Santa Catarina 

 

316 

 

Figura 202: Pontos de alagamento da microbacia do rio Volta Grande. 

 

Fonte: Elaborado por Ampla Consultoria, 2019. 
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Ponto 8: Rua Rodolfo Scheide esquina com rua Willibaldo Hoffmam. 

 

No ponto 8 observou-se assoreamento da macrodrenagem.  

 

Figura 203: Ponto 8: Rua Rodolfo Scheide esquina com rua Willibaldo Hoffmam. 

  

Fonte: Arquivo Técnico Ampla, 2019. 

 

Ponto 9: Rua Roberto Elke com rua Saulo Carvalho. 

 

Este ponto localiza-se na parte baixa da microbacia e recebe grande contribuição no 

sistema implantado quando ocorrem chuvas intensas, ocasionando alagamentos 

pontuais neste local. 

 

Figura 204: Ponto 9: Rua Roberto Elke com rua Saulo Carvalho. 
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Fonte: Arquivo Técnico Ampla, 2019. 

 

Ponto 10: Rua Herry Schereiber  próximo a rua Tiradentes 

 

Neste local existem duas tubulações de drenagem que deságuam em um córrego 

não canalizado que recebe grande contribuição de águas pluviais, ocasionando 

extravasamento quando ocorrem grandes chuvas. 

  

Figura 205: Ponto 10: Rua Herry Schereiber  próximo a rua Tiradentes 

  

 

Fonte: Arquivo Técnico Ampla, 2019. 

Tubulações 
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Ponto 11: Rua Francisco Wilmar Friedsch próximo a Avenida Sem. Ivo Dàquino 

 

Neste local o córrego encontra-se não canalizado e as ruas não são pavimentadas, 

observando a falta de infraestrutura de drenagem urbana.  

 

Figura 206: Ponto 11: Rua Francisco Wilmar Friedsch próximo a Avenida Sem. Ivo Dàquino 

  

 

Fonte: Arquivo Técnico Ampla, 2019. 

 

Figura 207: Ponto 12: Rua Guilherme Gonchorovski  próximo a Rua Alfredo Bachman 

  

  

Fonte: Arquivo Técnico Ampla, 2019. 
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Figura 208: Ponto 16: Estrada Dona Francisca Próximo a Rua Adão Tyszka. 

  

 

Fonte: Arquivo Técnico Ampla, 2019. 

 

Figura 209: Ponto 17: Estrada Dona Francisca 

  

  

Fonte: Arquivo Técnico Ampla, 2019. 
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4.4. INDICADORES EXISTENTES – SNIS  

 

Em 1996, foi criado em nível Nacional, o Sistema de Informações sobre o 

Saneamento Básico – SNIS, vinculado ao Ministério das Cidades, com o objetivo de 

disponibilizar e compilar informações acerca de aspectos institucionais, 

administrativos, operacionais, gerenciais, econômico-financeiros e de qualidade 

sobre os serviços de saneamento básico.   

 

Os dados constantes na plataforma do SNIS, para o município de Canoinhas, 

apresentam-se no Quadro 85. 
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Quadro 85: SNIS Canoinhas- Indicadores Drenagem Urbana. 

 
Identificação Descrição Unidade 

Ano 

 

2015 

In
d

ic
a
d

o
re

s
 

G
e
ra

is
 IN042 

Parcela de área urbana em relação à 
área total 

% 8,77 

IN043 Densidade demográfica na área urbana hab/ha 4,00 

IN044 Densidade de domicílios na área urbana dom/ha 2,00 

In
d

ic
a
d

o
re

s
 E

c
o

n
ô

m
ic

o
-

fi
n

a
n

c
e
ir

o
s
 e

 A
d

m
in

is
tr

a
ti

v
o

s
 IN001 

Participação do pessoal próprio sobre o 
total de pessoal alocado nos serviços 

% 83,30 

IN005 Taxa média praticada para os serviços R$/un.ano  - 

IN006 
Receita operacional média dos serviços 
por unidade tributada 

R$/un.ano  - 

IN009 
Despesa média praticada para os 
serviços por unidade edificada 

R$/un.ano 0,00 

IN010 
Participação da despesa total dos 
serviços  na despesa total do município 

% 0,00 

IN048 Despesa per capita com os serviços R$/hab.ano 0,00 

IN049 Investimento per capita nos serviços R$/hab.ano - 

IN050 
Diferença relativa entre despesas e 
receitas dos serviços de DMAPU 

%  - 
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n
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e
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IN020 
Taxa de cobertura de vias públicas com 
pavimentação e meio-fio na área urbana 

% - 

IN021 
Taxa de cobertura de vias públicas com 
redes ou canais pluviais subterrâneos na 
área urbana 

% 8,00 

IN025 
Parcela de cursos d’água naturais 
perenes em área urbana com parques 
lineares 

% -  

IN026 
Parcela de cursos d’água naturais 
perenes canalizados abertos 

%  25,00 

IN027 
Parcela de cursos d’água naturais 
perenes canalizados fechados 

% -  

IN029 
Parcela de cursos d’água naturais 
perenes com diques 

% -  

IN035 
Volume de reservação de águas pluviais 
por unidade de área urbana 

m3/km2  - 

IN051 
Densidade de captações de águas 
pluviais na área urbana 

un/km2 63,00 
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IN040 
Parcela de domicílios em situação de 
risco de inundação 

% 1,00 

IN041 
Parcela da população impactada por 
eventos hidrológicos 

% 0,00 

IN046 
Índice de óbitos em decorrência de 
eventos hidrológicos 

óbitos/ 
100.000hab 

0,00 

IN047 
Índice de habitantes realocados em 
decorrência de eventos hidrológicos 

pessoas/ 
100.000 hab 

-  

Fonte: Elaborado por AMPLA, 2018. 
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4.5. ASPECTOS GERAIS  

 

A seguir um resumo dos principais pontos observados no presente diagnóstico do 

sistema de manejo de águas pluviais e drenagem urbana, estabelecidos em 

“Aspectos positivos” ou “Aspectos negativos” para o município de Canoinhas – SC. 

 

4.5.1. Aspectos Positivos 

 

 Há legislação que define diretrizes para o Parcelamento do Solo Urbano e 

Rural - Plano Diretor Participativo. 

 As obras de pavimentação realizadas no município contam com a implantação 

de obras de microdrenagem.   

 

4.5.2. Aspectos Negativos 

 

 Diversas áreas da porção urbana municipal possuem sistema de drenagem 

urbana aparentemente subdimensionados, mal projetados ou mal executados e 

ainda compondo sistemas antigos que não comportam os volumes escoados 

atualmente em função do crescimento da cidade e aumento das condições de 

impermeabilização.  

 Manutenção no sistema de drenagem ocorre em caráter corretivo. 

 Em diversos locais da área urbana há apenas adoção de sistemas de 

microdrenagem composto por sarjetas e sarjetões, com galerias escassas ou 

subdimensionadas em especial para volumes de chuva de maior intensidade. 

 Não há divisão específica para a drenagem dentro da Secretaria de Obras, a 

equipe é insuficiente, não possui acompanhamento técnico contínuo e/ou 

específico, sendo os funcionários utilizados para todas as atividades da 

secretaria. 

 A disponibilidade de equipamentos e veículos na Secretaria de Obras é 

insuficiente frente às necessidades de atuação do setor e alguns são antigos, o 

que possivelmente requer maiores custos com manutenção. 
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 Apesar de haver órgãos e secretarias com atividades relacionadas aos temas 

de drenagem urbana e manejo de águas pluviais, as ações não são realizadas 

em conjunto e há pouca ou nenhuma atuação compartilhada no tema, 

resultando em ações isoladas dentro das atribuições de cada secretaria ou 

órgão municipal. 

 Não há políticas ou ações de fiscalização ou incentivos a adoção de sistemas 

de coleta e tratamento de esgotos havendo adoção de sistemas alternativos ou 

o lançamento in natura de efluentes em valas, córregos rurais e no solo.  

 Em geral, as técnicas e tecnologias adotadas compreendem ações corretivas 

no sistema de drenagem urbana.  

 Não há uma padronização municipal quanto às estruturas e unidades de 

drenagem implantadas no meio urbano. 

 Em muitos locais da porção urbana observaram-se partes do sistemas 

danificados ou assoreados, mostrando negligencia quanto ações de 

manutenção. 

 Observam-se resíduos sólidos na rede de drenagem urbana e nos canais 

abertos, bem como acúmulos de resíduos nos fundos de vale, terrenos baldios 

próximos a cursos de água. 
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