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1. INTRODUÇÃO 

Movido pela necessidade de se adequar à gestão correta dos resíduos sólidos 

urbanos, o Consórcio Intermunicipal de Resíduos Sólidos Urbanos da Região Sul - 

CIRSURES, formado no ano de 2001 por seis municípios (Cocal do Sul, Lauro Müller, 

Morro da Fumaça, Orleans, Treviso e Urussanga), está localizado na Associação dos 

Municípios da Região Carbonífera – AMREC, sul do Estado de Santa Catarina tendo como 

sede o município de Urussanga. 

Com a integração do município de Siderópolis nesse ano a população atendida 

pelo Cirsures saiu de 90 mil pessoas parar 107.801 pessoas. Em 2003, o projeto do 

Cirsures recebeu o prêmio Melhores Práticas em Gestão Local, concedido pela Caixa 

Econômica Federal. Este prêmio foi ganho em função da união dos municípios, na época, 

para resolução de um problema comum a todos (encerramento dos lixões e construção 

aterro sanitário), levando o nome do Sul do Estado a todo País. Em agosto de 2008, o 

Cirsures foi citado como modelo exemplar de manejo de resíduos sólidos pela Secretaria 

Nacional de Saneamento Básico, no site Agência Brasília de Comunicação e ABC digital 

e, conforme Relatório Final do Plano de Pesquisa das Ações Integradas na área dos 

Resíduos Sólidos, realizado em julho de 2012, do Ministério Público de Santa Catarina – 

MPSC e Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental – ABES seção Santa 

Catarina, considera o aterro sanitário do Consórcio Cirsures em condições ótimas de 

operação. 

Hoje o Cirsures é referência de gestão pública no tratamento final dos resíduos 

sólidos urbanos, através do modelo de “consórcio público”, minimizando custos e 

unindo os municípios. O objeto do Cirsures é o gerenciamento dos resíduos sólidos 

urbanos dos seus integrantes. Esse trabalho envolve várias etapas, como Educação 

Ambiental, Recuperação Ambiental dos antigos lixões, Trabalhos de Conscientização de 

Professores e Agentes de Saúde, formação da Cooperativa de Catadores – 

Cooperamérica para facilitar a inclusão social dos trabalhadores envolvidos no processo 

de reciclagem, implantação de processo de Coleta Seletiva, e, o mais importante deles, o 

gerenciamento e tratamento final dos resíduos no Aterro Sanitário.  

O aterro sanitário possui a licença ambiental e alvará sanitário e tem seu prazo 

de encerramento em 3 meses, ou seja, outubro de 2020. O Cirsures está seguindo as 

determinações do Governo Federal através da Política Nacional dos Resíduos Sólidos 

(Lei 12.305/2010), sendo que possui o Plano Intermunicipal de Gestão Integrada de 
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Resíduos Sólidos - PIGIRS, que tem como metas a construção e manutenção de 

unidade(s) de disposição final - aterro sanitário. 

Embora o Cirsures tenha uma estrutura mínima, o mesmo precisa evoluir. 

Através dos recursos pleiteados junto ao Orçamento Geral da União, convênio 902163 

nº proposta 696/2020, o Consórcio Cirsures pretende dar continuidade em seus 

trabalhos visando preservar as condições do meio ambiente, a prevenção de doenças e 

a promoção da saúde, diretamente relacionado com salubridade ambiental, emprego e 

renda aos cooperados que reflete diretamente na qualidade de vida da população que 

compõem o Cirsures. 

Assim, o crescimento populacional acima da média nacional, o curto tempo de 

vida útil ainda restante, apenas mais alguns meses, são justificativas significativas para 

o atual projeto de ampliação do aterro sanitário, visando a operação por mais um 

período. Destaca-se que o Cirsures já adquiriu nova área, anexa ao atual terreno, para 

futuramente iniciar um aterro sanitário visando a geração de energia. A referida área 

encontra-se em análise junto ao Ministério de Minas e Energia (MME) pois a mesma está 

localizada numa antiga área de mineração, aguardando a recuperação por parte do 

poder público. O Cirsures já solicitou o descomissionamento, porém o mesmo está em 

análise. 

O projeto que segue contempla seis ações principais, quais sejam: a) construção 

do aterro sanitário; b) construção de almoxarifado; c) ampliação da guarita; d) 

substituição do flocodecantador por um de capacidade superior; e) execução de 

passeios e escadas nas lagoas de tratamento, e; f) acessos. 
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2. MEMORIAL DESCRITIVO 

2.1. Caracterização do município sede 

2.1.1. Localização geográfica do município sede 

O município de Urussanga, sede do Consórcio Intermunicipal de Resíduos 

Sólidos Urbanos da Região Sul - Cirsures, está localizado no sul de Santa Catarina, na 

microrregião denominada Carbonífera. Os sete municípios que compõem o consórcio 

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

Urussanga) participam da Associação dos Municípios da Região Carbonífera, AMREC. 

O aterro sanitário do Cirsures está localizado no bairro Rio Carvão, distante oito 

quilômetros do centro do município de Urussanga. A localização do aterro pode ser 

avaliada através das coordenadas geográficas: 28º29’54,08”S e 49º22’10,45”O. O aterro 

está localizado em área Rural IV, conforme o plano diretor do município de Urussanga. 

A Figura 1 mostra o mapa de localização dos municípios que compõem o consorcio. Na 

Figura 2 é apresentado o mapa de localização do aterro sanitário do Cirsures. 

 

 

Figura 1: Mapa de localização dos municípios que compõem o Cirsures, 2020. 
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Figura 2: Mapa de localização do aterro sanitário do Cirsures em Urussanga, 2020. 
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O aterro teve suas atividades iniciadas em março de 2004, com previsão de vida 

útil do aterro de 14 anos, com encerramento das operações em 2018. Após três 

ampliações o mesmo está com os dias contados, tendo seu término operacional previsto 

para outubro deste ano 

Para expansão do aterro sanitário e disposição final ambientalmente adequada 

de resíduos, são apontadas como locais favoráveis com potencial de uso futuro as áreas 

degradadas pela exploração do carvão mineral, que estão em processo de recuperação, 

no entorno do aterro sanitário. 

O terreno do Consórcio possui 229.655,20 m2 (Matrícula 31.933 Cartório de 

Registro de Imóveis de Urussanga). Nos anexos está uma cópia atualizada da matrícula 

do terreno do Cirsures. Nessa área estão instalados o aterro sanitário, galpão de triagem, 

guarita, balança rodoviária, garagem para equipamentos, auditório para palestras de 

educação ambiental, estação de tratamento de chorume e usina de asfalto. Entre os 

equipamentos necessários para realização dos serviços estão um caminhão truck 

traçado, trator esteira, retroescavadeira e dois caminhões para coleta seletiva. 

Com o encerramento e recuperação dos lixões, o Cirsures, buscando atender ao 

TAC, procurou incluir os catadores de materiais recicláveis dos seis municípios 

integrantes do consórcio à época (atualmente são sete municípios), por meio de 

reuniões, formando uma cooperativa, denominada Cooperamérica (Cooperativa de 

Reciclagem do Rio América). A implantação do galpão de triagem e do sistema de coleta 

seletiva, que atualmente ocorre nos sete municípios, possibilita o aumento da vida útil 

do aterro sanitário, pela diminuição do volume de resíduos sólidos a ele encaminhados, 

bem como, a união do grupo de catadores e aumento da renda dos cooperados. 

2.1.2. Distritos e comunidades rurais 

O município de Urussanga, sede do Cirsures, tem como principais distritos as 

localidades de Santana e Rio América. Dentre as comunidades rurais destacam-se: Rio 

Maior, Rio Salto, Rio Caeté, De Villa, São Pedro e Palmeira. 

2.1.3. População e histórico de desenvolvimento demográfico 

O crescimento populacional entre os municípios do Cirsures o é de 7,5%, 

superior a média nacional. Segundo Naime (2005) a população cresce, no Brasil, cerca 

de 5% ao ano. Abaixo são apresentadas, individualmente as questões demográficas de 

cada um dos municípios do Cirsures. 
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2.1.3.1. Cocal do Sul 

Segundo IBGE (2010) o município de Cocal do Sul teve origem de um núcleo 

colonial estabelecido entre Criciúma e Urussanga, no final do século XIX. O município 

inicialmente foi chamado de Rio Cocal, devido à numerosa existência de coqueiros ao 

longo do principal rio da região. Em 02 de janeiro de 1904, o núcleo tornou-se um 

distrito de Urussanga. Durante o século XX a agricultura no município se fortaleceu, e a 

partir de 1970 a indústria cerâmica iniciava suas atividades no local. 

Em 26 de setembro de 1991, através da Lei 8.352, surgiu o município de Cocal 

do Sul, localizado no Sul do Estado de Santa Catarina, na latitude 28º36’06” e longitude 

49º19’31”, com altitude média de 58 metros. Pertence à Microrregião da Região 

Carbonífera e da AMREC – Associação dos Municípios da Região Carbonífera. As 

principais atividades econômicas do município são: indústria, comércio, serviços e 

agricultura.  

O município possui uma área de 71,04 km², sendo que 6,33 km² são de área 

urbana e 64,7 km² de área rural, que corresponde a 91,09% da área total do município. 

Segundo o Censo 2010 realizado pelo IBGE a população de Cocal do Sul em 2010 era de 

15.159 habitantes, onde 12.696 habitantes residem na área urbana e 2.463 na área 

rural. 

2.1.3.2. Lauro Müller 

Segundo o IBGE (2010) a localidade de Lauro Müller foi fundada no ano de 1885, 

com a vinda dos ingleses para exploração do carvão mineral. Em 1921 tornou-se distrito 

subordinado ao município de Orleans, e em 1956, através da Lei Estadual nº 273, Lauro 

Müller foi elevado à categoria de município. Localiza-se no sul do Estado de Santa 

Catarina, na latitude 28º23’34” e longitude 49º23’48”, com altitude média de 220 

metros. Pertence a Microrregião da Região Carbonífera e da AMREC – Associação dos 

Municípios da Região Carbonífera. As principais atividades econômicas do município 

são: extração mineral, agricultura, produção avícola e suinocultura, além do turismo.  

O município apresenta 10,87 km² de área urbana, correspondente a 4,03% do 

território total e 258,95 km² de área rural, correspondente a 95,97% do território 

municipal. De acordo com dados do Censo de 2010 (IBGE) a população em 2010 era de 

14.367 habitantes, onde 11.106 residem na área urbana e 3.261 na área rural. 
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2.1.3.3. Morro da Fumaça 

A Lei Estadual nº 816 de 27 de abril de 1962 transformou Morro da Fumaça em 

município. Localiza-se no sul do Estado de Santa Catarina, com latitude de 28°39’03” e 

longitude de 49°12’36” e altitude média de 18 metros. Pertence à Microrregião da 

Região Carbonífera e da AMREC – Associação dos Municípios da Região Carbonífera. Sua 

economia está baseada na indústria de confecção e cerâmica, extração mineral e 

agricultura.  

O município apresenta 62,83 km² de área urbana, correspondente a 75,5% do 

território total e 20,25 km² de área rural, correspondente a 24,5% do território 

municipal. A população é de 16.126 habitantes (IBGE, 2010). 

2.1.3.4. Orleans 

O município de Orleans foi criado pela Lei Estadual nº 981 de 30 de agosto de 

1913. Localiza-se no sul do Estado de Santa Catarina, com latitude de 28°21’32” sul e 

longitude de 49°17’27” Oeste e altitude média de 132 metros. Pertence à Microrregião 

da Região Carbonífera e da AMREC – Associação dos Municípios da Região Carbonífera. 

Sua economia está baseada na indústria, comércio e agricultura. 

O município possui 550 km2 de área da unidade territorial. De acordo com dados 

do Censo realizado pelo IBGE a população de Orleans em 2010, era de 21.393 habitantes, 

onde 16.086 residiam na área urbana e 5.309 na área rural. 

2.1.3.5. Siderópolis 

O município possui 261,664 km² de área da unidade territorial. De acordo com 

dados do Censo realizado pelo IBGE a população de Siderópolis em 2010, era de 12.998 

habitantes. A população atual estimada de Siderópolis é de 13.499 habitantes. 

2.1.3.6. Treviso 

Treviso foi fundado por imigrantes italianos, em 1891. Pela Lei Estadual nº 

9.864/1995 é desmembrado de Siderópolis, constituindo novo município. Localiza-se 

no sul do Estado de Santa Catarina, com latitude de 28°30’57” e longitude de 49°27’28” 

e altitude média de 147 metros. Pertence à Microrregião da Região Carbonífera e da 

AMREC – Associação dos Municípios da Região Carbonífera. Sua economia está baseada 
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na extração mineral, avicultura e agricultura. Possui área total de 157,668 km² e 3.527 

habitantes. 

2.1.3.7. Urussanga 

Urussanga localiza-se no sul do estado de Santa Catarina. Possui território de 

240 km², sendo que 9,50 km² são de área urbana e 231,33 km² de área rural. A 

população é 20.223, onde 11.405 residem na área urbana e 8.818 na área rural (IBGE, 

2010). 

2.1.4. População atendida 

A população atendida pelo Cirsures atualmente é de 103.793 pessoas, segundo 

o Censo 2010 do IBGE. A estimativa para o ano de 2019, segundo o IBGE, é de 111.743 

habitantes. A Tabela 1 apresenta os valores populacionais do ano de 2010 e a estimativa 

de 2020 segundo o IBGE. 

Tabela 1 – População atendida pelo Cirsures. 

Município População 

atendida* 

População 

estimada** 

Cocal do Sul 15.159 16.684 

Lauro Müller 14.367 15.244 

Morro da Fumaça 16.126 17.796 

Orleans 21.393 22.912 

Siderópolis 12.998 14.007 

Treviso 3.527 3.832 

Urussanga 20.223 21.268 

TOTAL 103.793 111.743 

    * - Fonte IBGE 2010.  ** - Estimada pelo IBGE 2019 
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2.1.5. Características sociais culturais e econômicas 

Maior núcleo colonial italiano do sul de Santa Catarina. Os imigrantes chegaram 

na localidade de Azambuja, município de Pedras Grandes em 1877. Em 1878, as 

primeiras famílias chegaram à colônia de Urussanga, fundado pelo Engº Agrimensor do 

Império, Joaquim Vieira Ferreira. Os colonizadores vieram do norte da Itália, mais 

especificamente do Vêneto, da Lombardia, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige. 

A emancipação da colônia Urussanga deu-se em 31 de dezembro de 1881, 

elevada a município em 6 de outubro de 1900. A instalação do município teve lugar em 

22 de janeiro de 1901 e a instalação da comarca em 20 de dezembro de 1925, sendo 

hoje uma comarca intermediária. De acordo com dados constantes dos arquivos do 

Museu Histórico de Laguna, pode-se dizer que foi o Capitão de Ordenanças Manoel 

Souza Porto o descobridor do local onde se acha erguida a cidade de Urussanga, isto 

pelo ano de 1774. Com o seu falecimento, os seus sucessores se desviaram, 

abandonando a região. E, 1808 foi procedida uma vistoria do terreno pelo Juiz Ordinário 

Alferes Leandro Machado Nunes.  

Na sua sábia política de substituir o braço escravo pelo colono estrangeiro, o 

Governo Imperial designou em 21-11-1876, o Engenheiro Joaquim Vieira Ferreira para 

dirigir o povoamento das cabeceiras do Rio Tubarão. Quatro dias mais tarde embarcava, 

em companhia de sua família e seus auxiliares, com destino a Província de Santa 

Catarina, na época governada pelo Visconde Alfredo Escragnolle Taunay. Aqui 

chegando, após os preparativos para entrar na mata virgem, subiram o Rio Tubarão, até 

a localização de Pedrinhas. Por ali passava a estrada da serra, com destino a Lages, 

construída no ano de 1773. Assim que chegaram a Pedrinhas e localizada a sua família 

e as de seus auxiliares, e engenheiro e sua equipe embrenharam-se na mata, abrindo 

picadões, levando o terreno e dividindo-o em lotes para a localização dos primeiros 

imigrantes, que chegaram pouco tempo depois.  

Estes colonos foram localizados onde hoje se acha o distrito de Azambuja. Após 

a inauguração de Azambuja, o Engenheiro Vieira Ferreira volveu suas visitas para o vale 

de Urussanga, demarcado os seus lotes e localizando a sua sede, em forma triangular, na 

confluência dos Rios América e Urussanga, aproveitando a configuração natural do 

terreno. A 26 de maio de 1878, chegam a Urussanga, vindos de Lougarone, Pronvíncia 

de Beluno, Região de Veneza, os primeiros imigrantes italianos. Por essa razão, esta é a 

data oficial de fundação da cidade.  
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Após a sua localização pelo Engenheiro Vieira Ferreira, estes colonos 

começaram a exploração das áreas de terras a eles destinadas. Muito deles trouxeram, 

envoltos em musgos para melhor conservarem a humidade, bacêlos de suas vinhas e 

Longarone. Estes bacêlos foram o início de todas as culturas de uvas existentes na 

região.  

Vencidas as primeiras dificuldades, principalmente contra os índios que muito 

hostilizaram os colonos, inclusive trucidada algumas famílias, a colônia prosperou 

rapidamente. Em 1985 foi elevada à sede de Distrito de Paz e em outubro de 1900, à 

categoria de Vila e Município, sendo seu primeiro Prefeito Jacinto de Brida e Presidente 

da Câmara, Lucas Bez Batti. Orientava os colonos naquela época um jornal impresso na 

própria Vila, denominado “La Colonia”.  

O Padre Cipriano Buorocore construiu, de pedra e cal, a sua primeira igreja e o 

Cônego Luiz Gilli, a substituiu pela atual, belíssima obra da arquitetura italiana, 

aproveitando da primeira o majestoso campanário. O italiano Pessi ensinou as 

primeiras letras aos filhos dos colonos recém chegados. O distrito foi criado pelo decreto 

estadual nº 84, de 03-06-1891.  

O município, desmembrado de Tubarão, o foi pela lei estadual nº 474, de 06-12-

1900, e foi instalado em 26-01-1901. A Comarca foi criada pela lei estadual nº 1516, de 

04-11-1925, e instalada em 02-01-1925. 

Gentílico: urussanguense. Formação Administrativa: Freguesia criada com a 

denominação de Urussanga, por decreto estadual nº 84, de 03-06-1891, subordinado ao 

município de Tubarão.  

Elevado à categoria de vila com a denominação de Urussanga, por lei estadual nº 

474, de 06-10-1900, desmembrado de Tubarão. Sede na vila de Urussanga. Constituído 

do distrito sede. Instalado em 26-01-1901. Pela lei municipal de 02-01-1904 e nº 15, de 

03-08-1904, é criado o distrito de Cocal e anexado ao município de Urussanga.  

Em divisão administrativa referente ao ano de 1911, o município é constituído 

de 2 distrito: Urussanga e Cocal. Pela lei municipal nº 60, de 01-07-1913, é criado o 

distrito de Beluno anexado do município Urussanga.  

Por decretos estaduais nº 31, de 27-12-1930 e 106, de 23-04-1931, é criado o 

distrito de Morro da Fumaça. Desmembrado do distrito de Cocal e anexado ao município 

de Urussanga. Em divisão administrativa referente ao ano de 1933, o município é 

constituído de 5 distritos: Urussanga, Cocal, Nova Beluno, Morro da Fumaça e Treviso 

ex-Nova Treviso.  



 

15 
2021-03-30 - Memorial Descritivo e de Cálculo CEF 

Pelo decreto lei estadual nº 941, de 31-12-1943, o distrito de Nova Beluno 

passou a denominar-se Siderópolis. No quadro fixado para vigorar no período de 1944-

1948, o município é constituído 5 distritos: Urussanga, Cocal, Siderópolis, Morro da 

Fumaça e Treviso (ex-Nova Treviso).  

Em divisão territorial datada de 1-07-1955, o município é consitituído de 5 

distritos: Urussanga, Cocal, Morro Fumaça, Siderópolis e Treviso. Pela lei estadual nº 

380, de 19-12-1958, desmembra o município de Urussanga os distritos de Siderópolis e 

Treviso. Para formar o novo município de Siderópolis. Em divisão territorial datada de 

1-07-1960, o município é constituído de 3 distritos: Urussanga, Cocal e Morro da 

Fumaça.  

Pela lei estadual nº 816, de 30-03-1962, desmembra do município de Urussanga 

o distrito de Morro da Fumaça. Elevado à categoria de município. Em divisão territorial 

datada de 31-12-1963, o município é constituído de 2 distritos: Urussanga e Cocal  

Pela lei estadual nº 8352, de 28-09-1991, desmembra do município de 

Urussanga o distrito de Cocal do Sul ex-Cocal. Elevado à categoria de município. Em 

divisão territorial datada de 1-06-1995, o município é constituído do distrito sede. 

Assim permanecendo em divisão territorial datada de 14-05-2001.  

2.1.5.1. Turismo e festas 

Com natural vocação para o turismo, a cidade também está apostando no 

turismo rural, uma forma de diversificar as fontes de arrecadação e de divulgar ainda 

mais o seu potencial. Embora seja conhecida tradicionalmente pela sua Festa do Vinho 

e preservação da cultura italiana, dotada também de grande beleza paisagística, 

Urussanga tem nos elementos culturais preservados e amplamente cultivados os seus 

principais atrativos. 

A propriedade rural da família Galdino Benz Fontana é o mais importante e 

original conjunto de edificações em madeira da cidade. Conheça também o museu 

histórico municipal, o centro cultural, a Igreja Nossa Senhora da Conceição, a Igreja de 

São Gervásio e Protázio e a Igreja de São Bonato. Vá ao parque municipal Ado Cassetari 

Vieira, onde se realiza a Festa do Vinho e a festa “Rittorno Alle Origini”, à praça 

Longarone e à residência da família Nichele. Na cidade existe a “La Pietá”, uma réplica 

em tamanho original da escultura de Michelângelo, doada pelo papa Paulo VI no 1º 

Centenário de Fundação de Urussanga. Existem também vários edifícios históricos, 

especialmente na praça Anita Garibaldi, mantendo a característica colonização italiana. 
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Em São Pedro fica a Vinícola Mazon, tradicional produtora de vinhos que nos 

últimos anos montou uma pousada e agora está com projeto de criação de um Shopping 

Rural, visando reunir os produtos e serviços da comunidade de São Pedro para oferecer 

aos visitantes. Outra Vinícola de destaque é a Casa Del Nonno, que recebe visitantes para 

conhecer o processo de industrialização do vinho e derivados. 

2.1.5.2. Edificações históricas da praça Anita Garibaldi 

Conjunto de edifícios históricos com arquitetura do final do século XIX e início do 

século XX, formado por edificações térreas e sobrados com monumento alusivo aos 

imigrantes italianos, fundadores da cidade.  

2.1.5.3. Vale do Rio Maior 

Edificações rurais históricas datadas do fim do século XX, pousadas alternativas, 

quiosques de artesanato e produtos coloniais. Destaca-se a igreja de São Gervásio e 

Protásio de 1912 e a casa da família Cancelier de 1899, sede da Associação Friulana. 

2.1.5.4. Praça Longarone 

A praça foi fundada em 1992 com o objetivo de tornar histórico o acordo de 

“Gemellaggio” (cidades irmãs), entre Longarone (Itália) e Urussanga. Nela, encontra-se 

uma pedra em formato piramidal e sobre ela o símbolo de Longarone que sustenta o 

brasão de Urussanga. Localização: Rua Barão do Rio Branco, centro, ao lado do Fórum. 

2.1.5.5. Festas 

Realiza a Festa do Vinho nos anos pares, e a Ritorno alle Origini nos ímpares, a 

primeira sempre no mês de agosto e a segunda no aniversário da cidade, quando são 

celebradas a cultura herdada dos imigrantes, com muita música, boa comida e bom 

vinho. 

2.1.5.6. Economia 

Atualmente a economia de Urussanga é diversificada, baseado nas indústrias de 

artigos plásticos, cerâmicos, móveis, esquadrias de alumínio, metalurgia, indústria de 

peças para motos em geral, equipamentos para suinocultura e avicultura, confecções e 

vitivinicultura. 
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Durante muito tempo a principal atividade econômica da cidade foi a extração 

de carvão mineral, já que a cidade localiza-se numa das principais regiões carboníferas 

do país (junto com os municípios de Lauro Müller, Siderópolis e Criciúma). 

No setor primário, o destaque é para as culturas do milho, feijão, arroz e fumo, 

viticultura, fruticultura e a criação de aves e suínos.No gráfico abaixo podemos avaliar 

o desenvolvimento do setor econômico do município de Urussanga, conforme estudo do  

censo demográfico IBGE - 2010. A Figura 3 mostra a distribuição do PIB do município 

de Urussanga. 

 

Figura 3: Produto Interno Bruto do municı́pio de Urussanga (Fonte IBGE 2010). 

2.1.6. Uso e ocupação do solo 

Atualmente, o uso do solo no local é único e exclusivo para o atual aterro. A área 

possui vegetação completamente alterada recoberta por gramíneas e terreno nú, 

remanescente da intensa devastação ambiental decorrente da atividade extrativista do 

carvão ocorrida em anos anteriores. Na porção leste e norte da área existem cortes 

profundos devido à operação do equipamento de extração conhecido como Marion. 

Devido aos cortes profundos, surgem alguns cursos d’água altamente acidificados, 

devido à lixiviação ácida do carvão, não servindo como fonte para abastecimento 

público. 

2.1.7. Infraestrutura urbana 

Os municípios que compõem o Cirsures apresentam boa infraestrutura urbana. 

Sistemas de distribuição de água, energia, telefonia (convencional, rural e móvel) são 



 

18 
2021-03-30 - Memorial Descritivo e de Cálculo CEF 

disponibilizados para os munícipes de todas as cidades que compõem o Cirsures. No que 

tange a esgotamento sanitário os municípios que compõem o consórcio é incipiente, 

tendo pouca ou nenhuma infraestrutura. 

2.2. Caracterização do sistema de gerenciamento de resíduos 

sólidos 

2.2.1. Quantidade de resíduos gerados por habitante 

2.2.1.1. Cocal do Sul 

A Tabela 2 mostra a geração per capita para o município de Cocal do Sul, com 

base nos dados no que foi depositado no aterro sanitário do Cirsures. 

Tabela 2 – Resumo da geração de RSU em Cocal do Sul de 2014 a 2019. 

 
Ano 

 
Habitantes 

Geração 
Mensal 
(ton.) 

Geração 
Diária 
(ton.) 

Geração per 
capita 

(kg/hab./dia) 

2014 16.009 251,31 8,26 0,52 

2015 16.156 262,36 8,63 0,53 

2016 16.301 238,55 7,84 0,48 

2017 16.446 248,36 8,17 0,50 

2018 16.544 257,69 8,47 0,51 

2019 16.684 270,39 8,89 0,53 

2.2.1.2. Lauro Müller 

A geração per capita é calculada com base no quantitativo de RSU que são 

encaminhados ao aterro sanitário para disposição final e população estimada pelo 

Censo de 2010. Segundo o IBGE 7,67% das famílias não destinam seus resíduos para a 

coleta pública. Sendo assim, considerou-se este valor nos cálculos, diminuindo esta 

porcentagem do total de habitantes. Este valor foi considerado para calcular a geração 

per capita de todos os anos.  

A Tabela 3 apresenta os valores relativos a geração de resíduos e a geração per 

capita para o município de Lauro Müller. 
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Tabela 3 – Resumo da geração de RSU em Lauro Müller de 2014 a 2019. 

 
Ano 

 
Habitantes 

Geração 
Mensal 
(ton.) 

Geração 
Diária 
(ton.) 

Geração per 
capita 

(kg/hab./dia) 

2014 14.919 193,94 6,38 0,43 

2015 14.996 192,73 6,34 0,35 

2016 15.073 166,66 5,48 0,36 

2017 15.149 132,49 4,36 0,29 

2018 15.174 128,35 4,22 0,28 

2019 15.224 149,58 4,92 0,32 

2.2.1.3. Morro da Fumaça 

O muncípio de Morro da Fumaça está dispondo seus resíduos em aterro 

particular (RAC Saneamento). Isso está ocorrendo desde janeiro de 2020. A opção 

por levar os RSU de Morro da Fumaça para um aterro particular se deu em função 

de adequação do parâmetro técnico do IMA (responsável pelo licenciamento 

ambiental). Os sete municípios geravam mais do que 50 ton/dia de RSU, acima deste 

valor é necessário um Estudo de Impacto Ambiental. Tal estudo tem um tempo de 

execução superior a um ano, sendo assim optou-se por disport os RSU de Morro da 

Fumaça em aterro particular, diminuindo assim a quantidade diária dos mesmos 

para menos que 50 ton diárias. 

Na Tabela 4 é apresentada a geração per capita do município de Morro da 

Fumaça. 

Tabela 4 – Resumo da geração de RSU em Morro da Fumaça de 2014 a 2019. 

 
Ano 

 
Habitantes 

Geração 
Mensal 
(ton.) 

Geração 
Diária 
(ton.) 

Geração per 
capita 

(kg/hab./di
a) 

2014 17.052 264,72 8,70 0,51 

2015 17.213 264,23 8,69 0,50 

2016 17.373 242,61 7,98 0,46 

2017 17.532 261,72 8,60 0,49 

2018 17.642 273,96 9,01 0,51 

2019 17.796 289,88 9,53 0,54 
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2.2.1.4. Orleans 

Na Tabela 5 são apresentados os valores de geração per capita de resíduos 

sólidos urbanos para o município de Orleans. 

Tabela 5 – Resumo da geração de RSU em Orleans de 2014 a 2019. 

 
Ano 

 
Habitantes 

Geração 
Mensal 
(ton.) 

Geração 
Diária 
(ton.) 

Geração per 
capita 

(kg/hab./di
a) 

2014 22.311 306,75 10,08 0,45 

2015 22.449 314,16 10,33 0,46 

2016 22.587 289,70 9,52 0,42 

2017 22.723 315,69 10,38 0,46 

2018 22.785 331,19 10,89 0,48 

2019 22.912 348,81 11,47 0,50 

2.2.1.5. Siderópolis 

Na Tabela 6 são apresentados os valores de geração per capita de resíduos 

sólidos urbanos para o município de Siderópolis. 

Tabela 6 – Resumo da geração de RSU em Siderópolis de 2014 a 2019. 

 
Ano 

 
Habitantes 

Geração 
Mensal 
(ton.) 

Geração 
Diária 
(ton.) 

Geração per 
capita 

(kg/hab./di
a) 

2014 13.593 202,80 6,67 0,49 

2015 13.686 211,31 6,95 0,51 

2016 13.778 186,63 6,14 0,45 

2017 13.870 196,88 6,47 0,47 

2018 13.920 199,23 6,55 0,47 

2019 14.007 202,29 6,65 0,47 

2.2.1.6. Treviso 

Na Tabela 7 são apresentados os valores de geração per capita de resíduos 

sólidos urbanos para o município de Treviso. 
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Tabela 7 – Resumo da geração de RSU em Treviso de 2014 a 2019. 

 
Ano 

 
Habitantes 

Geração 
Mensal 
(ton.) 

Geração 
Diária 
(ton.) 

Geração per 
capita 

(kg/hab./di
a) 

2014 3.743 33,83 1,11 0,30 

2015 3.785 52,23 1,72 0,45 

2016 3.824 47,05 1,55 0,40 

2017 3.863 49,76 1,64 0,42 

2018 3.891 51,28 1,69 0,43 

2019 3.929 48,59 1,60 0,41 

2.2.1.7. Urussanga 

Na Tabela 8 são apresentados os valores de geração per capita de resíduos 

sólidos urbanos para o município de Urussanga. 

Tabela 8 – Resumo da geração de RSU em Urussanga de 2014 a 2019. 

 
Ano 

 
Habitantes 

Geração 
Mensal 
(ton.) 

Geração 
Diária 
(ton.) 

Geração per 
capita 

(kg/hab./di
a) 

2014 20.915 293,82 9,66 0,46 

2015 21.003 297,46 9,78 0,47 

2016 21.090 272,21 8,95 0,42 

2017 21.177 288,18 9,47 0,45 

2018 21.190 289,34 9,51 0,45 

2019 21.268 285,05 9,37 0,44 

 

2.2.2. Caracterização dos resíduos sólidos urbanos do Cirsures 

A seguir são apresentados os dados de composição gravimétrica dos municípios 

que compõem o Cirsures. 

2.2.2.1. Dados sobre composição gravimétrica em Cocal do Sul 

Em Cocal do Sul o estudo - composição gravimétrica – foi realizado em duas 

amostras de RSU pela UFSC em 2003. O Roteiro 1 corresponde aos resíduos gerados na 

área rural e o Roteiro 2 representa os RSU gerados na área urbana do município (Tabela 

9). 



 

22 
2021-03-30 - Memorial Descritivo e de Cálculo CEF 

Tabela 9- Caracterização qualitativa dos RSU do município de Cocal do Sul. 

Fonte: UFSC, 2003. 

 Percentual (%) 

 Roteiro 1 Roteiro 2 

Matéria Orgânica  24,1 58,21 

Papel  27,71 5,97 

Plástico  32,53 21,64 

Vidro  1,2 2,24 

Metais  2,41 1,49 

Outros Materiais  12,05 10,45 

TOTAL 100 100 

 

Mais recentemente, para conhecer as características qualitativas dos resíduos 

sólidos urbanos gerados no município realizou-se um novo estudo de composição 

gravimétrica nos dias 06 e 15 de agosto de 2012. O estudo teve como objetivo conhecer 

a fração dos materiais que compõem os RSU. 

A primeira amostragem (Amostra 1) foi realizada no dia 06 de agosto, que 

corresponde aos resíduos coletados na área urbana do município. A coleta ocorreu nos 

bairros Cristo Rei, Vila Nova e Cohab III. A segunda amostra (Amostra 2) foi coletada no 

dia 15 de agosto, oriunda da coleta realizada na quarta-feira, na área rural do município. 

O resultado da composição dos RSU de Cocal do Sul é apresentado na Figura 4. 

 

 

Figura 4 – Comparativo da composição gravimétrica realizada nas Amostras 1 e 2 (zonas 

urbana e rural). 
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Pode-se verificar que, conforme a tendência nacional, os resíduos mais gerados 

foram os orgânicos, apresentando 35,24% na Amostra 1 e 31,3% na Amostra 2. A 

segunda maior parcela de resíduos é composta pelos plásticos, onde somando os 

subgrupos (mole e duro) e realizando a média das duas amostras tem-se 16,73%. O 

papel ficou em terceiro lugar, com uma média de 10,37% do total da amostra. Entre os 

resíduos perigosos / eletroeletrônicos estavam presentes: medicamentos, estopa e luva 

contaminados com óleo e lâmpada. 

2.2.2.2. Dados sobre composição gravimétrica em Lauro Müller 

O mesmo estudo realizado pela UFSC em 2003 realizou também a composição 

gravimétrica de duas amostras de RSU de Lauro Müller. A amostra do Roteiro 1 

corresponde aos resíduos gerados na área urbana e os RSU da amostra dois 

representam os RSU gerados na área rural do município – Roteiro 2. A Tabela 8 

apresenta o estudo realizado pela UFSC que apresenta a composição gravimétrica do 

lixo domiciliar de Lauro Müller.  

Tabela 10 - Caracterização qualitativa dos RSU do município de Lauro Müller. 

Fonte: UFSC, 2003. 

 Percentual (%) 

 Roteiro 1 Roteiro 2 

Matéria Orgânica  46,30 43,36 

Papel  23,57 26,37 

Plástico  14,31 16,41 

Vidro  3,54 3,52 

Metais  1,35 1,37 

Outros Materiais  10,94 8,98 

TOTAL 100 100 

 

Para melhor conhecer as características qualitativas dos resíduos sólidos 

urbanos gerados no município realizou-se um novo estudo de composição gravimétrica 

nos dias 03 e 24 de setembro de 2012. O estudo teve como objetivo conhecer a fração 

dos materiais que compõem os RSU gerados na municipalidade, para poder determinar 

os melhores tipos de tratamento a serem adotados.  

A primeira amostragem foi realizada no dia 03 de setembro e corresponde aos 

resíduos gerados e coletados na área urbana do município (Amostra 1). A segunda 
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amostra para a composição gravimétrica (Amostra 2) foi realizada no dia 24 de 

setembro, correspondente aos resíduos oriundos da coleta da área rural. O resultado da 

composição é apresentado na Figura 5. 

 

 

Figura 5 – Comparativo da composição gravimétrica realizada nas Amostras 1 e 2 (zonas 

urbana e rural). 

Conforme a tendência nacional, o resíduo mais gerado na área urbana do 

município foram os orgânicos (35,1%). Já na área rural (Amostra 2) a fração orgânica 

ficou consideravelmente mais baixa (12,03%). Na Amostra 1 a segunda maior parcela 

de RSU é composta de plástico, somando seus subgrupos (mole e duro) obteve-se 

20,97%, seguido do papel/papelão (12,55%) e lixo sanitário/fraldas (10,58%). Na 

Amostra 2, que são os resíduos gerados na área rural, o que predomina é a presença de 

plástico, somados os dois grupos representam 21,96% da amostra, seguido do 

sanitário/fraldas (14,95%) e papel/papelão (12,22%). 

2.2.2.3. Dados sobre composição gravimétrica em Morro da Fumaça 

Os dados apresentados na Tabela 9 mostram os resultados do estudo da 

composição gravimétrica (UFSC, 2003) realizado em Morro da Fumaça. O Roteiro 1 são 

os resíduos da área rural e o Roteiro 2 resíduos da área urbana. 
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Tabela 11 - Caracterização qualitativa dos RSU do município de Morro da 

Fumaça. Fonte: UFSC, 2003. 

 Percentual (%) 

 Roteiro 1 Roteiro 2 

Matéria Orgânica  63,06 52,08 

Papel  5,51 8,32 

Plástico  3,02 17,18 

Vidro  2,66 2,53 

Metais  0,71 0,18 

Outros Materiais  25,04 19,71 

TOTAL 100 100 

 

Com o objetivo de identificar a porcentagem média dos resíduos recicláveis e da 

matéria orgânica, foram realizados duas amostragens, nos meses de julho e agosto de 

2012, buscando determinar a composição gravimétrica para os RSU do município. A 

primeira amostra foi coletada no dia 23 de julho, sendo a rota referente à área rural e 

do Distrito Estação Cocal. A segunda amostra foi coletada no dia 09 de agosto, oriunda 

da coleta realizada em toda área urbana. Um comparativo entre Amostra 1 e Amostra 2 

é apresentado na Figura 6. 

 

Figura 6 - Comparativo da Amostra 1 e Amostra 2 dos RSU de Morro da Fumaça. 

 

Fazendo uma análise pode-se verificar que o resíduo com maior percentual na 

Amostra 1 foi o lixo sanitário/fraldas, que corresponde a 28,06%, seguido pelos 

orgânicos (24,76%). Na Amostra 2, os valores da fração orgânica seguiram a tendência 

nacional, apresentando-se como o resíduo mais gerado (37,68%). Comparando as 
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Amostras 1 e 2, verifica-se que houve considerável diferença entre os valores de 

orgânicos encontrados (13%), sendo que os RSU coletados do roteiro que compreendia 

a área urbana, apresentou-se com o maior valor.  

O segundo resíduo que apresentou significativa geração foi o plástico, onde 

somando os seus subtipos (mole e duro), pode-se obter valores na ordem de 23,56% e 

16,82% dos resíduos da Amostra 1 e 2, respectivamente. O papel/papelão apresentou 

valores de 7,02% na Amostra 1 e 11,88% na Amostra 2. Tais resíduos possuem alto grau 

de reciclabilidade. Na Amostra 1 os lixos tóxicos/perigosos se mostraram presentes, 

foram encontradas pilhas, remédios e lâmpadas. 

2.2.2.4. Dados sobre composição gravimétrica em Orleans 

Os estudos de caracterização qualitativa realizados pela UFSC em 2003, 

abrangeu dois roteiros em Orleans, denominados Roteiro 1 e 2, sendo eles dos dois 

caminhões que realizavam na época a coleta no município (Tabela 12). 

Tabela 12 - Composição média do lixo domiciliar do Centro do município de 

Orleans. Fonte: UFSC, 2003. 

 Percentual (%) 

 Roteiro 1 Roteiro 2 

Matéria Orgânica 29,63 32,26 

Papel  5,93 11,29 

Plástico  48,89 28,23 

Vidro  5,19 7,26 

Metais  1,48 6,45 

Outros Materiais  8,89 14,52 

TOTAL 100 100 

 

Em 2008, Paladini realizou um estudo para a criação de uma Proposta de 

Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos Urbanos em Orleans. No estudo foram 

realizadas duas caracterizações dos RSU do Bairro Centro do município, em dois dias 

diferenciados. A Tabela 8 apresenta o estudo realizado por Paladini (2008), que 

apresenta a composição qualitativa dos RSU do Bairro Centro do município de Orleans. 
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Tabela 13 - Composição média do lixo domiciliar do Centro do município de 

Orleans. Fonte: PALADINI, 2008. 

 Percentual (%) 

 1º dia 2º dia 

Longa Vida 2,07 0,64 

Matéria Orgânica 34,07 39,75 

Metal (Ferroso/Não Ferroso) 4,59 1,42 

Papelão/Isopor 9,03 4,13 

Papel 10,05 4,46 

Plástico 12,59 7,88 

Pano/Trapo 4,0 14,99 

Rejeito  23,11 26,69 

TOTAL 100 100 

Com o objetivo de identificar a porcentagem média dos resíduos recicláveis e da 

matéria orgânica foi realizada em agosto de 2012 uma amostragem para determinar a 

composição gravimétrica para os RSU do município. A amostra foi coletada no dia 14 de 

agosto. Tratava-se da coleta de terça-feira, realizada no período matutino, sendo a rota 

referente à área urbana do município de Orleans. Deve-se ressaltar que os garis que 

realizam a coleta de RSU separam alguns materiais recicláveis no próprio caminhão 

durante a coleta, principalmente, plástico duro e alumínio, comprometendo os valores 

reais da composição gravimétrica. O resultado da composição dos RSU de Orleans é 

apresentado na Figura 7.  

Verifica-se que os resíduos mais gerados foram os orgânicos, apresentando um 

percentual de 34,24% da amostra coletada no perímetro urbano. A grande fração 

orgânica justifica-se pelo fato da coleta ser realizada na região central, abrangendo o 

setor comercial, como bares, restaurantes, supermercados, entre outros, evidenciando 

a possibilidade de êxito pelo município na realização da compostagem.  

Em seguida está o papel/papelão (19,99%) da amostra. Outro resíduo que 

mostrou significativa geração foi o plástico, onde somando os seus subtipos (mole e 

duro) obteve-se um valor de 16,88% da amostra. Tais resíduos apresentam alto grau de 

reciclabilidade. 
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Figura 7 - Composição Gravimétrica do lixo domiciliar do município de Orleans. 

Conforme Relação de Econômicos em Atividade de Orleans, o setor produtivo de 

plástico se mostra abrangente no município, além do fato de existir empresas 

recicladoras do material, cabendo à municipalidade investir na coleta seletiva.  

Através da composição gravimétrica, constatou-se que a geração de rejeito 

encontra-se em 3,93% da amostra e os metais em 3,42%. O lixo sanitário apresenta um 

percentual de 14,61% e os resíduos perigosos/eletroeletrônicos apareceram em 3,27% 

do resíduo amostrado. 

2.2.2.5. Dados sobre composição gravimétrica em Siderópolis 

O Cirsures não tem dados atualizados da composição gravimétrica do município 

de Siderópolis, porém, em virtude da proximidade dos índices de desenvolvimento 

humano se pode considerar que as características dos resíduos sólidos urbanos gerados 

são idênticas a dos demais municípios. 

2.2.2.6. Dados sobre composição gravimétrica em Treviso 

Ainda, conforme estudo realizado pela UFSC em 2003, onde foi feita a 

caracterização dos RSU do município de Treviso, abrangendo dois roteiros, 

denominados Roteiro 1 e 2, sendo eles da área urbana e rural, respectivamente. 

A Tabela 14 apresenta o estudo realizado pela UFSC que apresenta a composição 

do lixo domiciliar de Treviso. 
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Tabela 14 - Composição média do lixo domiciliar do município de Treviso. Fonte: 

UFSC, 2003. 

 Percentual (%) 

 Roteiro 1 Roteiro 2 

Matéria Orgânica  31,63 36,75 

Papel  8,52 6,46 

Plástico  27,49 26,95 

Vidro  8,52 3,34 

Metais  5,60 2,23 

Outros Materiais  18,25 24,28 

TOTAL 100 100 

 

Com o objetivo de identificar a porcentagem média atual para um futuro 

aproveitamento dos resíduos recicláveis e da matéria orgânica gerados em Treviso, foi 

realizado em agosto de 2012 duas amostragens buscando determinar a composição 

gravimétrica para os RSU do município.  

A Amostra 1, foi coletada no dia 17 de agosto, tratava-se das coletas da quarta e 

sexta-feira, realizadas no período matutino na área urbana do município. A Amostra 2, 

foi coletada no dia 21 de agosto, oriunda da coleta realizada na terça-feira em toda área 

rural do município.  

A Figura 8 apresenta um comparativo das Amostras 1 e 2, respectivamente, os 

resíduos coletados nas áreas urbana e rural de Treviso. 

 

Figura 8 - Comparativo entre a Amostra 1 e a Amostra 2. 

Pode-se verificar que, conforme a tendência nacional, os resíduos mais gerados 

foram os orgânicos, apresentando 41,12% da amostra coletada no perímetro urbano e 
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30,25% na área rural. A diferença de quase 11% entre as duas amostras pode-se atribuir 

ao fato de que na zona rural as famílias tendem a jogar parte dos resíduos orgânicos na 

horta, bem como, alimentar os animais.  

O segundo resíduo que apresentou significativa geração foi o plástico, onde 

somando os seus subtipos (mole e duro), obteve-se valores de 14,64% e 21,8% dos 

resíduos da Amostra 1 e 2, respectivamente. Tal resíduo possui alto grau de 

reciclabilidade. Contrariando a tendência nacional, o papel/papelão não se mostrou 

como um dos resíduos com maior geração, apresentando um valor de 6,20% da Amostra 

1, ficando abaixo de outros tipos de resíduos, como os têxteis (10,64%). Na zona rural 

(Amostra 2), o papel/papelão chegou a um valor de 7,44% dos resíduos gerados.  

Através da composição gravimétrica, constatou-se que a geração de rejeito 

encontra-se maior na Amostra 1 (11,67%), diminuindo consideravelmente na zona 

rural (4,79%). Apesar de apresentar uma pequena porcentagem, sendo de 0,50% e 

2,52%, respectivamente, para as Amostras 1 e 2, os resíduos 

perigosos/eletroeletrônicos estão presentes na composição gravimétrica. Foram 

encontradas, pilhas, baterias e latas de tinta nas amostras. Pode-se observar que há 

bastante mistura dos resíduos secos com os orgânicos, comprometendo a qualidade e 

valoração dos resíduos recicláveis, que posteriormente serão encaminhados à indústria 

de reciclagem. 

2.2.2.7. Dados sobre composição gravimétrica em Urussanga 

Em Urussanga o estudo compreendeu 3 roteiros: 1 e 2 englobaram os resíduos 

da área urbana e o Roteiro 3 os resíduos da área rural. Em 2003 a UFSC realizou os 

ensaios que estão na Tabela 15. 
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Tabela 15 - Caracterização qualitativa dos RSU do município de Urussanga. 

Fonte: UFSC, 2003. 

 Percentual (%)  

 Roteiro 1 Roteiro 2 Roteiro 3 

Matéria Orgânica 59,65 30,77 72,39 

Papel 7,02 16,92 1,23 

Plástico 14,04 38,46 11,04 

Vidro 4,39 3,08 3,07 

Metais 6,14 0,0 3,68 

Outros Materiais 8,77 10,77 8,59 

TOTAL 100 100 100 

 

Realizou-se um estudo de composição gravimétrica nos dias 06, 16 e 20 de 

agosto, a fim de analisar as características qualitativas dos RSU gerados no município de 

Urussanga, para assim planejar as melhores ações a serem tomadas em relação ao 

tratamento dos resíduos.  

A primeira amostragem (Amostra 1) foi realizada no dia 06 de agosto no Bairro 

Centro, que corresponde aos resíduos coletados na área urbana. A segunda amostra 

(Amostra 2) foi coletada no dia 16 de agosto, proveniente da coleta realizada na área 

rural do município, e a terceira amostra (Amostra 3) foi realizada a partir dos resíduos 

recolhidos na coleta seletiva, no dia 20 de agosto.  

Analisando a Figura 9 verifica-se que conforme a tendência nacional, os resíduos 

mais gerados nas amostras urbana e rural foram os orgânicos, apresentando 33,51% na 

Amostra 1 e 27,03% na Amostra 2. Entre os resíduos perigosos e/ou eletroeletrônicos 

estavam presentes: fogos de artifício, medicamentos e estopa contaminada com óleo.  

Na Amostra da zona urbana o segundo resíduo em maior quantidade foi o 

rejeito, com 19,3%, já na Amostra da zona rural foi o plástico (somando-se os dois 

subgrupos), que representa um total de 26,25%. Na Amostra 3, referente à coleta 

seletiva, o resíduo com maior geração foi papel/papelão, com um total de 32,91% do 

total (Figura 10). 
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Figura 9 – Comparativo da composição gravimétrica realizada nas Amostras 1 e 2. 

 

 

Figura 10 – Composição gravimétrica de Urussanga correspondente à Amostra 3 – coleta 

seletiva. 

2.2.3. Limpeza urbana 

A limpeza urbana nos municípios que compõem o Cirsures é realizada pelas 

próprias prefeituras. O setor de Obras das prefeituras (secretaria de Obras e 

Planejamento) é o responsável, em todos os municípios, pela limpeza urbana. Não há 

em nenhuma prefeitura um órgão específico que seja responsável pela limpeza urbana. 

O serviço de varrição é realizado diariamente na região central das cidades que 

compõem o Cirsures. A capina tradicional é realizada com pouca frequência em virtude 

das dificuldades de executá-la em pavimentos do tipo calçamento de granite e lajotas. 
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2.2.4. Grandes geradores de resíduos 

O porte de todos os municípios que compõem o Cirsures é pequeno, sempre com 

população inferior a 30 mil habitantes. Não há, portanto, grandes geradores de resíduos 

sólidos urbanos. As feiras são o local de concentração de material orgânico, porém, as 

feiras acontecem apenas uma vez por semana nos municípios e a coleta do resíduo 

gerado é realizada pela própria prefeitura de cada cidade. Não há portos, aeroportos, 

estações de trem, metrô ou qualquer outra estrutura que, sozinha, tenha uma geração 

significativa a ponto de ser considerado um grande gerador. 

2.2.5. Unidades do sistema de gerenciamento dos resíduos urbanos 

O gerenciamento dos resíduos sólidos urbanos é realizado sempre da mesma 

forma nos municípios que compõem o consórcio Cirsures. O próprio município realiza 

a coleta casa a casa e depois destina para o aterro sanitário do Cirsures. A exceção de 

Morro da Fumaça que conta com coleta privada terceirizada, todos os demais 

municípios realizam a coleta com caminhões compactadores próprios. 

O município de Morro da Fumaça está dispondo seus resíduos em aterro 

particular (RAC Saneamento). Isso está ocorrendo desde janeiro de 2020. A opção 

por levar os RSU de Morro da Fumaça para um aterro particular se deu em função 

de adequação do parâmetro técnico do IMA (responsável pelo licenciamento 

ambiental). Os sete municípios geravam mais do que 50 ton/dia de RSU, acima deste 

valor é necessário um Estudo de Impacto Ambiental. Tal estudo tem um tempo de 

execução superior a um ano, sendo assim optou-se por disport os RSU de Morro da 

Fumaça em aterro particular, diminuindo assim a quantidade diária dos mesmos 

para menos que 50 ton diárias. 

Não há estações de transbordo em nenhuma cidade componente do Cirsures. 

2.2.5.1. Coleta seletiva 

Uma forma de captação de materiais para fins de reciclagem é a realização da 

coleta seletiva. A Lei Federal 12.305/2010 define coleta seletiva como “coleta de 

resíduos sólidos previamente segregados conforme sua constituição ou composição”, é 

o recolhimento dos resíduos orgânicos e inorgânicos, secos ou úmidos, recicláveis e não 

recicláveis que são previamente separados na fonte geradora, recolhidos e levados para 
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seu reaproveitamento. É uma das etapas mais importantes da reciclagem, pois é na 

seleção dos materiais que se inicia todo o trabalho. 

A preocupação com os aspectos ambiental e geográfico, sanitário, social, 

econômico e educativo, são questões que motivam a implantação de um programa de 

coleta seletiva.  

A separação dos materiais recicláveis tem um papel estratégico no 

gerenciamento dos resíduos sólidos, pois estimula o hábito da separação já na fonte 

geradora, promove a educação ambiental direcionada a redução do consumo e 

desperdício além de gerar trabalho e renda. A coleta seletiva possibilita o reuso, 

reciclagem, economia de matérias primas e energia, contribuindo para a 

sustentabilidade ambiental, social e econômica (RIBEIRO; BESEN, 2007)1. 

No entanto, apesar da importância da coleta seletiva, poucos são os municípios 

que têm implementados esse programa. Estima-se que apenas 22% dos municípios 

brasileiros oferecem serviço de coleta seletiva (CEMPRE, 2018)2, sendo que desse total 

90% estão nas Regiões Sul e Sudeste (ABRELPE, 2019)3.  

No Brasil, a coleta seletiva é realizada conforme Grimberg e Blauth (1998)4, 

basicamente por meio das modalidades porta-a-porta ou Postos de Entrega Voluntária 

- PEVs. A coleta porta-a-porta consiste segundo Bringhenti (2004)5, na apresentação do 

material já segregado pelo gerador ao veículo coletor que já é dimensionado para 

realização dessa tarefa. Na coleta seletiva em PEVs, o gerador desloca-se até o local e 

deposita o material já segregado em recipientes diferenciados por tipo de materiais. 

Brighenti (2004) traz ainda sobre as formas de coleta seletiva, a coleta por 

catadores autônomos da reciclagem. Nessa modalidade o recolhimento dos materiais 

                                                           
1 RIBEIRO, Helena; BESEN, Gina Rizpah. Panorama da coleta seletiva no Brasil: desafios e 
perspectivas a partir de três estudos de caso. Revista de Gestão Integrada em Saúde do 
Trabalho e Meio Ambiente, v. 2, n. 4, PP. 1-18, ago./2007. Disponível em: 
http://www3.sp.senac.br/hotsites/blogs/InterfacEHS/wp-content/uploads/2013/07/2007-art-
7.pdf. Acesso em: 22 jun. 2020. 

2 CEMPRE. Municípios com coleta seletiva no Brasil. São Paulo: Cempre Review, 2018. 
3 ABRELPE. Panorama de Resíduos Sólidos no Brasil - 2019. São Paulo: ABRELPE, 2019. 
4 GRIMBERG, Elisabeth; BLAUTH, Patrícia. Coleta seletiva de lixo: reciclando materiais, reciclando 
valores. São Paulo: Instituto Pólis, 1998. 

5 BRINGHENTI, Jaqueline Rogeria. Coleta seletiva de resíduos sólidos urbanos: aspectos 
operacionais e da participação da população. 2004. Tese (Doutorado em Saúde Ambiental) – 
Faculdade de Saúde Pública/USP, São Paulo, 2004. Disponível em: 
https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/6/6134/tde-07122009-091508/pt-br.php. Acesso 
em: 19 jun. 2020. 
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recicláveis dispostos em vias públicas, gerados nas residências ou estabelecimentos 

comerciais, é realizado por um grupo de trabalhadores autônomos.   

A Política Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS (Lei nº 12.305/2010)  é 

considerada um marco apresentando importantes instrumentos visando o 

desenvolvimento sustentável, a inclusão social e a gestão integrada, tais como a 

necessidade de planos municipais, escala de prioridades de estratégias (não geração, 

redução, reutilização e reciclagem), bem como a coleta seletiva e a educação ambiental, 

sendo o gerenciamento dos resíduos sólidos urbanos (RSU) um parâmetro importante 

para a qualidade de vida dos brasileiros (BRASIL, 2010)6.  

Em seu art. 18, a PNRS já define a obrigatoriedade dos municípios brasileiros de 

elaborarem e implantarem seus planos municipais de gestão integrada (PMGIRS), 

inclusive de programas de coleta seletiva (PCS), requisito para obterem acesso a 

recursos da união (BRASIL, 2010). A PNRS também estabelece em seu art. 8º um rol de 

instrumentos necessários para o alcance dos objetivos da política, sendo que os planos 

de resíduos sólidos são um dos principais e mais importantes instrumentos. 

Através de contrato firmado entre o CIRSURES – Consórcio Intermunicipal de 

Resíduos Sólidos Urbanos da Região Sul e a FUCRI – Fundação Educacional de Criciúma, 

mantenedora da Universidade do Extremo Sul Catarinense, o IPARQUE – Parque 

Científico e Tecnológico, por meio do Instituto de Pesquisas Ambientais e Tecnológicas, 

em fevereiro de 2013 com base na Lei nº 11.445/07 que estabelece a Política de 

Saneamento Básico e na Lei nº 12.305/2010 que constitui a Política Nacional dos 

Resíduos Sólidos foi desenvolvido o Plano Intermunicipal de Gestão Integrada de 

Resíduos Sólidos dos municípios consorciados. 

Elaborado em duas etapas: diagnóstico e plano, à primeira etapa, o Diagnóstico 

do Sistema de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos apresenta informações 

acerca dos diferentes grupos de resíduos gerados nos municípios, a segunda fase o 

Plano, compreende o planejamento das ações baseando-se nos dados obtidos através do 

diagnóstico. A partir dos dados adquiridos foi possível propor cenários futuros que 

auxiliaram na tomada de decisões para o modelo exercido hoje pelo consórcio. 

                                                           
6 BRASIL. Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010. Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; 
altera a Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e dá outras providências. 2010. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12305.htm. Acesso em: 25 maio 
2020. 
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O Programa Intermunicipal de Coleta Seletiva do Cirsures é praticado conforme 

os modelos sugeridos no Plano Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, 

onde o consórcio é responsável por toda a gestão da coleta seletiva dos municípios. A 

coleta seletiva ocorre da forma mais comum, porta a porta em dias específicos e 

alternados a coleta convencional, com os resíduos separados direto na fonte geradora, 

com utilização das sacolas convencionais e pontos de entrega voluntários (coletores 

coletivos) espalhados pela cidade. Após o recolhimento por veículo apropriado 

(caminhão gradeado) todo o material é encaminhado para o Centro de Triagem da 

Cooperamérica (Cooperativa de Recicladores do Rio América), localizado em 

Urussanga. Para realização das campanhas de educação ambiental o Cirsures conta com 

a parceria das prefeituras municipais, através das respectivas Secretarias de Educação 

e Fundações Municipais de Meio Ambiente. Atualmente a coleta é realizada em todos os 

municípios e atente 83 bairros divididos em 18 rotas, atendendo 62,3% de toda a 

população do consorcio. 

2.2.5.2. Coleta seletiva no Cirsures 

O Programa de Coleta Seletiva do Cirsures teve início no ano de 2008, na cidade 

sede do consórcio, Urussanga, e em 2015, já havia sido implantado nos sete municípios 

do Consórcio. O Programa Intermunicipal de Coleta Seletiva do Cirsures é praticado 

conforme os modelos sugeridos no Plano Intermunicipal de Gestão Integrada de 

Resíduos Sólidos, onde o consórcio é responsável por toda a gestão da coleta seletiva 

dos municípios. A infraestrutura à disposição para a coleta seletiva é de 

responsabilidade do Cirsures e das prefeituras, e consiste de: dois caminhões com grade 

alta (monitorados via satélite); dois motoristas; quatro garis; publicidade em mídias 

escrita e falada; e suporte técnico para ampliação. 

A coleta seletiva ocorre porta a porta em dias específicos e alternados a coleta 

convencional, com os resíduos separados direto na fonte geradora (rotas 

preestabelecidas), com utilização das sacolas convencionais e pontos de entrega 

voluntários (coletores coletivos) espalhados pela cidade em locais estratégicos.  

Após o recolhimento por veículo apropriado (caminhão gradeado) todo o 

material é encaminhado e doado para o Centro de Triagem da Cooperamérica 

(Cooperativa de Recicladores do Rio América), localizado em Urussanga na área sede do 

consórcio, que realiza a triagem do material proveniente do programa para 

comercialização.  Esse transporte de material para a cooperativa está de acordo com a 
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Lei 12.305/2010, que prevê o estímulo a associações e cooperativas de catadores como 

instrumento de desenvolvimento social e lucro para os catadores. 

Para realização das campanhas de educação ambiental, as prefeituras devem dar 

suporte ao programa com atividades de conscientização ambiental por meio da 

Secretaria de Educação e Fundações Municipais de Meio Ambiente. Já o Cirsures 

contribui por meio de ações como divulgação e também de educação ambiental. Essas 

ações são divulgadas em campanhas informativas na impressa escrita e falada e também 

no auditório do aterro.  

Atualmente a coleta é realizada em todos os municípios e atente 83 bairros 

divididos em 18 rotas, atendendo 62,3% de toda a população do consorcio.  

Desde o início do programa, já foram recolhidas quase 5 mil toneladas de 

materiais recicláveis, que estariam dispostos no aterro diminuindo sua vida útil. 

Desde a implantação intermunicipal do programa em 2013, percebe-se uma 

evolução positiva, com aumento de 709,63% na quantidade de material reciclável 

coletado. No entanto, com a estrutura disponível atualmente não é possível atingir 

100% da cobertura.  

Deve-se salientar que segundo o plano de gerenciamento dos resíduos sólidos 

do Cirsures, o ano de 2015 foi a data limite para que todos os componentes do consórcio 

tenham o programa de Coleta Seletiva implantado. Na época da elaboração do plano o 

município de Siderópolis não participava do consórcio. 

Ainda com relação a metas, o plano de gerenciamento não estabelece percentual 

de recolhimento (relação entre a quantidade de reciclados e o total de resíduos sólidos 

urbanos) a ser alcançado pelo programa de Coleta Seletiva. O valor de 10%, preconizado 

por Besen (2011)7, foi colocado como uma meta entre os técnicos do Cirsures para ser 

alcançada até o final de 2018. 

Outro fator que interfere nos índices da coleta seletiva é a presença de catadores 

autônomos e clandestinos que veem fazendo o recolhimento do material reciclável 

separado pela população nas residências antes da equipe da coleta seletiva do Cirsures. 

Devido a situação econômica do país e com a valorização do mercado de 

recicláveis, houve um aumentou no número de catadores autonômos, caminhões de 

                                                           
7 BESEN, Gina Rizpah. Coleta seletiva com inclusão de catadores: construção participativa de 
indicadores e índices de sustentabilidade. 2011. Tese (Doutorado em Saúde Pública) - Faculdade de 
Saúde Pública/USP, São Paulo, 2011.Disponível em: 
https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/6/6134/tde-28032011-135250/en.php. Acesso em: 
10 jun. 2020. 
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pequenos empreendimentos, que recolhem o material reciclável antes da coleta seletiva 

municipal.  

Em todos os municípios do consórcio há um número expressivo de catadores 

autônomos, que chegam a vir de outras cidades para fazer o recolhimento e transporte 

dos materiais separados pelos moradores nas residências antes do caminhão da coleta 

seletiva do Cirsures, o que tem afetado significantemente o processo de coleta seletiva 

e da Cooperamérica. 

Na maioria das vezes esses catadores coletam o material “nobre” e deixam o de 

menor valor, ou acabam recolhendo todo o material, fazem a triagem, comercializam o 

que podem e descartam o restante do reciclável, que acaba direcionado para o 

aterramento.  

Os catadores autônomos desempenham sua atividade na maioria das vezes em 

condições adversas, então ressalta-se a importância das cooperativas, a união dos 

trabalhadores em grupos organizados é o princípio básico que resulta na melhoria das 

suas condições econômicas e sociais, pois além de aumentar a renda melhora a 

qualidade de vida e todos os aspectos relacionados ao desenvolvimento humano, pois 

cria postos de trabalho, gera renda, e dessa forma garante a inserção econômica e social 

desses grupos. 

Além disso, por atuarem informalmente, os materiais recolhidos não são 

computados, o que interfere de forma direta nos números do programa, e prejudica o 

processo de coleta seletiva.  

A seguir são apresentados os resultados e indicadores da Coleta Seletiva, as 

rotas existentes, as ações de educação ambiental e os mecanismos de divulgação. 

 

INFRAESTRUTURA PARA COLETA SELETIVA 

 

A infraestrutura disponível para a realização da Coleta Seletiva é de 

responsabilidade do Cirsures e das prefeituras municipais. 

O Cirsures disponibiliza a seguinte estrutura para a Coleta Seletiva: 

• 02 caminhões Agrale 8007 com sonorização e grade elevada; 

• 02 motoristas e 04 garis; 

• Publicidade em mídia escrita; 

• Publicidade em mídia falada,  

• Programa de Educação Ambiental; 
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• Apoio técnico para expansão e alteração das rotas da coleta. 

As prefeituras municipais devem apoiar a Coleta Seletiva com ações de 

conscientização ambiental, através da Secretaria de Educação e Fundações Municipais 

de Meio Ambiente. Cada município tem um modelo próprio de atuar na Coleta Seletiva. 

 

RESULTADOS DA COLETA SELETIVA INTERMUNICIPAL 

 

A seguir, na Figura 11, são apresentados os dados da Coleta Seletiva 

Intermunicipal. São apresentados somente os dados de setembro de 2013 em diante, 

quando o programa passou a ser intermunicipal. São mostradas também as alterações 

e inserções significativas que o programa sofreu durante o período. 

 

 
Figura 11 -Evolução da coleta seletiva intermunicipal do Cirsures 

 

Na Tabela 16 são apresentadas as quantidades de resíduos reciclados recolhidos 

entre 2013 e 2019 pelo programa de Coleta Seletiva, para cada um dos municípios. 
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Tabela 16- Quantidades de resíduos reciclados recolhidos entre 2013 e 2019 

Município 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Cocal do Sul 7,94 51,30 99,45 106,48 134,51 189,56 192,90 

Lauro Müller   59,92 46,12 74,58 59,75 74,88 

Morro da Fumaça   17,49 57,99 101,25 96,95 109,56 

Orleans   40,00 35,04 63,78 60,54 62,69 

Siderópolis   31,07 60,61 97,60 96,70 108,84 

Treviso  24,29 73,67 48,21 50,46 51,57 69,73 

Urussanga 112,97 186,31 310,61 259,89 261,08 309,88 360,33 

Total 120,91 261,90 632,21 614,34 783,26 864,95 978,93 

Fonte: Cirsures (2019). 
 

A Figura 12 mostra as quantidades totais, em toneladas, de reciclados recolhidos 

entre 2013 e 2019 pelo programa de Coleta Seletiva.  

 

Figura 12 - Quantidade de resíduos recicláveis recolhidos (em toneladas) pela coleta 

Seletiva entre 2013 e 2019. 

2.2.5.3. Locação georreferenciada da unidade de triagem 

A única unidade de triagem existente nos municípios componentes do Cirsures 

está localizada em anexo ao aterro sanitário do Cirsures e realiza a triagem dos resíduos 

coletados pela coleta seletiva bem como realiza a triagem do lixo comum. A referida 

unidade é licenciada pela FAMU sob no 011/2019. As coordenadas geográficas de 

localização do galpão são: 28o29’57,82” S e 49o22’09,44” O. 
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2.2.5.4. Locação georreferenciada de unidade de transbordo 

Não há unidades de transbordo de resíduos sólidos urbanos nos municípios que 

compõem o Cirsures. 

2.2.5.5. Locação georreferenciada de unidade de disposição final 

O aterro sanitário do Cirsures serve a todos os municípios do consórcio como 

unidade de disposição final dos resíduos sólidos urbanos. As coordenadas geográficas 

de localização do aterro sanitário são: 28o29’54,08” S e 49o22’10,45” O. A localização do 

aterro pode ser melhor observada na Figura 13. 
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Figura 13: Mapa de localização do aterro sanitário do Cirsures em Urussanga, 2019. 
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2.3. Estudo e concepção da nova área do aterro sanitário 

2.3.1. Localização georreferenciada da nova unidade 

A Figura 14 mostra, na coloração amarela, a unidade a ser construída. Nos 

anexos é apresentada uma planta georreferenciada da unidade a ser construída. 

 

Figura 14: Mapa de localização do aterro sanitário do Cirsures em Urussanga, 2013. 

2.3.2. Distância da área de núcleos populacionais e áreas de interesse comum 

Embora o aterro esteja localizado no bairro Rio Carvão, a comunidade 

urbanizada mais próxima é o bairro Rio América. A referida comunidade dista 1000 m, 

em linha reta, do aterro sanitário a ser construído. 

2.3.3. Caracterização Geológica e Geotécnica da Área 

A construção de aterros sanitários de pequeno porte exige um conhecimento, 

tão aprofundado quanto possível, sobre as características geológicas e mecânicas dos 

solos e rochas constituintes em que vão ser implantadas, para que não surjam situações 

imprevistas. 
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Uma adequada caracterização geotécnica dos solos, habilita os responsáveis a 

definir os processos de construção mais econômicos e mais seguros, e, também, 

tipologias de suporte provisório e definitivo, evitando-se, assim, gastos desnecessários, 

atrasos nas obras e eventuais acidentes. A caracterização geotécnica permite a 

classificação geotécnica de um dado rocha ou solo, isto é, a sua maior ou menor aptidão 

para a implantação do projeto. 

Uma metodologia de classificação deve ser constituída por duas fases: a de 

caracterização (onde se procede à identificação e determinação dos parâmetros 

geológicos e geomecânicos do solo ou rocha constituinte que contribuem, em maior ou 

menor grau, para a estabilidade da obra e para os objetivos pretendidos), e a de 

estabelecimento de uma classificação (onde se atribuem diferentes pesos aos 

parâmetros geotécnicos que foram objeto de análise na fase anterior, de acordo com a 

pertinência destes relativamente aos objetivos pretendidos). 

Os estudos geológicos realizados para a implantação do aterro estão nos anexos, 

juntamente com o estudo de estabilidade dos taludes. O estudo geológico também 

apresenta a questão referente as águas subterrâneas e a instalação dos poços de 

monitoramento. 

2.3.3.1. Ensaios de Permeabilidade 

Foram realizados dois ensaios de permeabilidade, seguindo a norma NBR 7229, 

no local onde será instalado o novo aterro. Ambos os ensaios de permeabilidade 

apresentaram valores de permeabilidade inferiores 10-7 cm/s, imprescindível para base 

de aterros sanitários. Segundo a norma supracitada, ambos os pontos são considerados 

impermeáveis. 

Nos Anexos está o laudo técnico para a determinação do coeficiente de 

infiltração, juntamente com a ART do técnico. 

2.3.4. Método Construtivo e Operacional do Aterro 

A construção da nova área do aterro será feita em local apropriado e plano. O 

método operacional do aterro será o método da área. 
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2.4. Descrição e Especificação dos Componentes do Projeto 

2.4.1. Limpeza da Área do Empreendimento 

Definição: Os serviços de limpeza, serão executados objetivando a remover, das 

áreas destinadas ao rebaixamento do nível do terreno e o recebimento de aterros, às 

obstruções naturais e artificiais, que porventura existirem tais como, arbustos, tocos, 

entulhos ou matacões. 

Execução: As operações correspondentes aos serviços limpeza, para o caso de 

cortes e aterro. Nas áreas destinadas a corte será deixado uma camada superior a 0,50 

m (cinquenta centímetros), abaixo do nível projetado, isento de tocos ou raízes. As 

camadas de materiais inservíveis serão substituídas. Nas áreas que não serão 

destinadas a corte e aterro, será preservada a vegetação natural, desde que não 

represente prejuízos de ordem técnica. A limpeza e destocagem do material orgânico 

será realizada no local do futuro aterro e compreende uma área de 12.238,88m2. 

Equipamentos: Serão utilizados equipamentos adequados ao tipo de trabalho, a 

par do emprego de acessórios manuais.  

2.4.2. Sinalização 

Será instalada uma placa de obra (padrão MDR), provisória, com 3 m2 (1,50 m x 

2,00 m), indicando os dados relativos ao projeto, convênio, tempo de duração e valores 

a serem investidos. A placa será construída em chapa de aço galvanizado nº22. 

2.4.3. Locação da Obra 

A locação da obra do aterro propriamente dito será na face oeste do aterro atual 

e ocupará uma área de 12.238,88m2. Essa locação será realizada por agrimensor, 

conforme área demonstrada nas peças gráficas. 

A locação das obras de edificações será na face leste do aterro atual. Serão 

locados ainda os acessos, a guarita (ampliação), o almoxarifado, a base para instalação 

do flocodecantador e os passeios nas lagoas. 

2.4.4. Canteiro de Obras 

O canteiro de obras será próximo do almoxarifado a ser construído e terá como 

apoio um barracão de obra para alojamento/escritório, piso em pinus 3ª, paredes em 
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compensado, telhas de fibrocimento ondulada e espessura de 6 mm, com área de 30 m2. 

O barracão será dotado de instalação elétrica e hidrossanitária. Haverá ainda a 

disponibilização de uma baia da garagem existente para as operações de preparação das 

ferragens. 

Para as obras diretamente ligadas a construção da ampliação do aterro não há 

necessidade de edificação. 

2.4.5. Camada Impermeabilizante 

A camada impermeabilizante do aterro será executada de forma dupla. A área a 

ser utilizada para a instalação do aterro é de 12.238,88m2. 

A camada inferior será composta por argila compactada com coeficiente de 

permeabilidade inferior a 10-7 cm/s. Essa camada terá espessura variável, porém, 

sempre com espessura superior a 50 cm. A camada do terreno em que será instalado o 

aterro já conta com argila, com camada entre de 3,70 e 4,60 m. Em anexo estão os laudos 

de sondagem SPT realizadas no local. A permeabilidade do terreno foi medida em dois 

pontos antes do processo de terraplenagem e compactação e o foi considerado 

impermeável.  

Uma vez executada as obras de terraplenagem e preparação da base para o 

aterro0, anterior a instalação da geomembrana, serão realizados novos testes de 

permeabilidade. Deverá se ter um valor de permeabilidade inferior a 10-7 cm/s. 

Acima da camada de argila será instalada a geomembrana de PEAD de 2 mm. 

Sobre a geomembrana será colocada uma camada de 20 cm de argila compactada para 

proteção mecânica. A quantidade de geomembrana a ser instalada será 12.821,95 m2, já 

contando com os transpasses e o volume de proteção será de 2.447,78 m3 de argila (já 

compactada).  

Por se tratar de uma área que já conta com argila como terreno natural (em 

anexo sondagens SPT da área), não será necessário o transporte de argila de jazida 

externa para a composição da camada impermeabilizante. O projeto de 

terraplenagem aponta que a quantidade de argila para corte será de 2.999,93 m3, 

enquanto o valor de aterro é de 1945,21 m3 (vide peça gráfica em anexo). 

A compactação da camada de argila deverá ser executada na umidade ótima e 

utilizando-se o processo de amassamento, utilizando um rolo auto propelido vibratório 

CA – 25. A compactação deverá ser controlada e o método empregado segue 

discriminado abaixo: 
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• Escarificação da área com trator esteira numa profundidade mínima de 

50 cm; 

• Gradeamento da argila escarificada com trator agrícola; 

• Lançamento das camadas com espessura não superior a 30 cm de 

material fofo, depois de compactadas não deverão apresentar 

espessuras superiores a 20 cm, para totalizar no mínimo 50 cm; 

• Manutenção da umidade do solo próxima à ótima; a correção da 

umidade será feita por irrigação ou molhagem ou, quando o excesso de 

umidade, por aeração com arado de disco; 

• O número de passadas do equipamento compactador (rolo 

autopropelido vibratório CA – 25 corrugado ou similar (pé de carneiro)) 

deverá ser entre 10 e 12 vezes, sendo necessária após a execução de cada 

camada, a execução in loco para verificar o grau de compactação e a 

umidade. 

• Depois de passado o rolo compactador corrugado (pé de carneiro) 

deverá ser passado o rolo com chapa lisa para regularização final da 

base. 

 

2.4.6. Estudo de Estabilidade do Aterro a Ser Construído 

O Estudo de Estabilidade dos taludes projetados, que irão compor o novo aterro 

estão em estudo complementar nos Anexos, juntamente com a referida ART. 

2.4.7. Via de Acesso e Pátio de Manobras 

Será executada um acesso para a área do aterro. Será construída uma via de 

acesso sentido leste-oeste do aterro com comprimento de 265 m com largura de 4,0 m, 

totalizando 1.060 m2. A base será executada com brita graduada, correspondendo a um 

volume de 212 m3, com espessura de 20 cm. A sub-base será executada em pedra 

macadame com espessura de 30 cm totalizando 318 m3. Na borda da estrada será 

executada drenagem pluvial composta por calha de concreto simples meia cana com 

diâmetro de 30 cm. 

Além disso, será executada pavimentação para pátio de manobras na área 

próxima da balança junto ao auditório e a garagem a serem construídos. A área do pátio 

de manobras será de 1392 m2, sendo esta constituída da seguinte forma: 30 cm de sub 
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base de macadame (411,66 m3); 20 cm de base de brita graduada (274,44 m3), e; 

posterior pavimentação em concreto asfáltico usinado a quente. Essa última etapa será 

realizada pelo Cirsures e não contempla o presente projeto. 

2.4.8. Guarita 

O aterro sanitário do Cirsures conta com uma guarita e a mesma será ampliada. 

Em função do aumento dos trabalhos há necessidade de se ampliar a mesma. 

Inicialmente a mesma foi projetada para somente ser uma guarita. Porém, atualmente o 

local vem sendo utilizado também pelo operador de balança e também como escritório. 

Nos anexos é apresentada a alteração proposta para a guarita, uma ampliação. 

2.4.9. Obras de Administração e Apoio Operacional 

Serão construídas edificações (estruturas de apoio operacional) na área do 

aterro. Será realizada a ampliação da guarita, construção de um almoxarifado com 

banheiros. Além disso será construída base em concreto para o novo flocodecantador e 

passeio e escada para as lagoas de tratamento. Todos os projetos relativos ao supra 

citado estão nos anexos. Os projetos contemplam: 

• Projeto arquitetônico 

• Projeto hidrossanitário 

• Projeto hidráulico 

• Projeto estrutural 

• Projeto de combate a incêndio 

• Projeto Elétrico 

Constituem esses projetos um memorial descritivo e as referidas peças gráficas, 

todos nos anexos. 

2.4.10. Obras de Terraplenagem 

2.4.10.1. Escavação 

Definição: Cortes são setores do nivelamento do terreno cuja implantação 

requer escavação de materiais que constituem o terreno natural desde o nível requerido 

até a altura resultante do projeto ou da inclinação dos taludes de corte, nas áreas 

definidas na planta e cortes. 
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Equipamentos: Será executada com o uso de equipamentos adequados, que 

possibilitem a execução simultânea de cortes e aterros, tais como, tratores conjugados 

a carregadores frontais, retro escavadeira, escavadeira de lança, caminhões basculantes. 

Execução: A operação será precedida da execução dos serviços de limpeza. O 

desenvolvimento da operação de terraplenagem se processara sob a previsão da 

utilização adequada ou rejeição dos materiais extraídos. Assim serão transportados 

para a constituições de aterros, os materiais que pela classificação e caracterização 

efetuada nos cortes, sejam compatíveis com as especificações da execução de aterros.  

Constatada a conveniência técnica e econômica da reserva de materiais escavados nos 

cortes para a confecção das camadas superficiais da plataforma, será procedido o 

deposito dos referidos materiais para a utilização oportuna. Desde que aconselhável 

técnica e economicamente, as massas em excesso, que constituiriam o bota-fora, devem 

ser integrados aos aterros, constituindo alargamento da plataforma, adoçamento dos 

taludes à berma de equilíbrio. 

A obra será realizada conforme projeto planialtimétrico desenvolvido por 

engenheiro agrimensor. 

2.4.10.2. Empréstimo e bota-fora 

Não utilizado o uso de empréstimo, adaptando-se os níveis resultantes a 

adequada compensação de cortes e aterros. Os bota-fora serão resultantes do material 

excedente na compensação efetuada no local, sendo depositados em local previamente 

autorizado pelo proprietário, obedecendo os mesmos critérios da execução adotados 

nesta obra e de acordo com a legislação vigente. 

2.4.10.3. Aterro 

Definição: Os aterros são setores da terraplenagem cuja implantação requer 

deposito de materiais terrosos, provenientes dos cortes, construídos até os níveis 

previstos no projeto arquitetônico. 

Equipamentos: O transporte de terra para a construção de aterros será 

executados pôr equipamento adequado para a execução simultânea de cortes e aterros. 

Lançamento: Será feito em camadas de no máximo 0,30 (trinta centímetros) em 

toda a extensão do aterro. 

Compactação: Todas as camadas serão convenientemente compactadas com 

equipamentos apropriados a cada caso, até atingirem compactação ideal. 
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2.4.10.4. Taludes e drenagem lateral 

Como devido as características do projeto e do terreno, permitem a acomodação 

dos desníveis através de taludes, serão adotados, os mesmos com inclinação de 2:1 

(conforme definidos pelo estudo de estabilidade dos taludes nos anexos). Nos taludes, 

nas laterais do terreno será executada uma drenagem para a captação das águas, com 

calhas de concreto.  

2.4.11. Jazidas de solo para uso como material de aterro 

A jazida de solo e argila para uso no aterro sanitário (ampliação e operação) será 

retirado do próprio terreno pertencente ao Cirsures. A bancada de argila está próxima 

da nova área de aterro, cerca de 250 m de distância. 

2.4.12. Sistema de Drenagem de Águas Pluviais 

Serão instaladas drenagens pluviais no entorno da nova área e nos pés dos 

taludes a serem formados. O sistema de drenagem tem por objetivo desviar as águas da 

massa de lixo e levar as águas que incidirem sobre a área para fora de forma rápida e 

segura. 

No entorno a calha será construída em concreto, conforme pranchas em anexo, 

e nos taludes serão instalados meios tubos de concreto. Esses últimos não são 

contemplados pelo presente projeto pois somente serão executadas após o início da 

operação do aterro. 

Será instalada calha construída em concreto simples, moldada in loco, conforme 

apresentado nas pranchas em anexo. A drenagem terá 448,45 m de comprimento e irá 

circundar a nova área de aterro. Além disso, serão instalados tubos de concreto com 50 

cm de diâmetro para a transposição da estrada totalizando 9 m. Serão instalados 09 

tubos de concreto, 07 com 100 cm de diâmetro e mais dois com 1,20 m de diâmetro que 

serão usadas como caixas de passagem da seção trapezoidal.  

Parte das águas serão conduzidas para a face norte do aterro, com um 

comprimento de 15 metros e, a outra fração de água pluvial será escoada para drenagem 

existente, na face sul, com 10 me de comprimento, conforme prancha apresentada. 
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2.4.13. Sistema de Drenagem de Chorume 

Depois de realizada o nivelamento e a compactação do terreno que irá receber 

o aterro, serão abertas valas (35 x 35 cm) para instalação dos drenos de líquido 

percolado (chorume), conforme prancha em anexo. Os drenos serão em PVC perfurados, 

totalizando 564 metros. Os drenos serão instalados sobre a manta de geomembrana. 

Depois de instalados, serão colocadas ao redor dos drenos para completar a vala, como 

material de proteção, brita nº 4. O geotêxtil deverá ser aplicado para proteção da 

drenagem. 

O sistema de drenagem de chorume também será composto por uma caixa 

elevatória de chorume. Essa elevatória irá deslocar o chorume para o aterro atual. O 

chorume gerado irá percolar pela massa de lixo existente e seguirá para a lagoa 

anaeróbia 0. A elevatória será composta por quatro tubos de concreto armado com 

diâmetro de 120 cm, colocados na vertical e com fundo em concreto armado. Nesta caixa 

será instalada bomba centrifuga submersível com potência de 5 CV. Detalhes de 

instalação podem ser vistos na nas pranchas em anexo. O acionamento da bomba será 

por chave-bóia. Será realizada a impermeabilização da elevatória com fibra de vidro e 

resina poliéster. 

2.4.14. Sistema de Tratamento de Chorume 

O sistema de tratamento para o líquido percolado na nova área será o mesmo 

que o Cirsures usa atualmente. O atual sistema de tratamento está dimensionado para 

uma vazão de 120 m3 diários de chorume. O sistema de tratamento do chorume do 

Cirsures é dividido em duas etapas: Tratamento biológico e Tratamento Físico Químico. 

O tratamento Biológico é realizado em quatro lagoas. As duas primeiras lagoas 

são anaeróbias e a terceira é uma lagoa aerada composta com um decantador formando 

um sistema de lodos ativados e a última é uma lagoa de polimento. O volume das lagoas 

anaeróbias 0 e 1 são iguais 765 m3 cada. A lagoa 2 tem um volume de 382 m3 e tem 

instalados sopradores com aeração submersa e a lagoa 3, de polimento, tem um volume 

de 100 m3. 

O tratamento Físico Químico é composto pelas seguintes etapas: poço de 

bombeamento, equalização, medição de vazão, coagulação, floculação e decantação. O 

lodo gerado é desaguado em filtro prensa e esse retorna para o aterro sanitário. O 
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sistema atual é dimensionado para uma vazão de 4 m3/h. Com a instalação de um novo 

sistema de flocodecantador a vazão do sistema será ampliado para 10 m3/h. 

O processo de coagulação e floculação ocorre em pH levemente alcalino, em 

torno de 7,5 - 8,0. São usados para esses processos um agente coagulante a base de 

policloreto de alumínio e descolorante e um agente floculante, um polímero aniônico. 

Na Figura 15 é mostrado o fluxograma de tratamento do chorume do Cirsures. 
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Figura 15 - Fluxograma do processo de tratamento do Cirsures 

Aterro 

Lagoa Anaeróbia 0 
V = 765 m3 

Lagoa Anaeróbia 1 
V = 765 m3 

Lagoa Aeração 
V = 382 m3 

Lagoa Polimento 
V = 100 m3 

Poço Bombas 

Equalização 
40 m3 

Flocodecantador 
4m3/h 

Corpo Receptor 

Adensadores 

Filtro Prensa 

Aterro 

Chorume 

Lodo 

Efluente Tratado 



 

54 
2021-03-30 - Memorial Descritivo e de Cálculo CEF 

Na Figura 16 tem-se os valores de vazão relativos a estação de tratamento de 

chorume do Cirsures. A vazão média avaliada no período é de 1208 m3/mês, ou seja, 

aproximadamente 40 m3/dia. 

 

Figura 16: Volume mensal da Estação de Tratamento de Chorume do Cirsures. 

A vazão de chorume a ser gerada pela nova área será de 13,86 m3/dia. Ou seja, 

do ponto de vista hidrodinâmico não haverá problemas, pois o valor máximo gerado 

pelas duas áreas será inferior ao valor de projeto. Além disso, o excelente desempenho 

no que tange a qualidade do efluente de saída, pode-se concluir que o chorume gerado 

pela nova área pode ser tratado na atual estação, sem causar prejuízos ao meio 

ambiente. 

2.4.15. Sistema de Drenagem de Gases 

O sistema de drenagem de gás tem a função de drenar os gases provenientes da 

decomposição da matéria orgânica, basicamente CO2 (gás carbônico) e CH4 (metano), 

evitando assim, os inconvenientes causados pela liberação de odores desagradáveis, 

acúmulos e riscos de explosões. Para proporcionar a correta captação e queima dos 

gases serão construídos drenos verticais, conectados ao sistema de drenagem de 

percolados facilitando assim a captação de gases e de chorume. Estes drenos são 

constituídos por linhas de tubos de concreto perfurados, de 30cm de diâmetro, 

preenchidos por um lastro de brita n°4. 

À medida que o aterro se eleva, deverá ser sobreposto outro tubo de concreto, 

de modo a criar uma chaminé na massa de resíduo. Na superfície superior do aterro, os 
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drenos verticais serão providos de queimadores específicos para a queima do metano. 

As distâncias entre os drenos verticais serão definidas em planta, de acordo com a 

disposição dos resíduos. 

Para construção estão previstos 16 queimadores de gases que deverão estar 

montados com altura de 1,00 m. O detalhe dos queimadores de gases pode ser 

observado nas pranchas em anexo. 

2.4.16. Plano de Monitoramento do Aterro 

2.4.16.1. Monitoramento do Líquido Percolado (Chorume) 

O líquido percolado no aterro sanitário será monitorado da mesma maneira de 

como é realizado atualmente. Ou seja, serão coletadas amostras de entrada e saída do 

aterro e serão analisados os parâmetros apresentados na Tabela 17. 

Tabela 17 - Parâmetros a serem monitorados da ETE do Cirsures. 

Parâmetros Entrada 
Tratamento 

Saída 
Tratamento 

Alumínio (mg/L)  X 

Cobre Total   X 

Chumbo  X 

Cromo Total (mg/L)  X 

Cromo Trivalente (mg/L)  X 

DBO5 (mg/L) X X 

DQO (mg/L) X X 

Ferro Total (mg/L)  X 

Fósforo Total (mg/L)  X 

Manganês Total (mg/L)  X 

Nitrogênio Amoniacal (mg/L)  X 

Nitrogênio Total (mg/L)  X 

pH X X 
Sól. Diss. totais (mg/L)  X 

Sól. Sedimentáveis (mL/L)  X 
Sól. totais (mg/L)  X 

Zinco Total  X 

Coliformes Totais e Tecais  X 

Vibrio Fischeri  X 

Daphnia Magna  X 

Todas as análises serão realizadas com periodicidade quadrimestral, à exceção 

das toxicológicas que serão com periodicidade anual. 

A definição dos parâmetros a serem monitorados é fruto de um estudo realizado 

em entre 2009 e 2010 avaliando todos os parâmetros da portaria Conama 357/2005 
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(depois substituída pela portaria 430/2011). Além dos parâmetros físico-químicos o 

Cirsures também realiza anualmente análises ecotoxicológicas. A LAO 4.130/2019 do 

IMA cita o monitoramento como uma condicionante da licença. 

2.4.16.2. Monitoramento das Águas Subterrâneas 

Atualmente os mananciais de águas subterrâneas no entorno do aterro são 

monitoradas quadrimestralmente. Essa avaliação busca a avaliação das alterações 

causadas pelo aterro nos cursos de água da região, mediante tomada de amostras a 

montante e a jusante da obra e estabelecendo-se comparações entre as características 

destas. 

O monitoramento das águas subterrâneas visa avaliar, por meio de métodos 

diretos e/ou indiretos, a influência do aterro nesses mananciais, principalmente no 

lençol freático. O método direto constitui-se basicamente na perfuração de poços em 

pontos estratégicos do terreno. O número mínimo de poços a ser instalado, para fins de 

controle são três, sendo um a montante e dois a jusante da área a ser usada pelo aterro, 

em relação ao fluxo subterrâneo.  

O poço de montante tem a função de verificar a qualidade do aqüífero antes de 

sua passagem sob o aterro e os poços de jusante, de avaliar a ocorrência de alterações 

das características iniciais e em que grau aconteceu. A norma NBR 13895 (ABNT, 1997a) 

mostra informações adicionais sobre monitoramento do aqüífero freático. 

O Cirsures conta com quatro poços monitoramento piezométricos, um a 

montante e três a jusante. Desses apenas três (jusante) apresentam com água durante a 

coleta. 

Os parâmetros analisados levam em consideração os monitoramentos passados, 

completos e baseados na resolução CONAMA 420/2009, nos quais foram determinados 

os parâmetros a serem monitorados nos próximos anos. 

A Tabela 18 mostra os parâmetros a serem analisadas quadrimestralmente nos 

poços piezométricos do aterro. 
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A Tabela 18 - parâmetros a serem analisadas nos poços piezométricos 

Parâmetro Amostragem 

Alumínio Quadrimestral 

Alumínio dissolvido Quadrimestral 

Ferro Quadrimestral 

Ferro dissolvido Quadrimestral 

Manganês Quadrimestral 

Manganês dissolvido Quadrimestral 

Sulfato Quadrimestral 
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3. MEMORIAL DE CÁLCULO DE DIMENSIONAMENTO 

3.1. Estudo Populacional 

O estudo de progressão populacional para os municípios que constituem o 

Cirsures são os mesmos apresentados no Plano Intermunicipal de Gerenciamento 

Integrado dos Resíduos Sólidos Urbanos. Documento esse elaborado pela Universidade 

do Extremo Sul Catarinense, Unesc em 2012. 

O crescimento populacional é a base para os estudos prognósticos, pois se 

relacionam com fatores como o ambiente urbano e o crescimento econômico. A taxa de 

geração per capita dos resíduos sólidos domiciliares é dependente dos hábitos de 

consumo e estes de outros fatores, como a densidade urbana e a renda média. 

O cálculo adotado para prever o crescimento populacional dos municípios 

pertencentes ao consórcio baseou-se exclusivamente nos dados obtidos junto ao IBGE, 

população de 2010. Para a avaliação da estimativa de evolução da população foi 

utilizado o método da taxa geométrica. 

Esta metodologia consiste na estimativa da população utilizando-se uma taxa de 

crescimento geométrico, sendo a mesma obtida para um período entre dois censos 

demográficos. A partir desta taxa é possível estimar o crescimento anual da população, 

aplicando a mesma para cada período. O IBGE aplica esta taxa para calcular as 

estimativas anuais de crescimento disponibilizadas ano a ano. 

Os horizontes de tempo estudados prolongam-se até 2031, sendo possível 

ilustrar cenários futuros, bem como gerar parâmetros para dimensionamento dos 

sistemas que venham a ser futuramente implantados. 

Durante o diagnóstico, admitiu-se que a taxa de geração de resíduos sólidos 

domiciliares venha a elevar-se na maioria dos municípios, tendendo a estabilizar-se em 

patamares distintos. 

Em suma, o prognóstico da taxa de geração de resíduos sólidos foi calculado 

considerando variáveis voltadas ao crescimento populacional e para alguns casos foram 

introduzidas nos cálculos variáveis que exprimem o aumento da geração de resíduos 

sólidos não somente por conta do crescimento populacional, mas também por conta de 

fatores diversos como crescimento econômico, modificações de parâmetros de 

consumo, dentre outros.  
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Desta forma, foi possível estimar a evolução das quantidades geradas, 

considerando-se fatores relevantes amplamente apoiados pelo referencial teórico. A 

estimativa foi realizada em cenários considerados como sendo os mais prováveis de 

ocorrer, com proposituras alternativas e ações tecnológicas de melhorias dos sistemas 

de gestão integrada de resíduos no consórcio.  

Na Tabela 19 constam os valores da taxa de crescimento geométrico a ser 

aplicada nos municípios para projeção da população. 

Tabela 19 - Taxa de Crescimento Geométrico para os municípios do Consórcio. 

Município Taxa de Crescimento 

Geométrico 

Cocal do Sul  0,998% 

Lauro Müller  0,547% 

Morro da Fumaça 1,033% 

Orleans 0,660% 

Siderópolis 0,773% 

Treviso  1,156% 

Urussanga 0,772% 

 

Na Tabela 20 são apresentados os dados reais de população e geração de 

resíduos sólidos urbanos para todos os municípios que compõem o Cirsures. Além disso, 

são feitas projeções de população, geração per capita e volume de resíduos para os anos 

vindouros até 2020. 
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Tabela 20 – Dados reais e projeção populacional e de geração de resíduos para 

todos os municípios do Cirsures. 

Ano População Geração 

Resíduos 

(t/dia) 

Geração per 

capita 

(kg/hab.dia) 

Geração 

Resíduos 

(t/ano) 

Volume de 

Resíduos 

(m3/ano)4 

20101 90.795 37,38 0,411 13.646 18.194 

20111 91.287 41,71 0,457 15.225 20.300 

20121 91.763 42,81 0,467 15.627 20.836 

20131 93.017 44,58 0,479 16.272 21.696 

20142 108.542 50,87 0,469 18.565,82 24.754,43 

20153 109.288 52,42 0,480 14.283,74 19.044,99 

20163 110.026 47,45 0,431 17.320,71 23.094,28 

20173 110.760 49,09 0,443 17.917,14 23.889,52 

20183 111.146 50,34 0,453 18.372,49 24.496,65 

20193 111.820 52,42 0,469 19.135,06 25.513,41 

20203 112.723 52,75 0,467 19.251,94 25.669,25 

2021 113.633 54,62 0,481 19.935,06 26.580,08 

2022 114.551 56,66 0,495 20.681,48 27.575,30 

2023 115.477 58,74 0,509 21.438,72 28.584,96 

2024 116.411 61,01 0,523 22.267,76 29.690,35 

2025 117.352 62,98 0,537 22.986,22 30.648,29 

2026 118.302 65,14 0,551 23.776,75 31.702,33 

2027 119.260 67,34 0,565 24.578,64 32.771,52 

2028 120.225 69,76 0,579 25.461,60 33.948,80 

2029 121.199 71,83 0,593 26.217,07 34.956,10 

2030 122.182 74,12 0,607 27.053,90 36.071,87 

1 - Dados reais 2 - Estimativa baseada nos três primeiros meses 
3 - Estimativa baseada no crescimento populacional 4 – Admitindo densidade de 0,75 ton./m3 

3.2. Quantidade de Resíduos Gerados por habitante 

Na Tabela 21 são apresentados os dados de crescimento geométrico e a geração 

per capita de cada município consorciado. 
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Tabela 21 - Projeção de crescimento populacional e de geração de resíduos dos 

municípios que compõem o Cirsures. 

Município  Taxa de 

Crescimento 

Geométrico 

Geração Per 

Capita (2012) 

Variação da 

geração per 

capita 

Cocal do Sul  0,998% 0,56 0,03 

Lauro Müller  0,547% 0,40 0,03 

Morro da Fumaça  1,033% 0,60 0,04 

Orleans  0,660% 0,63 0,02 

Siderópolis 0,773% 0,49 0,02 

Treviso  1,156% 0,45 0,02 

Urussanga  0,772% 0,52 0,02 

 

3.3. Caracterização dos Resíduos Sólidos 

3.3.1. Composição Gravimétrica 

3.3.1.1. Metodologia para avaliação da Composição Gravimétrica 

Os estudos de composição gravimétrica foram realizados em 2012. Para 

realização da composição gravimétrica foram realizadas de duas a três amostragens por 

município. Uma amostra representando os resíduos gerados na área urbana e outra na 

área rural. Nos municípios onde há coleta seletiva foi realizado o estudo de três 

amostras. As caracterizações foram realizadas no local de disposição final dos RSU – 

Cirsures. 

Os resíduos foram triados nos seguintes grupos: matéria orgânica; papel e 

papelão; plástico mole; plástico duro; vidro; multicamada; metais; rejeito; 

perigosos/eletroeletrônicos; trapos, têxteis e couro; lixo sanitário e fraldas.  

Resíduos plásticos metalizados foram considerados como rejeito, pois não há 

tecnologia para reciclagem na região. A seguir a descrição das etapas realizadas para a 

técnica do quarteamento e análise qualitativa dos RSU: 

a) Inicialmente ocorreu-se a descarga dos resíduos das rotas escolhidas 

para a amostragem. Os mesmos foram depositados na frente de 

trabalho; 
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b) Do montante de resíduos da pilha foram retirados cinco tambores de 

200 L. Quatro da base da pilha, um em cada quadrante e um do topo da 

pilha; 

c) O volume dos cinco tambores foi homogeneizado com a abertura das 

sacolas e o revolvimento da pilha por meio de uma pá; 

d) Do total de resíduos dos tambores realizou-se o quarteamento: separou-

se a amostra em quatro partes aparentemente iguais e foram coletadas 

duas partes opostas em diagonal; 

e) Foram utilizados dois tambores de 200 L para coletar a amostra que foi 

realizada a composição gravimétrica. Ambos foram pesados vazios e 

depois cheios, para conhecer o peso da amostra;  

f) Os resíduos foram depositados sobre uma mesa com uma lona para que 

ocorresse a etapa de triagem por categoria, conforme predeterminado; 

g) Os resíduos separados foram ensacados e pesados. 

3.3.1.2. Resultados 

O resultado global da composição gravimétrica, realizada em 2012, é uma 

apuração de todas as composições gravimétricas apresentadas anteriormente, para 

cada município. Assim, o resultado final é expresso na Figura 17.  

   

Figura 17 – Composição gravimétrica média do Cirsures. 
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3.4. Superfície Ocupada pelo Aterro Sanitário 

A superfície a ser ocupada pela nova área do aterro será de 12.238,88 m2. Essa 

se constituirá na nova área. Para a impermeabilização da referida área serão necessários 

12.821,95 m2 de geomembrana. Com essa metragem é possível cobrir as drenagens de 

chorume e a ancoragem da manta nas bordas da área. 

3.5. Volume de Jazida Necessário para Cobertura 

O volume de argila necessário para a cobertura da totalidade dos resíduos 

sólidos urbanos a serem depositados na área nova do aterro será de 11.820 m3, e será 

retirada do terreno do próprio Cirsures. Em anexo estão a licença para operação da área 

de jazida e a liberação do DNPM. 

3.6. Movimentação de Terra - Corte e Aterro 

Os volumes de corte e aterro para preparação da base da nova área do aterro foi 

calculada pelo engenheiro agrimensor. O relatório de corte e aterro para a nova área do 

aterro está em anexo ao processo, mais especificamente nas plantas em anexo. De 

acordo com o estudo será realizado corte que totalizará 2.999,93 m3 e de aterro serão 

usados 1.945,21 m3. O material de bota fora, ou seja, 1054,72 m3 serão estocados em 

área adjacente para posterior uso como material de cobertura, já que se trata de argila. 

3.7. Preparação da Base 

A base do aterro é formada basicamente de argila, conforme demonstram as 

sondagens SPT (em anexo). Para que o mesmo apresente uma taxa de percolação na 

ordem de 10-7 cm/s será realizada a escarificação de toda a área com trator esteira, 

numa profundidade mínima de 50 cm, seguida por gradeamento com trator agrícola. 

Depois disso será realizada a compactação com rolo compactador (pé de 

carneiro). A compactação da camada de argila deverá ser executada na umidade ótima 

e utilizando-se o processo de amassamento, utilizando um rolo auto propelido 

vibratório CA – 25. A compactação deverá ser controlada e o método empregado segue 

discriminado abaixo: 

• Escarificação da área com trator esteira numa profundidade mínima de 

50 cm; 
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• Gradeamento da argila escarificada com trator agrícola; 

• Lançamento das camadas com espessura não superior a 30 cm de 

material fofo, depois de compactadas não deverão apresentar 

espessuras superiores a 20 cm, para totalizar no mínimo 50 cm; 

• Manutenção da umidade do solo próxima à ótima; a correção da 

umidade será feita por irrigação ou molhagem ou, quando o excesso de 

umidade, por aeração com arado de disco; 

• O número de passadas do equipamento compactador (rolo 

autopropelido vibratório CA – 25 corrugado ou similar (pé de carneiro)) 

deverá ser entre 10 e 12 vezes, sendo necessária após a execução de cada 

camada, a execução in loco para verificar o grau de compactação e a 

umidade. 

• Depois de passado o rolo compactador corrugado (pé de carneiro) 

deverá ser passado o rolo com chapa lisa para regularização final da 

base. 

3.8. Estudo de Estabilidade do Aterro 

A estabilidade do aterro é fundamental. A avaliação da geometria dos taludes é 

fundamental para que o aterro não coloque em risco vidas, o meio ambiente ou até 

mesmo o patrimônio. 

Nos anexos é apresentado o estudo de estabilidade para o aterro proposto. Junto 

a esse estudo também está a parte de geologia da área de implantação do novo aterro. 

3.9. Dimensionamento dos Componentes da Unidade 

3.9.1. Recepção e Pesagem 

A estrutura para recepção, guarita e portão, será aumentada para poder 

suportar as necessidades vindouras. A pesagem dos caminhões será realizada na atual 

balança do próprio aterro. A balança rodoviária do Cirsures tem capacidade para 30 

toneladas. Nos anexos estão os projetos referentes a essa etapa. 
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3.9.2. Almoxarifado e Refeitório 

Um almoxarifado geral para o consórcio e um refeitório serão construídos. Os 

projetos referentes a essa edificação estão nos anexos. 

3.9.3. Volume das Camadas e Tempo de Vida Útil 

A terraplanagem da área do aterro sanitário será feita de forma que o mesmo 

tenha 2 camadas de 6,40m de altura e talude de inclinação de 1:2. Cada camada deverá 

ser construída em 3 fases: 

1. Disposição e compactação dos resíduos até que se atinja a altura de 3,00m. 

2. Aplicação de uma camada de argila compactada, espessura final de 0,20m com 

drenagem cegas intercaladas. 

3. Sobre a volume inicial descrito acima, depositar-se-á mais uma camada de 3,20m, 

totalizando 6,40m de altura. Deve-se obedecer a continuidade dos taludes, conforme 

Figura 18. 

 

 

Figura 18: Fases do aterro – Corte Longitudinal 
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A Tabela 22 a seguir apresenta a capacidade volumétrica por camadas. 

Tabela 22 - Capacidade Volumétrica de cada camada 

Camadas Volumes (m3) 

Resíduos Argila de Cobertura Total 

1ª 57.762 8.320 66.082 

2ª 24.300 3.500 27.800 

Totais 82.062 11.820 93.882 

A consonância entre as Tabelas 27 e 29 permite que se calcule a vida útil 

aproximada do aterro sanitário: 

���� Ú��� =  82.062 �3 ∗ 0,80 ���
�3

1.350 ���
�ê�

 

 

���� Ú��� =  48 ����� 

3.9.4. Sistema de Drenagem Pluvial 

À medida que a área do aterro for ocupada com resíduos, a drenagem pluvial 

deve obrigatoriamente acompanhar a evolução. Assim que a primeira camada de 

resíduos se completarem e os taludes estiverem na cota e devidamente cobertos, 

deverão ser assentadas canaletas de concreto com Ø 30cm sobre as bermas. Deverão 

também ser construídas descidas de talude, ligadas às canaletas de drenagem da base 

do talude. O mesmo é valido para as demais camadas. Na frente de serviço deverão ser 

construídas canaletas provisórias escavadas no próprio solo, de forma a afastar as águas 

da chuva, evitando a formação de líquidos percolados. 

A área não ocupada por resíduos também deverá ser drenada, evitando o 

escoamento de águas pluviais para o interior do aterro. O canal de drenagem percorrerá 

todo o perímetro do aterro, conforme detalhado em projeto. A vazão a ser drenada é 

calculada através do método racional, válido para pequenas bacias, onde: 

 

Q = 0,278. c . i . A 

 

Q= vazão a ser drenada na seção considerada (m³/s); 

c = é o coeficiente de escoamento superficial; 

A = área da bacia contribuinte (km²); 
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i = intensidade de chuva crítica (mm/h). 

 

O coeficiente de escoamento superficial foi adotado em função do tipo de solo da 

cobertura e declividade, portanto, para um solo argiloso com presença de cobertura 

vegetal e declividade menor que 7%, c = 20. A área contribuinte para escoamento é de 

0,013027 km². A intensidade de chuva crítica adotada conforme estudos recentes na 

região de Urussanga, é de 130 mm/h. Portanto a vazão a ser drenada é de: 

Q = 0,278 . c . i . A 

Q = 0,278 x 0,2 x 130 x 0,013027 

Q = 0,0942 m³/s. 

 

Para esta vazão foi dimensionado um canal trapezoidal com as seguintes 

dimensões: 

Base maior: 1,00m 

Base menor: 0,40m 

Profundidade: 0,50m 

3.9.5. Sistema de Drenagem de Líquidos Percolados 

3.9.5.1. Determinação da vazão pera o Dreno Principal 

A vazão a ser drenada será calculada pelo método Suíço, que é baseado na 

seguinte expressão: 

Q = 1
t P. A. K 

Q = vazão média de líquido percolado (l/s); 

P = precipitação média anual (mm); 

A = área do aterro (m²); 

t = número de segundos em 1 ano; 

K = coeficiente que depende do grau de compactação do resíduos. 

Dados: 

P = 1.553 mm/ano (Santa Catarina, 1997) 

A = 12.238,88m² 

t = 31.536.000 s 
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K = 0,25 (adotado em função do grau de compactação do resíduo igual 0,75 

ton./m³) 

Aplicando a equação temos a vazão a ser drenada: 

Qchorume = 0,160 l/s, ou 0,578 m3/h ou 13,86 m3/dia. 

O dreno principal será construído por tubo perfurado de PVC. Para cálculo do 

diâmetro da tubulação será utilizada a equação de Manning, como segue: 

D = 1,55 × "n × Q
√i &

',()*
 

Onde: 

D = Diâmetro da tubulação (m); 

Q = vazão a ser drenada (m³/s); 

n = coeficiente de rugosidade de Manning 

i = declividade em (m/m) 

Considerando: 

Q = 0,00016 m³/s 

n = 0,016 

i = 0,025 m/m 

Aplicando a equação temos um diâmetro = 0,025 m, porém para garantir o 

escoamento em caso de vazões críticas, adotamos o diâmetro de 150 mm. 

3.9.5.2. Determinação da vazão pera o Dreno Secundário 

A vazão a ser drenada será calculada pelo método Suíço, que é baseado na 

seguinte expressão: 

 Q = +
, P. A. K 

Q = vazão média de líquido percolado (l/s); 

P = precipitação média anual (mm); 

A = área do aterro (m²); 

t = número de segundos em 1 ano; 

K = coeficiente que depende do grau de compactação do resíduos. 

Considerando: 

P= 1.553 mm/ano 

A = 1224m² 

t = 31.536.000 s 
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K = 0,25 (adotado em função do grau de compactação do resíduo igual 0,70 

ton/m³) 

Aplicando a equação temos a vazão a ser drenada = 0,016 l/s. 

O dreno principal será construído por tubo perfurado de PVC. Para cálculo do 

diâmetro da tubulação será utilizada a equação de Manning, como segue: 

D = 1,55 × "n × Q
√i &

',()*
 

Onde: 

D = Diâmetro da tubulação (m); 

Q = vazão a ser drenada (m³/s); 

n = coeficiente de rugosidade de Manning 

i = declividade em (m/m) 

Considerando: 

Q = 0,000016 m³/s 

n = 0,016 

i = 0,015 m/m 

Aplicando a equação temos um diâmetro = 0,011 m, porém para garantir o 

escoamento em caso de vazões críticas, adotamos o diâmetro de 150 mm. 

3.9.5.3. Dreno Cego 

O dimensionamento do dreno cego será calculado utilizando a lei de Darcy, 

adotando-se o gradiente hidráulico como sendo igual a declividade do dreno. A seção do 

dreno de percolados será calculada pela seguinte expressão: 

A = Q
k × i 

Onde: 

A = área da seção transversal (m²) 

Q = vazão a ser drenada (m³/s) 

i = gradiente hidráulico médio (m/m) 

K = condutividade hidráulica (m/s) 

Considerando: 

Q = 0,000015m³/s 

i = 0,01 m/m 
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k = 0,45 m/s (brita n.03) 

Aplicando a equação temos uma seção de = 0,0033m², porém para facilitar a 

execução da drenagem e garantir a vazão do percolado, adotamos uma seção de 

0,30x0,20m = 0,06m². 

3.9.6. Sistema de Drenagem de Gases 

Os drenos de gás são constituídos por tubos de concreto perfurados de 30 cm de 

diâmetro, sobrepostos e preenchidos com brita n°4, à medida que o aterro se eleva, deve 

ser colocado um novo tubo de concreto, de modo a deixar uma chaminé de brita na 

massa de resíduo. Na superfície superior do aterro, os drenos verticais serão providos 

de queimadores específicos para a queima dos gases. 

Assim, para a área em questão têm-se os seguintes drenos de gás: 

• Quantidade de drenos de gás = 16 unidades 

• Suporte: Tubo em concreto, perfurado de 30 cm diâmetro 

• Enchimento: Brita 4 

• Distância entre queimadores < 50 m 

• Altura inicial dos queimadores = 1,0 m (na instalação do aterro) 

3.9.7. Bombeamento dos Líquidos Percolados 

3.9.7.1. Estação Elevatória de Chorume 

A Estação Elevatória de Chorume estará localizado na parte inferior do aterro e 

irá recolher todo o chorume (líquido percolado) da área de expansão. O 

dimensionamento depende da vazão e da localização do ponto para onde será deslocado 

o chorume. Assim, tem-se: 

Qchorume = 0,16 l/s, ou 0,576 m3/h. 

Tr = tempo de retenção = 2 h 

Assim, para a vazão em questão tem-se um poço de bombeamento com as 

seguintes características:  

Volume = 2 h . 0,576 m3/h 

Volume = 1,152 m3 

Dimensões 

 Diâmetro = 1,20 m 
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 Altura útil= 2,00 m 

 Altura total = 3,00 m 

 Volume útil = 2,45 m3 

Com esse volume o tempo de retenção será maior que o previsto, dando mais 

segurança para o sistema. 

3.9.7.2. Bomba 

A bomba em questão será a seguinte: 

 Quantidade: 02 unidades (uma reserva fora do poço de bombeamento) 

 Q = 3,60 m3/h 

 Pressão = 25,5 m.c.a. 

 Tipo: Centrífuga Submersível 

 Passagem de sólidos de até 20 mm 

Potência: 3,75 HP 

Acionamento via bóia de nível 

Será adotado para condução do chorume tubo de PVC rígido com 75 mm de 

diâmetro O mesmo está em conformidade com a classe de pressão (750 kPa), além disso 

o material a ser transportado (chorume) tem compatibilidade química com PVC, não 

trazendo prejuízos à instalação.  

3.9.8. Sistema de Tratamento do Chorume 

O sistema de tratamento dos líquidos percolados, chorume, será o mesmo que 

atualmente é utilizado. A justificativa para o uso da estação de tratamento do chorume 

foi feita nos itens anteriores. Além disso, serão instalados equipamentos para sistema 

para equalizar o volume de líquido percolado (caixas retentoras de chorume), instalação 

de filtro prensa para diminuição do volume de lodo físico-químico (em substituição aos 

leitos de secagem), além de um sistema de filtração (filtro de areia) para melhoria da 

qualidade final do efluente. 

A instalação das caixas retentoras de chorume se dará de forma em local novo. 

Já os sistemas de filtração de lodo e filtração do efluente final serão instalados onde 

atualmente operam os leitos de secagem. Nos leitos de secagem será utilizado também 

como depósito de utensílios. 

Abaixo são apresentadas as melhorias a serem realizadas. 
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3.9.8.1. Flocodecantador 

O sistema físico-químico do tratamento do chorume é realizado por um 

equipamento chamado flocodecantador. Esse equipamento tem as seguintes etapas de 

tratamento: 

• 01 calha Parshall 

• 01 floculador mecanizado (agitador lento) 

• 01 decantador lamelar 

• 01 filtro de Areia 

• 01 bomba de retrolavagem do filtro 

• 01 reservatório (fibra de vidro 10.000 litros) para água de retrolavagem 

• 02 tanques de 500 litros para preparação de produtos químicos 

• 02 agitadores para os tanques de preparação de produtos químicos 

• 02 bombas dosadoras para dosagem dos produtos químicos 

O objetivo da substituição do equipamento existente por um similar se dá em 

função de dois motivos: Aumento da capacidade de tratamento (4m3/h para 10 m3/h) e 

melhoria na condição de operação. O equipamento existente, construído com blocos 

estruturais, está apresentando seguidos microvazamentos laterais, sendo necessária a 

substituição. 

A fundação da base do flocodecantador será constituída de piso de concreto 

medindo 7,0 m x 4,0 m com espessura de 12cm armado com tela Q196 e para o apoio do 

equipamento serão construídas duas vigas baldrame de seção 20 cm x 50 cm, fundidas 

/juntamente com o piso. O piso também terá uma calha conforme prancha 17/21. O 

concreto a ser utilizado terá FCK de 20 Mpa. 

Nos anexos são apresentados todos os projetos referentes a instalação desse 

equipamento. 

3.9.9. Instalação dos poços de monitoramento 

Serão instalados quatro poços piezométricos conforme apresentado no tópico 

de geologia do estudo de estabilidade nos anexos. Uma planta nos anexos mostra o fluxo 

subterrâneo de aguas e a localização dos poços de monitoramento. 

Os poços serão construídos segundo a NBR 13.895 – Construção de poços de 

monitoramento e amostragem. 
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1. RESPONSÁVEL TÉCNICO

1.1 Arquiteto(a) e Urbanista

Nome Civil/Social: CARLOS AUGUSTO SCUSSEL CPF: 051.535.759-69 Tel: (48) 99619-7181
Data de Registro: 27/03/2019 Registro Nacional: 00A1517333 E-mail: CARLOSCUSSEL@GMAIL.COM

2. DETALHES DO RRT

Nº do RRT: SI10075551R01CT001 Forma de Registro: RETIFICADOR
Data de Cadastro: 22/03/2021 Tipologia:

Institucional 
Modalidade: RRT SIMPLES Forma de Participação: INDIVIDUAL
Data de Registro: 22/03/2021

2.1 Valor do RRT

DOCUMENTO ISENTO DE PAGAMENTO

3.DADOS DO CONTRATO

3.1 Contrato Nº 30/2020

Nº do RRT: SI10075551R01CT001 CPF/CNPJ: 04.572.787/0001-17 Nº Contrato: Nº
30/2020

Data de Início:
13/10/2020

Contratante: CONSORCIO INTERMUNICIPAL
DE RESIDUOS SOLIDOS URBAN

Valor de Contrato: R$ 9.420,00 Data de Celebração:
15/09/2020

Previsão de Término:
13/10/2022

3.1.1 Dados da Obra/Serviço Técnico

CEP: 88840000 Nº: S N
Logradouro: RODOVIA UR 06 Complemento: ATERRO SANITARIO CIRSURES
Bairro: RIO CARVÃO Cidade: URUSSANGA
UF: SC Longitude: Latitude:

3.1.2 Descrição da Obra/Serviço Técnico

RRT DE PROJETOS PARA O  "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DA REGIÃO SUL -
CIRSURES",

PROJ. ARQUITETÔNICO, PROJ. DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS PREDIAIS, PROJ. DE INSTALAÇÕES
PREDIAIS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS, PROJ. DE ESTRUTURA DE CONCRETO, TODOS ESTES
PARA UMA EDIFICAÇÃO DESTINADA AO USO DE REFEITÓRIO E ALMOXARIFADO DA INSTITUIÇÃO, COM ÁREA
CONSTRUÍDA DE 112,83 m², COM MATERIALIDADE EM ALVENARIA COMUM, CONCRETO ARMADO, PISOS E
COBERTURA EM CERÂMICA E ESTRUTURA DA COBERTURA EM MADEIRA MACIÇA;
PROJ. ARQUITETÔNICO DE REFORMA, PROJ. DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS PREDIAIS, PROJ. DE
INSTALAÇÕES PREDIAIS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS, PROJ. DE ESTRUTURA DE CONCRETO,
TODOS ESTES PARA UMA EDIFICAÇÃO EXISTENTE DESTINADA AO USO DE ESCRITÓRIO, SALA DE CONTROLE E
PESAGEM DE CARGA EM VEÍCULOS, SALA DE BATE-PONTO DE FUNCIONÁRIOS DA INSTITUIÇÃO, COM ÁREA
CONSTRUÍDA DE 50,07 m², COM MATERIALIDADE EM ALVENARIA COMUM, CONCRETO ARMADO, PISOS E
COBERTURA EM CERÂMICA E ESTRUTURA DA COBERTURA EM MADEIRA MACIÇA;
PROJ. ARQUITETÔNICO, E, PROJ. DE ESTRUTURA DE CONCRETO, AMBOS PARA ESTRUTURA COM FINS PARA
UMA BASE DE UMA MÁQUINA FLOCODECANTADORA A SER INSTALADA NO LOCAL PARA A ESTAÇÃO DE
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TRATAMENTO DO CHORUME PROVENIENTE DO ATERRO SANITÁRIO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 28,00 m², COM
MATERIALIDADE EM CONCRETO ARMADO;
PROJ. ARQUITETÔNICO E ESPECIFICAÇÕES DE EXECUÇÃO DE PASSEIOS, ACESSOS E ESCADARIAS COM CORRIMÃO
EM CONCRETO ARMADO EM TORNO ÀS LAGOAS DE TRATAMENTO DO CHORUME EXISTENTES (SEM A NECESSIDADE
DE ATENDIMENTO ÀS REGRAS ACESSIBILIDADE AO USO COLETIVO, PORÉM EM ATENDIMENTO ÀS NORMAS DE
SEGURANÇA POR SE TRATAR DE USO EXCLUSIVO AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO), COM ÁREA CONSTRUÍDA DE
283,35 m² , COM MATERIALIDADE EM CONCRETO ARMADO, ESTRUTURAS METÁLICAS TUBULARES;
MEMORIAL DESCRITIVO;
Observação: cumpriu-se os requisitos da "IN 02/2017" no projeto;

3.1.3 Declaração de Acessibilidade

Declaro o atendimento às regras de acessibilidade previstas em legislação e em normas técnicas pertinentes para as
edificações abertas ao público, de uso público ou privativas de uso coletivo, conforme § 1º do art. 56 da Lei nº 13146, de 06
de julho de 2015.

3.1.4 Dados da Atividade Técnica

Grupo: PROJETO Quantidade: 112.83
Atividade: 1.1 - ARQUITETURA DAS EDIFICAÇÕES -> 1.1.2 - Projeto arquitetônico Unidade: m²
Grupo: PROJETO Quantidade: 112.83
Atividade: 1.5 - INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS REFERENTES À ARQUITETURA -> 1.5.1 - Projeto de
instalações hidrossanitárias prediais

Unidade: m²

Grupo: PROJETO Quantidade: 112.83
Atividade: 1.2 - SISTEMAS CONSTRUTIVOS E ESTRUTURAIS -> 1.2.2 - Projeto de estrutura de concreto Unidade: m²
Grupo: PROJETO Quantidade: 112.83
Atividade: 1.5 - INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS REFERENTES À ARQUITETURA -> 1.5.5 - Projeto de
instalações prediais de prevenção e combate a incêndio

Unidade: m²

Grupo: PROJETO Quantidade: 50.07
Atividade: 1.1 - ARQUITETURA DAS EDIFICAÇÕES -> 1.1.3 - Projeto arquitetônico de reforma Unidade: m²
Grupo: PROJETO Quantidade: 50.07
Atividade: 1.5 - INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS REFERENTES À ARQUITETURA -> 1.5.1 - Projeto de
instalações hidrossanitárias prediais

Unidade: m²

Grupo: PROJETO Quantidade: 50.07
Atividade: 1.2 - SISTEMAS CONSTRUTIVOS E ESTRUTURAIS -> 1.2.2 - Projeto de estrutura de concreto Unidade: m²
Grupo: PROJETO Quantidade: 50.07
Atividade: 1.5 - INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS REFERENTES À ARQUITETURA -> 1.5.5 - Projeto de
instalações prediais de prevenção e combate a incêndio

Unidade: m²

Grupo: PROJETO Quantidade: 28
Atividade: 1.1 - ARQUITETURA DAS EDIFICAÇÕES -> 1.1.2 - Projeto arquitetônico Unidade: m²
Grupo: PROJETO Quantidade: 28
Atividade: 1.2 - SISTEMAS CONSTRUTIVOS E ESTRUTURAIS -> 1.2.2 - Projeto de estrutura de concreto Unidade: m²
Grupo: PROJETO Quantidade: 283.35
Atividade: 1.1 - ARQUITETURA DAS EDIFICAÇÕES -> 1.1.2 - Projeto arquitetônico Unidade: m²
Grupo: PROJETO Quantidade: 1
Atividade: 1.7 - RELATÓRIOS TÉCNICOS DE ARQUITETURA -> 1.7.1 - Memorial descritivo Unidade: un



A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos, ou via QRCode. Documento Impresso em:
22/03/2021 às 14:23:34 por: siccau, ip 10.128.0.1.
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4. RRT VINCULADO POR FORMA DE REGISTRO

4.1.1 RRT's Vinculados

Número do RRT Forma de Registro Contratante Data de Registro Data de
Pagamento

Nº do RRT:
SI10075551R01CT001

INICIAL CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE
RESIDUOS SOLIDOS URBAN

22/03/2021 13/10/2020

Nº do RRT:
SI10075551R01CT001

RETIFICADOR CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE
RESIDUOS SOLIDOS URBAN

22/03/2021

5. DECLARAÇÃO DE VERACIDADE

Declaro para os devidos fins de direitos e obrigações, sob as penas previstas na legislação vigente, que as informações
cadastradas neste RRT são verdadeiras e de minha responsabilidade técnica e civil.

6. ASSINATURA ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por meio do cadastro do arquiteto(a) e urbanista CARLOS AUGUSTO SCUSSEL,
registro CAU nº 00A1517333, na data  e hora: 22/03/2021 14:23:06, com o uso de login e de senha pessoal e
intransferível. 
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1. RESPONSÁVEL TÉCNICO

1.1 Arquiteto(a) e Urbanista

Nome Civil/Social: CARLOS AUGUSTO SCUSSEL CPF: 051.535.759-69 Tel: (48) 99619-7181
Data de Registro: 27/03/2019 Registro Nacional: 00A1517333 E-mail: CARLOSCUSSEL@GMAIL.COM

2. DETALHES DO RRT

Nº do RRT: SI10075551I00CT001 Forma de Registro: INICIAL
Data de Cadastro: 13/10/2020 Tipologia:

Institucional 
Modalidade: RRT SIMPLES Forma de Participação: INDIVIDUAL
Data de Registro: 13/10/2020

2.1 Valor do RRT

Valor do RRT: R$97.95 Pago em: 13/10/2020

3.DADOS DO CONTRATO

3.1 Contrato Nº 30/2020

Nº do RRT: SI10075551I00CT001 CPF/CNPJ: 04.572.787/0001-17 Nº Contrato: Nº
30/2020

Data de Início:
13/10/2020

Contratante: CONSORCIO
INTERMUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS
URBAN

Valor de Contrato: R$ 9.420,00 Data de Celebração:
15/09/2020

Previsão de Término:
13/10/2022

3.1.1 Dados da Obra/Serviço Técnico

CEP: 88840000 Nº: S N
Logradouro: RODOVIA UR 06 Complemento: ATERRO SANITARIO CIRSURES
Bairro: RIO CARVÃO Cidade: URUSSANGA
UF: SC Longitude: Latitude:

3.1.2 Descrição da Obra/Serviço Técnico

RRT DE PROJETOS PARA O  "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DA REGIÃO SUL -
CIRSURES",

PROJ. ARQUITETÔNICO, PROJ. DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS PREDIAIS, PROJ. DE INSTALAÇÕES
PREDIAIS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS, PROJ. DE ESTRUTURA DE CONCRETO, TODOS ESTES
PARA UMA EDIFICAÇÃO DESTINADA AO USO DE REFEITÓRIO E ALMOXARIFADO DA INSTITUIÇÃO, COM ÁREA
CONSTRUÍDA DE 112,83 m², COM MATERIALIDADE EM ALVENARIA COMUM, CONCRETO ARMADO, PISOS E
COBERTURA EM CERÂMICA E ESTRUTURA DA COBERTURA EM MADEIRA MACIÇA;
PROJ. ARQUITETÔNICO DE REFORMA, PROJ. DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS PREDIAIS, PROJ. DE
INSTALAÇÕES PREDIAIS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS, PROJ. DE ESTRUTURA DE CONCRETO,
TODOS ESTES PARA UMA EDIFICAÇÃO EXISTENTE DESTINADA AO USO DE ESCRITÓRIO, SALA DE CONTROLE E
PESAGEM DE CARGA EM VEÍCULOS, SALA DE BATE-PONTO DE FUNCIONÁRIOS DA INSTITUIÇÃO, COM ÁREA
CONSTRUÍDA DE 50,07 m², COM MATERIALIDADE EM ALVENARIA COMUM, CONCRETO ARMADO, PISOS E
COBERTURA EM CERÂMICA E ESTRUTURA DA COBERTURA EM MADEIRA MACIÇA;
PROJ. ARQUITETÔNICO, E, PROJ. DE ESTRUTURA DE CONCRETO, AMBOS PARA ESTRUTURA COM FINS PARA
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UMA BASE DE UMA MÁQUINA FLOCODECANTADORA A SER INSTALADA NO LOCAL PARA A ESTAÇÃO DE
TRATAMENTO DO CHORUME PROVENIENTE DO ATERRO SANITÁRIO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 28,00 m², COM
MATERIALIDADE EM CONCRETO ARMADO;
PROJ. ARQUITETÔNICO E ESPECIFICAÇÕES DE EXECUÇÃO DE PASSEIOS, ACESSOS E ESCADARIAS COM CORRIMÃO
EM CONCRETO ARMADO EM TORNO ÀS LAGOAS DE TRATAMENTO DO CHORUME EXISTENTES (SEM A NECESSIDADE
DE ATENDIMENTO ÀS REGRAS ACESSIBILIDADE AO USO COLETIVO, PORÉM EM ATENDIMENTO ÀS NORMAS DE
SEGURANÇA POR SE TRATAR DE USO EXCLUSIVO AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO), COM ÁREA CONSTRUÍDA DE
283,35 m² , COM MATERIALIDADE EM CONCRETO ARMADO, ESTRUTURAS METÁLICAS TUBULARES;
MEMORIAL DESCRITIVO;

3.1.3 Declaração de Acessibilidade

Declaro o atendimento às regras de acessibilidade previstas em legislação e em normas técnicas pertinentes para as
edificações abertas ao público, de uso público ou privativas de uso coletivo, conforme § 1º do art. 56 da Lei nº 13146, de 06
de julho de 2015.

3.1.4 Dados da Atividade Técnica

Grupo: PROJETO Quantidade: 112.83
Atividade: 1.1 - ARQUITETURA DAS EDIFICAÇÕES -> 1.1.2 - Projeto arquitetônico Unidade: m²
Grupo: PROJETO Quantidade: 112.83
Atividade: 1.5 - INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS REFERENTES À ARQUITETURA -> 1.5.1 - Projeto de
instalações hidrossanitárias prediais

Unidade: m²

Grupo: PROJETO Quantidade: 112.83
Atividade: 1.2 - SISTEMAS CONSTRUTIVOS E ESTRUTURAIS -> 1.2.2 - Projeto de estrutura de concreto Unidade: m²
Grupo: PROJETO Quantidade: 112.83
Atividade: 1.5 - INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS REFERENTES À ARQUITETURA -> 1.5.5 - Projeto de
instalações prediais de prevenção e combate a incêndio

Unidade: m²

Grupo: PROJETO Quantidade: 50.07
Atividade: 1.1 - ARQUITETURA DAS EDIFICAÇÕES -> 1.1.3 - Projeto arquitetônico de reforma Unidade: m²
Grupo: PROJETO Quantidade: 50.07
Atividade: 1.5 - INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS REFERENTES À ARQUITETURA -> 1.5.1 - Projeto de
instalações hidrossanitárias prediais

Unidade: m²

Grupo: PROJETO Quantidade: 50.07
Atividade: 1.2 - SISTEMAS CONSTRUTIVOS E ESTRUTURAIS -> 1.2.2 - Projeto de estrutura de concreto Unidade: m²
Grupo: PROJETO Quantidade: 50.07
Atividade: 1.5 - INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS REFERENTES À ARQUITETURA -> 1.5.5 - Projeto de
instalações prediais de prevenção e combate a incêndio

Unidade: m²

Grupo: PROJETO Quantidade: 28
Atividade: 1.1 - ARQUITETURA DAS EDIFICAÇÕES -> 1.1.2 - Projeto arquitetônico Unidade: m²
Grupo: PROJETO Quantidade: 28
Atividade: 1.2 - SISTEMAS CONSTRUTIVOS E ESTRUTURAIS -> 1.2.2 - Projeto de estrutura de concreto Unidade: m²
Grupo: PROJETO Quantidade: 283.35
Atividade: 1.1 - ARQUITETURA DAS EDIFICAÇÕES -> 1.1.2 - Projeto arquitetônico Unidade: m²
Grupo: PROJETO Quantidade: 1
Atividade: 1.7 - RELATÓRIOS TÉCNICOS DE ARQUITETURA -> 1.7.1 - Memorial descritivo Unidade: un
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4. RRT VINCULADO POR FORMA DE REGISTRO

4.1.1 RRT's Vinculados

Número do RRT Forma de
Registro

Contratante Data de Registro Data de
Pagamento

Nº do RRT: SI10075551I00CT001 INICIAL CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE
RESIDUOS SOLIDOS URBAN

13/10/2020 13/10/2020

5. DECLARAÇÃO DE VERACIDADE

Declaro para os devidos fins de direitos e obrigações, sob as penas previstas na legislação vigente, que as informações
cadastradas neste RRT são verdadeiras e de minha responsabilidade técnica e civil.

6. ASSINATURA ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por meio do cadastro do arquiteto(a) e urbanista CARLOS AUGUSTO SCUSSEL,
registro CAU nº 00A1517333, na data  e hora: 13/10/2020 13:14:40, com o uso de login e de senha pessoal e
intransferível. 





ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE SANTA CATARINA

LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO

N° 6504/2020

Empreendedor

NOME:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

CPF/CNPJ:

Para Atividade de

Localizada em

ENDEREÇO:

A presente Licença, concebida com base nas informações apresentadas pelo interessado, declara a viabilidade de implantação do
empreendimento, equipamento ou atividade, quanto aos aspectos ambientais, e não dispensa nem substitui alvarás ou certidões de
qualquer natureza, exigidas pela Legislação Federal, Estadual ou Municipal.
 
Condições gerais
 
I. Quaisquer alterações nas especificações dos elementos apresentados no procedimento de licenciamento ambiental deverão ser
precedidas de anuência do IMA.
II. O IMA, mediante decisão motivada, poderá modificar as condições de validade, suspender ou cancelar a presente licença, caso
ocorra:
  ·  Omissão ou falsa descrição de informações que subsidiaram a expedição da presente licença;
  ·  A superveniência de graves riscos ambientais e/ou de saúde pública;
  ·  Violação ou inadequação de quaisquer condições de validade da licença ou normas legais.
III. A publicidade desta licença deve ocorrer conforme Lei Estadual 14.675/09, artigo 42.
IV. Retificações e recurso administrativo relativos a presente licença devem ser encaminhados ao IMA no prazo de 20 (vinte) dias
contados da data de comunicação de expedição da presente licença.

Prazo de validade

(6) meses, a contar da data da assinatura digital.

O Instituto do Meio Ambiente - IMA, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo inciso I do artigo 7° da Lei
Estadual N° 14.675 de 2009, com base no processo de licenciamento ambiental n° RSU/00024/CRSe parecer técnico
n° 7481/2020, concede a presente LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO à :

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DA REGIÃO SUL

RUA VIDAL RAMOS, 170, CENTRO, SALA 11

URUSSANGA

04.572.787/0001-17

ATIVIDADE: 34.41.10 - DISPOSIÇÃO FINAL DE REJEITOS URBANOS EM ATERROS SANITÁRIOS
ATIVIDADE SECUNDÃRIA: Nenhuma.

EMPREENDIMENTO: CIRSURES - ATERRO SANITÁRIO PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS

RODOVIA MUNICIPAL UR 06, S/N, RIO CARVÃO,

COORDENADA PLANA: UTM X 659681 - UTM Y 6846526

Da instalação

MUNICÍPIO: URUSSANGA

CEP: 88840-000 ESTADO: SC

CEP: 88840-000 ESTADO: SC

Verifique a veracidade das informações usando o QRcode ao lado ou acessando o endereço
web abaixo:

FCEI: 566140 CÓDIGO: 245023

http://consultas.ima.sc.gov.br/licenca/lic_digital_form
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Documentos em anexo

Nada consta.

Condições de validade

Descrição do empreendimento
1. Trata-se de Licença Ambiental de Instalação - LAI, para autorizar as obras de preparação de área, com enfoque nos
controles ambientais, para a ampliação do aterro sanitário para disposição final de resíduos sólidos urbanos, dentro da
área útil existente, delimitada através de cerca por toda perimetral, oriundos dos municípios integrantes do Consórcio
Intermunicipal de Resíduos Sólidos Urbanos - CIRSURES, em área útil de ampliação de 12.238,88m2 e mantendo a
capacidade de recebimento de resíduos em 49,90 ton/dia, no intuito de aumentar a vida útil de operação do aterro
sanitário  em 04  anos,  cujas  estruturas  em funcionamento  dispõem da  Licença  Ambiental  de  Operação  -  LAO
4130/2019, localizado na Rodovia Municipal UR 06, s/n, matrícula nº 31.933 (C.R.I. de Urussanga), Rio Carvão,
município de Urussanga.
Controles ambientais
2.1. Impermeabilização da base do aterro com camada de, no mínimo, 50cm de espessura de argila compactada com
coeficiente (k) menor que 10.E-7cm/s, com manta de geomembrana de PEAD com 2 mm de espessura, considerando
atividades como modulação, emendas e ancoragem, além de camada de 0,20 metros de argila para proteção da
manta; 2.2. Cobertura diária de resíduo com camada de 20cm de argila compactada, cuja célula diária é de 16m², para
a fase de operação; 2.3. Cobertura final do aterro constituída de uma camada impermeável com no mínimo 50cm de
espessura  de  argila  compactada  com coeficiente  (K)  menor  que  10.E-07cm/s,  para  a  fase  de  operação;  2.4.
Implantação de drenos de fundo para a coleta de líquido percolado com direcionamento a estação elevatória para
disposição de chorume sobre o aterro sanitário em operação, que posteriormente seguirá à Estação de Tratamento de
Efluentes - ETE;  2.5. Implantação de sistema de coleta e drenagem dos gases conectados aos queimadores; 2.6.
Sistema de  drenagem de  águas  pluviais  composto  por  canais  de  drenagem provisórios,  canais  de  drenagem
permanentes, canaletas,  bermas e escadarias,  de forma a afastar essas águas das células de disposição final,
evitando a formação de líquidos percolados; 2.7. Sistema de drenagem profunda e aterramento da parte mais baixa de
forma a manter o nível do lençol freático no mínimo a 2,0 metros da base do aterro; 2.8. Implantação de 04 poços de
monitoramento de água subterrânea,  que serão somados aos 04 poços já existentes,  conforme documentação
apresentada do aspecto hidrogeológico.
Condições específicas
3.1. Devem ser observados os documentos apresentados, especialmente o memorial do projeto de ampliação do aterro
sanitário,  o  programa  de  monitoramento  geotécnico,  a  análise  de  estabilidade  dos  taludes  e  o  levantamento
hidrogeológico  com  a  implantação  dos  poços  de  monitoramento,  mediante  entrega  de  relatório  técnico  de
conformidade ambiental da implantação do empreendimento, com registro fotográfico e Anotação de Responsabilidade
Técnica - ART, na conclusão das obras e/ou no prazo de validade desta Licença;
3.2. Observar a manutenção em condições adequadas dos sistemas de controle ambiental existentes pelo aterro
sanitário em operação;
3.3. Manter cortina vegetal existente no entorno da área pretendida para a ampliação do aterro sanitário;
3.4. Deve ser observado uso do Sistema de Controle de Movimentação de Resíduos e de Rejeitos - MTR, para
quaisquer movimentação de resíduos sólidos, através de transporte rodoviário, para fora do empreendimento, no que
for pertinente;
3.5. Os equipamentos de controle ambientais pertinentes deverão ser mantidos e operados adequadamente, de modo
a conservar a eficiência, sendo tal responsabilidade única e exclusiva do empreendedor;
3.6. As alterações no atual projeto deverão ser precedidas de Licenças, observando o disposto na legislação ambiental
pertinente.

Observações

I. Aplicam-se as restrições contidas no procedimento de Licenciamento Ambiental e na Legislação Ambiental em vigor.
II. Aplicam-se as condições de validade expressas neste documento e seus anexos.
III. Esta licença não autoriza o corte ou supressão de árvores, florestas ou qualquer forma de vegetação da Mata
Atlântica.
IV. A Licença Ambiental de Operação - LAO deve ser requerida antes do vencimento desta LAI.
V. Cópia da presente licença deverá ser exposta em local visível do empreendimento.
IV. Havendo alteração dos atos constitutivos do empreendimento, cópia da documentação deve ser apresentada ao
IMA sob pena do empreendedor acima identificado continuar sendo responsável pela atividade / empreendimento
licenciado por este documento.
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LICENCA AMBIENTAL DE OPERAÇÃO
N° 4130/2019

Empreendedor
NOME:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

CPF/CNPJ:

Para Atividade de

Localizada em

ENDEREÇO:

A presente Licença, concebida com base nas informações apresentadas pelo interessado, declara a viabilidade de operação do
empreendimento, equipamento ou atividade, quanto aos aspectos ambientais, e não dispensa nem substitui alvarás ou certidões de
qualquer natureza, exigidas pela Legislação Federal, Estadual ou Municipal.
 
Condições gerais
 
I. Quaisquer alterações nas especificações dos elementos apresentados no procedimento de licenciamento ambiental deverão ser
precedidas de anuência do IMA.
II. O IMA, mediante decisão motivada, poderá modificar as condições de validade, suspender ou cancelar a presente licença, caso
ocorra:
  ·  Omissão ou falsa descrição de informações que subsidiaram a expedição da presente licença;
  ·  A superveniência de graves riscos ambientais e/ou de saúde pública;
  ·  Violação ou inadequação de quaisquer condições de validade da licença ou normas legais.
III. A publicidade desta licença deve ocorrer conforme Lei Estadual 14.675/09, artigo 42.
IV. Retificações e recurso administrativo relativos a presente licença devem ser encaminhados ao IMA no prazo de 20 (vinte) dias
contados da data de comunicação de expedição da presente licença.

Prazo de validade

(48) meses, a contar da data da assinatura digital.

O Instituto do Meio Ambiente - IMA, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo inciso I do artigo 7° da
Lei Estadual N° 14.675 de 2009, com base no processo de licenciamento ambiental n° RSU/00024/CRS e parecer
técnico n° 4496/2019, concede a presente LICENCA AMBIENTAL DE OPERAÇÃO à :

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DA REGIÃO SUL

RUA VIDAL RAMOS, 170, CENTRO, SALA 11

URUSSANGA

04.572.787/0001-17

ATIVIDADE: 34.41.10 - DISPOSIÇÃO FINAL DE REJEITOS URBANOS EM ATERROS SANITÁRIOS

EMPREENDIMENTO: CIRSURES - ATERRO SANITÁRIO PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS

RODOVIA MUNICIPAL UR 06, S/N, RIO CARVÃO,

COORDENADA PLANA: UTM X 659681 - UTM Y 6846526

Da operação

MUNICÍPIO: URUSSANGA

CEP: 88840-000 ESTADO: SC

CEP: 88840-000 ESTADO: SC

Verifique a veracidade das informações usando o QRcode ao lado ou acessando o endereço
web abaixo:

FCEI: 518298 CÓDIGO: 230664

http://consultas.ima.sc.gov.br/licenca/lic_digital_form
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Documentos em anexo

Não constam.

Condições de validade

A - Descrição do empreendimento
Aterro sanitário para disposição final de resíduos sólidos urbanos, oriundos dos municípios integrantes do Consórcio
Intermunicipal de Resíduos Sólidos Urbanos - CIRSURES, em área útil total de disposição atualmente em operação de
aproximadamente 3,4ha, com recebimento de 49,9 t/dia de RSU.
Esta licença inclui área ampliada através de LAI nº561/2019 e substitui a LAO nº8630/2018.

B - Controles ambientais

    •  Impermeabilização da base do aterro com camada de 50cm de espessura de argila compactada com coeficiente
(k) menor que 10.E-7cm/s, manta de geomembrana de PEAD com 2 mm de espessura e camada de 0,20 metros de
argila para proteçãoda manta;
    •  Cobertura diária do resíduo, com camada de 20 cm de argila compactada. A célula diária é de 16 m²;
    •  Cobertura final do aterro constituída de uma camada impermeável com no mínimo 50 cm de espessura de argila
compactada com coeficiente (K) menor que 10.E-07cm/s;
    •  Implantação de cobertura vegetal (paisagismo) das áreas no entorno das células de resíduos e do sistema de
tratamento do líquido percolado;
    •  Sistema de coleta e drenagem dos gases conectados aos queimadores;
    •  Sistema de coleta e drenagem de líquidos percolados com direcionamento à ETE;
    •  Sistema de drenagem de águas pluviais composto por canais de drenagem provisórios, canais de drenagem
permanentes, canaletas, bermas e escadarias;
    •  Sistema de drenagem profunda e aterramento da parte mais baixa de forma a manter o nível do lençol freático no
mínimo a 2,0 metros da base do aterro;
    •  Estação de tratamento de efluente atual composta por 2 lagoas anaeróbias, seguida de lagoa aerada e processo
físico-químico (equalização, floculação, decantador lamelar e leitos de secagem);
    •  Alteração na ETE, projeto IMA 3851/2019, anuência através de Ofício IMA/GRS nº416/2019, que passará a ser
composta por: 02 lagoas anaeróbias de 780m² cada, seguida de reator aeróbio (lodos ativados), decantador
secundário, lagoa aerada e processo físico químico (não será alterado).

C - Programas ambientais

    1.  Acompanhamento das Condições de Validade da Licença;
    2.  Manutenção Preventiva dos Controles Ambientais;
    3.  Gerenciamento de Resíduos Sólidos;
    4.  Monitoramento de águas subterrâneas e superficiais montante e jusante;
    5.  Monitoramento do efluente líquido bruto e tratado;
    6.  Monitoramento geotécnico (estabilidade do aterro).
 
D - Condições específicas

    1.  Manter em funcionamento e em condições adequadas os sistemas de controle ambiental implantados de forma a
atender aos padrões de emissão vigentes;

Observações

I. Aplicam-se as restrições contidas no procedimento de Licenciamento Ambiental e na Legislação Ambiental em vigor.
II. Aplicam-se as condições de validade expressas neste documento e seus anexos.
III. Esta licença não autoriza o corte ou supressão de árvores, florestas ou qualquer forma de vegetação da Mata
Atlântica.
IV. Cópia da presente licença deverá ser exposta em local visível do empreendimento.
V. De acordo com o artigo 40, Inciso III, parágrafo 4 da Lei Estadual 14.675/09, a renovação desta Licença Ambiental
de Operação - LAO deverá ser requerida com antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias da expiração de seu
prazo de validade, fixado na respectiva licença ambiental.
VI. Havendo alteração dos atos constitutivos do empreendimento, cópia da documentação deve ser apresentada ao
IMA sob pena do empreendedor acima identificado continuar sendo responsável pela atividade / empreendimento
licenciado por este documento.
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LICENCA AMBIENTAL DE OPERAÇÃO
N° 4130/2019

Empreendedor
NOME:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

CPF/CNPJ:

Para Atividade de

Localizada em

ENDEREÇO:

A presente Licença, concebida com base nas informações apresentadas pelo interessado, declara a viabilidade de operação do
empreendimento, equipamento ou atividade, quanto aos aspectos ambientais, e não dispensa nem substitui alvarás ou certidões de
qualquer natureza, exigidas pela Legislação Federal, Estadual ou Municipal.
 
Condições gerais
 
I. Quaisquer alterações nas especificações dos elementos apresentados no procedimento de licenciamento ambiental deverão ser
precedidas de anuência do IMA.
II. O IMA, mediante decisão motivada, poderá modificar as condições de validade, suspender ou cancelar a presente licença, caso
ocorra:
  ·  Omissão ou falsa descrição de informações que subsidiaram a expedição da presente licença;
  ·  A superveniência de graves riscos ambientais e/ou de saúde pública;
  ·  Violação ou inadequação de quaisquer condições de validade da licença ou normas legais.
III. A publicidade desta licença deve ocorrer conforme Lei Estadual 14.675/09, artigo 42.
IV. Retificações e recurso administrativo relativos a presente licença devem ser encaminhados ao IMA no prazo de 20 (vinte) dias
contados da data de comunicação de expedição da presente licença.

Prazo de validade

(48) meses, a contar da data da assinatura digital.

O Instituto do Meio Ambiente - IMA, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo inciso I do artigo 7° da
Lei Estadual N° 14.675 de 2009, com base no processo de licenciamento ambiental n° RSU/00024/CRS e parecer
técnico n° 4496/2019, concede a presente LICENCA AMBIENTAL DE OPERAÇÃO à :

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DA REGIÃO SUL

RUA VIDAL RAMOS, 170, CENTRO, SALA 11

URUSSANGA

04.572.787/0001-17

ATIVIDADE: 34.41.10 - DISPOSIÇÃO FINAL DE REJEITOS URBANOS EM ATERROS SANITÁRIOS

EMPREENDIMENTO: CIRSURES - ATERRO SANITÁRIO PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS

RODOVIA MUNICIPAL UR 06, S/N, RIO CARVÃO,

COORDENADA PLANA: UTM X 659681 - UTM Y 6846526

Da operação

MUNICÍPIO: URUSSANGA

CEP: 88840-000 ESTADO: SC

CEP: 88840-000 ESTADO: SC

Verifique a veracidade das informações usando o QRcode ao lado ou acessando o endereço
web abaixo:

FCEI: 518298 CÓDIGO: 230664

http://consultas.ima.sc.gov.br/licenca/lic_digital_form
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Documentos em anexo

Não constam.

Condições de validade

    2.  Cumprir e implementar os programas ambientais, encaminhando até o décimo dia do mês de dezembro de cada
ano o Relatório de Acompanhamento das Condições da Licença (RACL) com os respectivos comprovantes (laudos
laboratoriais, notas fiscais, cópia das licenças ambientais e declaração das empresas receptoras de resíduos - em caso
de resíduos que não estão contemplados no sistema MTR, relatórios fotográficos, entre outros considerados
pertinentes);
    3.  Operar o aterro com recobrimento diário, com material específico, ou eventualmente com manta de sacrífico.
Será tolerado o acúmulo de resíduos temporário, desde que não ofereça risco à saúde pública e ao meio ambiente;
    4.  O sistema de drenagem superficial deverá evitar a contaminação das águas pluviais, conduzindo-as para fora do
sistema. Em caso de contaminação, estas deverão ser conduzidas à estação de tratamento;
    5.  O sistema de drenagem de líquidos percolados deve conduzir toda água infiltrada no corpo do aterro e demais
líquidos que entrarem em contato com o resíduo para a estação de tratamento;
    6.  Realizar o monitoramento quadrimestal do efluente líquido bruto nos parâmetros pH, DBO e DQO, e no efluente
tratado nos parâmetros pH, sólidos sedimentáveis, sólidos totais e dissolvidos, nitrogênio, fósforo, DBO, DQO,
coliformes fecais, cromo total e trivalente, ferro total, manganês, alumínio, cobre, chumbo, zinco e ecotoxidade. Os
laudos e interpretação dos resultados deverão compor o RACL anual;
    7.  Realizar o monitoramento quadrimestral da água subterrânea nos poços de monitoramento nos parâmetros  pH,
ferro total, alumínio, chumbo, manganês, cobre, zinco, cromo e DBO. Os laudos e interpretação dos resultados
deverão compor o RACL anual;
    8.  Incluir no RACL anual cadeias de custódia contendo as seguintes informações: identificação do projeto, nome e
endereço da área de interesse; empresa responsável pela coleta; identificação e assinatura do técnico responsável
pela coleta; identificação e assinatura do responsável pelo transporte; identificação e assinatura do técnico responsável
pelo recebimento das amostras no laboratório; identificação da amostra; identificação da matriz a ser analisada;
identificação das substâncias químicas a serem quantificadas; quantidade e tipo de frascos utilizados por amostra;
especificação dos conservantes eventualmente utilizados; data e horário de amostragem; data e horário de entrega ao
laboratório; temperatura de chegada ao laboratório;
    9.  Apresentar no RACL anual parecer conclusivo sobre o resultado dos laudos, elaborado por profissional habilitado,
com a respectiva ART. Tais resultados deverão ser apresentados em planilha, juntamente com dados históricos e com
interpretação dos mesmos;
    10.  A amostragem (efluentes e poços piezométricos) deverá ser realizada por técnico do laboratório contratado,
constando no laudo o nome e a habilitação do profissional. Serão aceitos somente laudos de laboratórios acreditados
pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normatização e Qualidade Industrial (INMETRO) ou em laboratórios
reconhecidos pelo IMA; 
    11.  As análises devem ser realizadas por laboratórios acreditados pelo INMETRO ou em laboratórios reconhecidos
pelo IMA, para parâmetros de interesse;
    12.  Só poderá ocorrer descarte de efluentes líquidos no corpo receptor se estes atenderem aos padrões previstos
na Resolução CONAMA 430/2011, Lei Estadual 14.675/2009 e Portaria FATMA 017/2002;
    13.  As camadas de impermeabilização de argila deverão ser executadas de acordo com os critérios de engenharia
no que se refere ao grau de compactação, teor de umidade e espessura da camada e em

Observações

I. Aplicam-se as restrições contidas no procedimento de Licenciamento Ambiental e na Legislação Ambiental em vigor.
II. Aplicam-se as condições de validade expressas neste documento e seus anexos.
III. Esta licença não autoriza o corte ou supressão de árvores, florestas ou qualquer forma de vegetação da Mata
Atlântica.
IV. Cópia da presente licença deverá ser exposta em local visível do empreendimento.
V. De acordo com o artigo 40, Inciso III, parágrafo 4 da Lei Estadual 14.675/09, a renovação desta Licença Ambiental
de Operação - LAO deverá ser requerida com antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias da expiração de seu
prazo de validade, fixado na respectiva licença ambiental.
VI. Havendo alteração dos atos constitutivos do empreendimento, cópia da documentação deve ser apresentada ao
IMA sob pena do empreendedor acima identificado continuar sendo responsável pela atividade / empreendimento
licenciado por este documento.

Página 4 de 6 O
 o

rig
in

al
 d

es
te

 d
oc

um
en

to
 é

 e
le

tr
ôn

ic
o 

e 
fo

i a
ss

in
ad

o 
ut

ili
za

nd
o 

A
ss

in
at

ur
a 

D
ig

ita
l I

M
A

 p
or

 E
du

ar
do

 M
io

te
llo

 e
m

  0
5/

07
/2

01
9 

20
:1

6:
53

co
nf

or
m

e 
po

rt
ar

ia
 F

A
T

M
A

 N
º 

13
5/

20
17

.



LICENCA AMBIENTAL DE OPERAÇÃO
N° 4130/2019

Empreendedor
NOME:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

CPF/CNPJ:

Para Atividade de

Localizada em

ENDEREÇO:

A presente Licença, concebida com base nas informações apresentadas pelo interessado, declara a viabilidade de operação do
empreendimento, equipamento ou atividade, quanto aos aspectos ambientais, e não dispensa nem substitui alvarás ou certidões de
qualquer natureza, exigidas pela Legislação Federal, Estadual ou Municipal.
 
Condições gerais
 
I. Quaisquer alterações nas especificações dos elementos apresentados no procedimento de licenciamento ambiental deverão ser
precedidas de anuência do IMA.
II. O IMA, mediante decisão motivada, poderá modificar as condições de validade, suspender ou cancelar a presente licença, caso
ocorra:
  ·  Omissão ou falsa descrição de informações que subsidiaram a expedição da presente licença;
  ·  A superveniência de graves riscos ambientais e/ou de saúde pública;
  ·  Violação ou inadequação de quaisquer condições de validade da licença ou normas legais.
III. A publicidade desta licença deve ocorrer conforme Lei Estadual 14.675/09, artigo 42.
IV. Retificações e recurso administrativo relativos a presente licença devem ser encaminhados ao IMA no prazo de 20 (vinte) dias
contados da data de comunicação de expedição da presente licença.

Prazo de validade

(48) meses, a contar da data da assinatura digital.

O Instituto do Meio Ambiente - IMA, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo inciso I do artigo 7° da
Lei Estadual N° 14.675 de 2009, com base no processo de licenciamento ambiental n° RSU/00024/CRS e parecer
técnico n° 4496/2019, concede a presente LICENCA AMBIENTAL DE OPERAÇÃO à :

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DA REGIÃO SUL

RUA VIDAL RAMOS, 170, CENTRO, SALA 11

URUSSANGA

04.572.787/0001-17

ATIVIDADE: 34.41.10 - DISPOSIÇÃO FINAL DE REJEITOS URBANOS EM ATERROS SANITÁRIOS

EMPREENDIMENTO: CIRSURES - ATERRO SANITÁRIO PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS

RODOVIA MUNICIPAL UR 06, S/N, RIO CARVÃO,

COORDENADA PLANA: UTM X 659681 - UTM Y 6846526

Da operação

MUNICÍPIO: URUSSANGA

CEP: 88840-000 ESTADO: SC

CEP: 88840-000 ESTADO: SC

Verifique a veracidade das informações usando o QRcode ao lado ou acessando o endereço
web abaixo:

FCEI: 518298 CÓDIGO: 230664

http://consultas.ima.sc.gov.br/licenca/lic_digital_form
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Documentos em anexo

Não constam.

Condições de validade

conformidade com o projeto apresentado;
    14.  Os procedimentos de inspeção e manutenção aos sistemas de drenagens de superfície, de lixiviados, de gases,
de detecção de vazamentos e de monitoramento, iluminação, sinalização, acessos, processos erosivos, presença de
vetores, e demais elementos e devem ser totalmente observado;
    15.  Realizar acompanhamento topográfico da estabilidade do corpo do aterro, de forma a controlar os
deslocamentos verticais e horizontais e tomar as devidas ações preventivas e quando necessárias as corretivas;
    16.  A cobertura vegetal dos taludes das células concluídas deve ser mantida, de forma a proteger o solo de erosões
e ruptura nos taludes;
    17.  Relizar manutenção dos acessos permanente e temporários, mantendo-os em bom estado e utilizando material
não poluente (cascalho, pedregulho ou brita);
    18.  O nível de pressão sonora não poderá ultrapassar o NCA estabelecido pela NBR 10151/2000 e em
conformidade com o zoneamento de uso do solo;
    19.  É proibida a emissão de odor em quantidades que possam causar desconforto recorrente fora dos limites da
área do aterro;
    20.  Havendo demanda de argila além da quantidade disponível no terreno, a mesma deverá ser oriunda de jazida,
devidamente licenciada pelos órgãos competentes;
    21.  Quando não for possível mais prover a disposição final de resíduos sólidos, na área útil disponibilizada,
circundada por cercamento, deve ser apresentado o Plano de Encerramento do Aterro Sanitário;
    22.  As alterações no atual projeto deverão ser precedidas de Licenças, especialmente para a capacidade de
recebimento de resíduos, observando o disposto na legislação ambiental pertinente;
    23.  Cabe ao IMA solicitar informações e/ou procedimentos corretivos visando o cumprimento da Legislação
Ambiental, caso necessário, antes do prazo de vencimento da presente Licença;
    24.  O não cumprimento da Legislação Ambiental vigente sujeitará a empresa e/ou seus representantes as sanções
previstas na Lei Federal 9.605/98, regulamentada pelo Decreto 6.514/08;
    25.  Todos os documentos a serem entregues a respeito deste processo deverão ser protocolados no SGPe IMA
9390/2019.

Observações

I. Aplicam-se as restrições contidas no procedimento de Licenciamento Ambiental e na Legislação Ambiental em vigor.
II. Aplicam-se as condições de validade expressas neste documento e seus anexos.
III. Esta licença não autoriza o corte ou supressão de árvores, florestas ou qualquer forma de vegetação da Mata
Atlântica.
IV. Cópia da presente licença deverá ser exposta em local visível do empreendimento.
V. De acordo com o artigo 40, Inciso III, parágrafo 4 da Lei Estadual 14.675/09, a renovação desta Licença Ambiental
de Operação - LAO deverá ser requerida com antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias da expiração de seu
prazo de validade, fixado na respectiva licença ambiental.
VI. Havendo alteração dos atos constitutivos do empreendimento, cópia da documentação deve ser apresentada ao
IMA sob pena do empreendedor acima identificado continuar sendo responsável pela atividade / empreendimento
licenciado por este documento.
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