
RELATÓRIO BACIA 
HIDROGRÁFICA DA 

LAGOA DA CONCEIÇÃO 
Saneamento Ambiental - Esgotamento Sanitário



Desde 2017 o Mandato Agroecológico atua nos 
espaços ligados ao tema do saneamento em Flo-
rianópolis, participando dos lugares de discussão, 
conferências, audiências públicas, entre outros. 
Também constituímos um GT de saneamento de 
apoio ao Mandato com vários atores ligados à 
esta temática. Estivemos presentes em ações da 
Lagoa do Peri, da planície do Pântano do Sul, em 
mobilizações do Sul da Ilha, além de planejarmos 
formações de saneamento ecológico para os 
próximos meses. recentemente protocolamos 3 
projetos de leis sobre saneamento ecológico.

No dia 25 de Janeiro de 2021, 
a Lagoa de Evapoinfiltração 
da Estação de Tratamento de 
Esgoto da Lagoa da Conceição 
se rompeu, inundando as ruas, 
casas e levando para a Lagoa 
um efluente com alto teor de 
matéria orgânica e outros 
compostos químicos. 



2 meses após o rompimento da LEI - CASAN
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A Bacia Hidrográfica da Lagoa da Conceição, 
representada principalmente pela laguna com 

14 km de extensão e larguras que atingem 
até 2,5km, é o corpo de água de maior área 

superficial da ilha com cerca de 20km². A laguna 
de águas salinas  se liga ao mar através do canal 

da Barra da Lagoa. Esta bacia possui 116,7 km² de 
área total, considerando a área de lagoa e o canal. 

01 
BACIA HIDROGRÁFICA DA 
LAGOA DA CONCEIÇÃO
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Segundo o artigo ESPAÇOS LIVRES E FORMA URBANA: INTER-
PRETANDO CARACTERÍSTICAS E CONFLITOS NA BACIA DA 
LAGOA DA CONCEIÇÃO / FLORIANÓPOLIS - SC a área abriga 
uma diversidade de ecossistemas costeiros: praias, dunas, restingas, 
pequenas manchas de manguezais, rios, laguna, costões, montanhas 
e formações florestais de mata atlântica (BARBOSA, 2003). As en-
costas da Microbacia compõem-se de relevo acidentado, com ver-
tentes escarpadas e altitudes de até 496 metros no morro da Lagoa, 
segundo ponto mais alto da Ilha de Santa Catarina. Em suas planícies 
prevalecem as dunas, que na maior parte de sua extensão separam 
a Lagoa do mar (CARUSO, 1993, apud PANITZ, 2003). Além de 
bem diversificado, o ecossistema da área é extremamente frágil. As 
transformações do uso do solo vêm interferindo perigosamente para 
o comprometimento do ecossistema lagunar. As atividades relacio-
nadas à ocupação e ao turismo geram grandes impactos, tanto na 
porção aquática como terrestre (BARBOSA, 2003). 

Por volta de 1950, a ocupação da área desenvolveu-se no sopé do 
Morro da Lagoa, no entorno da igreja Nossa Senhora da Conceição 
(PANITZ, 2003). A partir deste núcleo inicial partiam caminhos, 
sempre pelas terras baixas, que levavam aonde hoje é chamado 
Canto dos Araçás, Canto da Lagoa e Retiro da Lagoa, e era ao longo 
destes caminhos que as moradias eram estabelecidas, e a maioria 
conformava-se em forma de chácaras (SOUZA, 2003). O parcela-
mento do lote colonial original, partindo da beira da planície ou da 
Lagoa em direção aos divisores de água dos morros, resultou em uma 
forma urbana de caminhos sinuosos dispostos ao longo das margens 
ou nos sopés dos morros e com glebas compridas e perpendiculares 
a estes. Esta estruturação, reforçada pelas barreiras físicas limita-
vam os terrenos e os próprios caminhos, dando forma à paisagem da 
Lagoa (VAZ, 2008). Esta forma de dividir a terra condicionou os par-
celamentos posteriores, realizados, sobretudo por vielas de servidão 
e não por loteamentos. 

O processo de divisão das antigas glebas ganhou impulso e produziu 
uma mudança significativa na paisagem (SOUZA, 2003). As grandes 
e estreitas parcelas de terra começam a ser desmembradas em lotes 
e a propriedade privada que passa a dirigir o crescimento urbano e 
o desenho de uma nova paisagem. Atualmente, as áreas urbanizadas 
dos distritos da Lagoa e da Barra correspondem aproximadamente 
11% da área da bacia. As áreas de maior densidade encontram-se nas 
regiões do centrinho da Lagoa, Canto da Lagoa, ao sul no Rio Tavares 
e na margem leste do canal da Barra da Lagoa. 
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1.1 O ECOSSISTEMA DA 
LAGOA DA CONCEIÇÃO

A paisagem atual é fruto de uma ocupação que inicialmente deu-se 
junto aos morros, e logo espalhou-se pelo território em direção às 
águas da laguna. A ocupação urbana atual  é desordenada apresen-
tando-se como um conjunto confuso e sem planejamento, servido 
por uma rede viária composta de ruelas e caminhos, que se encontra 
saturada e não obedece qualquer hierarquia dificultando a conexão 
da área (SANTIAGO e DANIEL, 2003). 

A quarta nota técnica do Projeto Ecoando Sustentabilidade descreve 
sobre o ecossistema: 

A Lagoa da Conceição é um sistema semi-fechado muito sensível à 
entrada de material vindo da bacia hidrográfica, como macronutrien-
tes (nitrogênio e fósforo), micronutrientes (ferro) e matéria orgânica. 
Essa sensibilidade pode ser percebida pelo tempo de troca da água 
da laguna, o qual é de 30 dias (em média) para a lagoa do meio (região 
central) e a lagoa de cima (região norte). Na lagoa de baixo (região 
sul), devido ao maior isolamento promovido pelo aterro das pontes 
das rendeiras, o tempo de residência é de 60 dias. Além disso, a 
baixa circulação das águas (ver Nota Técnica Nº1/PES/2021 – 25 de 
janeiro de 2021) e a abertura do canal da Barra da Lagoa na década 
de 80 favoreceram a estratificação física na lagoa do meio (região 
central), que vem apresentando a formação periódica de zona morta 
(com concentração de oxigênio inferior a 2 mg.L-1 ) quando a lumino-
sidade fica limitada às camadas mais superficiais da laguna (Fontes et 
al., 2009, de Barros et al., 2017).

A qualidade da água da Lagoa da Conceição vem sofrendo com o 
aumento histórico da urbanização e dos diferentes usos da água e 
do solo na sua bacia hidrográfica, e desde 2007, o seu estado trófico 
(capacidade de alimentar a produção primária) aumentou devido à 
entrada de efluentes ricos em nutrientes e matéria orgânica (da Silva 
et al., 2017; Cabral et al., 2019). Esses materiais são devidos aos des-
pejos irregulares de efluentes domésticos das residências, resíduos 
e efluentes das atividades pesqueiras e restaurantes, contribuições 
da própria rede de drenagem ou até mesmo os efluentes trata-
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1.2 A BACIA DA LAGOA DA 
CONCEIÇÃO E AS ÁREAS 
PROTEGIDAS

dos dispostos no solo ou em Lagoas de Evapoinfiltração das ETEs 
localizadas no entorno da laguna. Vale ressaltar que toda a bacia 
hidrográfica da Lagoa da Conceição se conecta não só pelos corpos 
hídricos superficiais, rios e córregos que compõem esse sistema, mas 
também se conecta com a água subterrânea e do lençol freático. 
(NOTA TÉCNICA 04/2021 PES) 

A Bacia Hidrográfica da Lagoa da Conceição é um território de rele-
vante importância ecossistêmica, turística e cultural.

Possui  ao sul da Bacia uma Unidade de Conservação, o Parque 
Natural Municipal das Dunas da Lagoa da Conceição com superfície 
de 7,19 km² e a leste da Bacia o Monumento Natural Municipal da 
Galheta, com superfície de 2,49 km². 

Na Bacia também há uma Unidade de Conservação Estadual, o 
Parque Estadual do Rio Vermelho (PAERVE), com superfície de 
14,815 km².

A importância de preservação dessas áreas protegidas está intima-
mente ligada à gestão e a governança do Saneamento e seus quatro 
eixos.
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1.3 PLANO DE RECURSOS 
HÍDRICOS E GOVERNANÇA 
DA BACIA HIDROGRÁFICA 
DA LAGOA DA CONCEIÇÃO

No Brasil a lei nº 9.433 de 8 de janeiro de 1997, que ficou conheci-
da como Lei das Águas, a Política Nacional de Recursos Hídricos 
(PNRH) estabelece instrumentos para a gestão dos recursos hídricos 
e criou o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos 
(SINGREH). Conhecida por seu caráter descentralizador, por criar 
um sistema nacional que integra União e estados, e participativo, por 
inovar com a instalação de comitês de bacias hidrográficas que une 
poderes públicos nas três instâncias,  usuários e sociedade civil na 
gestão de recursos hídricos, a PNRH é considerada uma lei moderna 
que criou condições para identificar conflitos pelo uso das águas, 
por meio dos planos de recursos hídricos das bacias hidrográficas, e 
arbitrar conflitos no âmbito administrativo. A partir desta lei, cada 
estado constrói seu Plano Estadual de Recursos Hídricos (PERH) 
com planos de ação quanto à gestão da água e posteriormente são 
submetidos à aprovação dos Conselhos Estaduais de Recurso Hídri-
cos (CERH). 

Em Santa Catarina o Plano Estadual de Recursos Hídricos está 
sendo finalizado e conforme o mapa, a Ilha de Santa Catarina não 
está inserida e não possui nenhum Comitê de Bacias ativo, portanto 
sem planos de ações para gestão das águas. O Plano Estadual de 
Recursos Hídricos (PERH) foi aprovado pelo Conselho Estadual de 
Recursos Hídricos (CERH) em assembleia do dia 23/11/2017 e publi-
cado no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina (DOE) nº 2.677, 
de 15/12/2017.

É importante frisar que nos PRHs da RH 08, Cubatão-Madre e 
Tijucas-Biguaçu, as “bacias contíguas” foram sim consideradas no 
diagnóstico e nos prognósticos, e somente a Ilha de SC ficou fora 
dos Planos específicos para RH 08. Por isso ela aparece no mapa dos 
PRH de Santa Catarina “sem Plano”.
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Nos anos 2000 foi criado através do Decreto N. 1.888 o Comitê da 
Bacia da Lagoa da Conceição, composto por  40% de representantes 
usuários de água, 40% de representantes da sociedade civil e 20% 
de órgãos governamentais. Em 19 de janeiro de 2001 foi aprovado 
através do Decreto N. 2030 o regimento interno deste comitê de 
gerenciamento da Lagoa da Conceição. Este comitê teve um caráter 
temporário. A última reunião aconteceu em 2005 e suas informa-
ções não estão disponíveis no Sistema de Informações de Recursos 
Hídricos de Santa Catarina. 

Fonte: https://www.aguas.sc.gov.br/instrumentos/planos-de-bacias-instrumentos
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1.4 LAGOA DA CONCEIÇÃO E 
OS DIREITOS DA NATUREZA

Ressaltamos aqui a  importância da participação da sociedade nas 
questões relacionadas à gestão dos recursos hídricos e considera-
mos fundamental a criação de um espaço de governança com a par-
ticipação ativa e horizontal dos atores e moradores do território, em 
especial a Bacia da Lagoa da Conceição. 

A Lagoa da Conceição é um organismo vivo, sujeito de direitos, con-
forme o que diz a Emenda à Lei Orgânica N. 47 de 2019:

O art. 133 da Lei Orgânica do Município de Florianópolis passa a 
vigorar com a seguinte redação:

Destacamos que reconhecemos os Direitos da Natureza, conside-
rando os aspectos ecossistêmicos e as cosmovisões da Lagoa da 
Conceição, tendo como perspectiva de planejamento e ações, o con-
ceito de Bacia Hidrográfica e o ciclo da água.

Art. 133. Ao Município compete promover a diversidade e a harmonia com 
a natureza e preservar, recuperar, restaurar e ampliar os processos ecos-
sistêmicos naturais, de modo a proporcionar a resiliência socioecológica 

dos ambientes urbanos e rurais, sendo que o planejamento e a gestão dos 
recursos naturais deverão fomentar o manejo sustentável dos recursos de 

uso comum e as práticas agroecológicas, de modo a garantir a qualidade 
de vida das populações humanas e não humanas, respeitar os princípios do 

bem viver e conferir à natureza titularidade de direito.

Parágrafo único. O Poder Público promoverá políticas públicas e 
instrumentos de monitoramento ambiental para que a natureza adquira 

titularidade de direito e seja considerada nos programas do orçamento 
municipal e nos projetos e ações governamentais, sendo que as tomadas de 

decisões deverão ter respaldo na Ciência, utilizar dos princípios e práticas 
de conservação da natureza, observar o princípio da precaução, e buscar 

envolver os poderes Legislativo e Judiciário, o Estado e a União, os demais 
municípios da Região Metropolitana c as organizações da sociedade civil. 

(NR)
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Quando reconhecemos os Direitos da Natureza, optamos por uma 
visão biocêntrica centrada na natureza, considerando que a humani-
dade é parte dessa natureza, com todos os sistemas de vidas, como 
define Alberto Acosta:

A  Natureza  vale  por  si  mesma,  independentemente  da  utilidade  ou 
dos usos que o ser humano fizer dela. É isto que representa uma visão 
biocêntrica. Estes direitos não defendem uma Natureza intocada, que 

nos leve, por exemplo, a deixar de fazer plantações, pesca ou pecuária. 
Estes direitos defendem a manutenção dos sistemas de vida, os conjuntos 
de vida. Sua atenção se fixa nos ecossistemas, nas coletividades, não nos 
indivíduos. Pode-se comer carne, peixes e grãos, por exemplo, enquanto 

se assegure que haja ecossistemas funcionando com suas espécies nativas 
(ACOSTA, 2011).
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A Política Nacional de Recurso Hídricos (Lei n° 
9.433/97) estabelece uma série de instrumentos 

para a gestão de recursos hídricos. Entre eles 
estão o Plano de Recursos Hídricos Estadual, o 
Sistema de Informações de Recursos Hídricos 

(SIRHSC), Comitês de Bacias, entre outros.

02 
GOVERNANÇA
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O município de Florianópolis não está incluído no Plano de Recurso 
Hídricos do estado de Santa Catarina e por consequência, não possui 
Comitês de Bacias Hidrográficas, espaço legítimo de participação 
da sociedade civil para a tomada de decisões em ações, programas, 
projetos e intervenções realizadas nas Bacias Hidrográficas.

Os instrumentos de governança social são importantes no diálogo 
entre os órgãos gestores, comunidades, moradores e usuários. Sua 
ausência representa uma grave lacuna no que se refere à gover-
nança. Em gestões sem a participação social, os gestores definem 
projetos de forma tecnocrática e levam seus argumentos acabados 
para uma comunidade que já não confia nem nos processos nem nos 
resultados anunciados. 

Observa-se a necessidade e urgência  da participação ativa de um 
conjunto diversificado de organizações da sociedade civil na gover-
nança em relação ao Saneamento, com abordagens mais integradas 
e holísticas, respeitando e considerando a visão ecossistêmica dos 
territórios e com tomadas de decisões de forma participativa, cola-
borativa e horizontal.

A responsabilidade pelo Saneamento Ambiental é da Prefeitura 
Municipal de Florianópolis, onde a incumbência técnica e operacio-
nal dos eixos água e esgoto é da Companhia Catarinense de Águas 
e Saneamento - CASAN  que através de um contrato de concessão, 
detém a responsabilidade da prestação de serviços públicos munici-
pais de abastecimento de água e esgotamento sanitário até 2032.

A Agência Reguladora dos Serviços Públicos de Santa Catarina - 
ARESC  realiza a regulação e a fiscalização dos serviços de abasteci-
mento de água e esgoto sanitário, delegados pelo município.

A Secretaria Municipal de Infraestrutura e a Superintendência de 
Saneamento têm como função viabilizar as condições de implemen-
tação de serviços de saneamento ambiental. 

A execução da Política Municipal de Saneamento Básico (Lei n. 
7474/2007) é de competência da Secretaria Municipal de Habitação 
e Saneamento Ambiental, auxiliada pelo Conselho Municipal de Sa-
neamento Básico.

O Plano Municipal de Saneamento Básico, estabelecido pela Lei 
Federal 11.445/07, é um instrumento de planejamento que estabele-
ce diretrizes para a prestação dos serviços públicos de saneamento, 
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e deve atender os princípios básicos, entre eles a universalização. 
A revisão do PMISB está em consulta aberta até dia 31/03/21 e 
faremos questionamentos ao final deste relatório.

Os órgãos ambientais, municipal e estadual, FLORAM e IMA respec-
tivamente, realizam os estudos ambientais, emitem licenças ambien-
tais, fazem fiscalização e aplicação de multas.

Todos os  atores envolvidos na governança do Saneamento deveriam 
executar com transparência e responsabilidade essas funções. O 
colapso recente no Sistema de Esgotamento Sanitário da Lagoa da 
Conceição, deu-se pela ineficiência na gestão e na operação, bem 
como a ausência da fiscalização de forma sistemática e consistente. 

Destacamos a ausência da Prefeitura Municipal de Florianópolis no 
apoio às famílias atingidas e nas ações de restauração e mitigação 
dos impactos desse evento.

Consideramos a Educação Sanitária e Ambiental  um importante 
instrumento na construção da cidadania ambiental e por consequên-
cia, a constituição de seres humanos co-responsáveis pelo ambiente 
em que vivem. Por isso, a ausência de programas e ações pautados 
na ecologia, educação e cidadania, corroboram para o cenário de 
colapso que estamos vivenciando.

A LEI Nº 14.026, DE 15 DE JULHO DE 2020, o novo Marco do Sane-
amento Básico traz no Art. 49:

XII - promover educação ambiental destinada à economia de 
água pelos usuários;

Para além da economia de água, aspectos de gestão e governança 
dos Recursos Hídricos são indispensáveis para ações de educação 
transdisciplinar.
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Em Florianópolis, a responsabilidade 
pelo Saneamento Ambiental básico é  
da Prefeitura Municipal

Enquanto a CASAN tem 
responsabilidade técnica  
e operacional

A ARESC regula e 
fiscaliza o abastecimento 

de água e esgoto
A Política Municipal de 
Saneamento é competência da 
Secretaria Municipal de 
Habitação e Saneamento 
Ambiental

A Secretaria Municipal 
de Infraestrutura e a 
Superintendência de 
Saneamento viabilizam a 
implementação dos serviços



Todas as organizações envolvidas 
na governança do Saneamento 
deveriam executar com 
transparência e responsabilidade 
essas funções. 

O colapso recente no Sistema de 
Esgotamento Sanitário da Lagoa da 
Conceição, deu-se pela ineficiência 
na gestão e na operação.

A FLORAM e o IMA 
realizam estudos e 
fiscalizações, emitem 
licenças e aplicam multas

2 meses após o rompimento da LEI - CASAN

17
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Nessa Bacia Hidrográfica estão instalados 
dois Sistemas de Esgotamento Sanitários 

(SES) distintos: o SES Lagoa da Conceição e 
o SES Barra da Lagoa.

03 
UMA BACIA 
HIDROGRÁFICA, 
DOIS SISTEMAS 
DE ESGOTAMENTO 
SANITÁRIOS
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3.1 SISTEMA DE ESGOTAMENTO 
SANITÁRIO (SES) LAGOA DA 
CONCEIÇÃO 

A Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Lagoa da Conceição foi 
implantada em 1987 e atendia uma população de 4.000 habitantes. 
Após o início da operação, a estação recebeu melhorias na década 
de 90 para a retirada de óleos e graxas em excesso no esgoto bruto. 
Com o aumento da densidade populacional, em 2007 foi construído 
um reator UASB, que permitiu um aumento na capacidade da estação 
para atender 30.000 habitantes, com vazão média de 50 l/s-73 l/s. 

Atualmente a ETE Lagoa possui as unidades de tratamento prelimi-
nar (gradeamento e desarenador), tratamento secundário (reatores 
UASB) seguido de valas de oxidação e decantador secundário e pós 
tratamento por desinfecção. Após passar por essas etapas, o efluen-
te tratado é direcionado para duas lagoas de evapoinfiltração, loca-
lizadas nas dunas do Parque Natural Municipal das Dunas da Lagoa 
da Conceição, uma Unidade de Conservação, constando a seguinte 
recomendação no Relatório ARESC GEFIS N° 015/2020:

Esse processo gera o lodo, sendo que o produto final (lodo) é desu-
midificado e encaminhado para disposição final em Aterro Sanitário.

O Sistema de Esgotamento Sanitário da Lagoa da Conceição, licen-
ciado pelo órgão ambiental (LAO nº 8457/2016) em processo de re-
novação pela FLORAM, contempla o Centro da Lagoa da Conceição, 
Canto da Lagoa, Canto dos Araçás, Retiro da Lagoa, Porto da Lagoa e 
Joaquina. O efluente recolhido dessas localidades pela rede coletora 
de esgoto é direcionado para a Estação de Tratamento de Esgoto 
(ETE), por meio do recalque de onze estações elevatórias de esgoto. 
Esse sistema atende aproximadamente 36.000 habitantes.

Pela ETE Lagoa da Conceição estar inserida em um ambiente extrema-
mente sensível (dunas, diferentes tipos de vegetação do ambiente de 

restinga, ampla e complexa rede de lagoas e cursos de água), recomen-
da-se a instalação de um medidor na saída do efluente tratado, após 

o decantador secundário, a fim de se ter um controle operacional mais 
preciso com relação as vazões de entrada e saída; [...]
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Historicamente, em relatórios e fiscalizações da Agência de Regu-
lação dos Serviços Públicos de Santa Catarina (ARESC), pode-se 
observar irregularidades, ausência de planos de contingência e  
emergência com ações detalhadas, licença ambiental de operação 
em processo de renovação, entre outras inconsistências no que diz 
respeito às questões técnicas e operacionais.

Conforme o Processo ARESC n. 126/2015, sobre não conformidades 
relativas às condições técnicas e operacionais, dezessete determina-
ções foram feitas à Companhia de Águas e Saneamento (CASAN).

No Processo ARESC n. 679/2017, referente aos padrões de lança-
mento de efluentes da ETE Lagoa, foi identificada irregularidade 
quanto à eficiência na remoção de fósforo total.

No Relatório ARESC GEFIS N° 040/2018, foi identificado irregulari-
dade relacionada como parâmetro Sólidos sedimentáveis.

No Processo ARESC n. 693/2019, foram analisadas amostras de 
água subterrânea, com o objetivo de avaliar a qualidade da água dos 
corpos receptores dos efluentes finais tratados, já que a LEI (lagoas 
de evapoinfiltração) tem como função a infiltração de água no lençol 
freático. Foram analisados pontos à montante e à jusante do lança-
mento e os resultados foram comparados com os padrões estabele-
cidos pela Resolução CONAMA n. 396/2008, os valores demonstra-
ram irregularidades relacionadas à coliformes termotolerantes. 

Em função de algumas irregularidades que não foram atendidas no 
prazo estipulado, a ARESC aplicou uma multa na CASAN no valor 
de R$ 300.000,00- Auto de infração n. 277 (em anexo ao Processo 
ARESC 667/2020)

Pode-se observar em relatórios da agência reguladora, que a 
remoção de nitrogênio e fósforo não são eficientes, em descon-
formidade à legislação estadual de Santa Catarina (Lei Estadual nº 
14.675/2009) e a Resolução CONAMA n° 430/2011:

Art. 21, inciso I, §1°: [...] as condições e padrões de lançamento rela-
cionados na seção II, art. 16, incisos I e II desta Resolução, poderão ser 

aplicáveis aos sistemas de tratamento de esgotos sanitários, a critério do 
órgão ambiental competente, em função das características locais, não 

sendo exigível o padrão de nitrogênio amoniacal total.



Porém, sabe-se que os compostos de nitrogênio quando descar-
regados nas águas naturais, conjuntamente com o fósforo e outros 
nutrientes presentes nos despejos, provocam o enriquecimento do 
meio, podendo causar alterações e mudanças no seu estado trófico. 
A eutrofização pode possibilitar o crescimento mais intenso de seres 
vivos que utilizam nutrientes, especialmente as algas. Estas grandes 
concentrações de algas podem trazer prejuízos aos múltiplos usos 
dessas águas, prejudicando seriamente o abastecimento público ou 
causando poluição decorrente da morte e decomposição desses or-
ganismos (CETESB, 2014)

A Lagoa de Evapoinfiltração da ETE da Lagoa da Conceição possuía 
uma área de 2,87 hectares, uma profundidade média de 3 metros e 
continha milhões de litros de efluentes tratados. Mesmo conside-
rando a LEI um equipamento tecnologicamente aceito, ele também 
é um equipamento que oferece riscos e exige responsabilidade em 
sua gestão e operação. Por isso, não podemos negar que questões 
operacionais estavam sendo negligenciadas e apresentavam irregu-
laridades, como apontam os Relatórios da ARESC.  O rompimento da 
LEI da ETE da Lagoa da Conceição foi uma consequência trágica do 
colapso desse sistema

Na manhã do dia 25/01/21, a LEI rompeu pela erosão da duna 
próxima ao final da Servidão Manoel Luiz Duarte, ocasionando 
danos à vegetação local, em uma área de 0,5 hectares de restinga 
arbórea em estágio avançado de regeneração e fixadora de dunas, 
atingindo dezenas de casas, obstruindo o trânsito na Avenida das 
Rendeiras, chegando ao corpo hídrico da Lagoa da Conceição. Nesse 
evento foram carreados aproximadamente 100.000 m³ de efluentes 
tratados, além de uma quantidade significativa de lodo  da LEI e de 
sedimentos. Esse evento causou vários impactos sociais, ambientais, 
culturais e econômicos, ainda não dimensionados em sua totalidade. 

3.1.1 IMPACTOS AMBIENTAIS
3.1.1.1 Considerando o Relatório de Fiscalização Ambiental (RAF) da 
Fundação Municipal do Meio Ambiente de Florianópolis  (FLORAM) 
de 26/01/2021, onde consta:
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Sendo atividade licenciada, em nome da Companhia Catarinense de 
Águas e Saneamento (CASAN) esta é responsável pela operação e controle 
dos níveis da LEI, considera-se infringidos os artigos 49 do decreto federal 
6514/08 pelo dano à vegetação de restinga fixadora de dunas em estágio 
avançado de regeneração.

Art. 49.  Destruir ou danificar florestas ou qualquer tipo 
de vegetação nativa, objeto de especial preservação, não 

passíveis de autorização para exploração ou supressão: 

Multa de R$ 6.000,00 (seis mil reais) por hectare ou fração. 

Parágrafo único.  A multa será acrescida de R $1.000,00 
(mil reais) por hectare ou fração quando a situação prevista 

no caput se der em detrimento de vegetação primária ou 
secundária no estágio avançado ou médio de regeneração do 

bioma Mata Atlântica. 

Tendo sido constatado o lançamento irregular das águas residuais da 
Lagoa de evapoinfiltração, do lodo e do sedimento na Lagoa da Conceição, 
em volume excessivamente elevado, considera-se também infringido o art 
54 da Lei 9605/98 que versa:

Art. 54. Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais 
que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana, 
ou que provoquem a mortandade de animais ou a destruição 

significativa da flora:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.  (...)

§ 2º Se o crime: (...)

IV dificultar ou impedir o uso público das praias;

V ocorrer por lançamento de resíduos sólidos, líquidos 
ou gasosos, ou detritos, óleos ou substâncias oleosas, em 

desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou regula-
mentos:

Pena - reclusão, de um a cinco anos.

Sendo atividade licenciada, em nome da Companhia Catarinense de 
Águas e Saneamento (CASAN) esta é responsável pela operação e controle 
dos níveis da LEI, considera-se infringidos os artigos 49 do decreto federal 
6514/08 pelo dano à vegetação de restinga fixadora de dunas em estágio 
avançado de regeneração.



 Também o artigo Art. 15 da Lei 6938/81 que versa:

Art. 15. O poluidor que expuser a perigo a incolumidade 
humana, animal ou vegetal, ou estiver tornando mais grave 

situação de perigo existente, fica sujeito à pena de reclusão de 
1 (um) a 3 (três) anos e multa de 100 (cem) a 1.000 (mil) MVR.

Também os Arts. 61 e 62 do decreto 6515/08 que versa:

Art. 61. Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais 
que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana, 
ou que provoquem a mortandade de animais ou a destruição 

significativa da biodiversidade:

Multa de R $5.000,00 (cinco mil reais) a R $50.000.000,00 
(cinqüenta milhões de reais).

Parágrafo único. As multas e demais penalidades de que 
trata o caput serão aplicadas após laudo técnico elaborado 

pelo órgão ambiental competente, identificando a dimensão 
do dano decorrente da infração e em conformidade com a 

gradação do impacto.

Art. 62. Incorre nas mesmas multas do art. 61 quem:

I - tornar uma área, urbana ou rural, imprópria para ocupação 
humana;

(...)

IV - dificultar ou impedir o uso público das praias pelo lança-
mento de substâncias, efluentes, carreamento de materiais ou 

uso indevido dos recursos naturais;

O autuado fica intimado a apresentar relatório de operação da ETE, 
de pelo menos dois meses anterior ao ocorrido, de forma a comprovar 
operação em conformidade com o disposto na licença de operação, 
incluindo as ações relativas ao monitoramento dos níveis da LEI e dos 
volumes de efluentes tratados lançados nela durante os últimos dois meses 
de forma a demonstrar que a operação da ETE não agravou ou contribuiu 
com a extrapolação dos níveis de segurança da LEI, sob pena de se infringir 
também o artigo 66 do decreto 6514/08 que versa:

Art. 66.  Construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer 
funcionar estabelecimentos, atividades, obras ou serviços 

utilizadores de recursos ambientais, considerados efetiva ou 
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potencialmente poluidores, sem licença ou autorização dos 
órgãos ambientais competentes, em desacordo com a licença 

obtida ou contrariando as normas legais e regulamentos 
pertinentes:

Multa de R $500,00 (quinhentos reais) a R $10.000.000,00 
(dez milhões de reais). 

Parágrafo único.  Incorre nas mesmas multas quem:

(...)

II - deixa de atender a condicionantes estabelecidas 
 na licença ambiental. 

Por fim, fica notificado o infrator a também apresentar relatório descre-
vendo as ações de mitigação dos danos causados pelo evento, assim como 
o cumprimento das ações de contingência previstas no licenciamento 
ambiental.

• Identificação de entrada extrema de nutrientes e matéria orgânica em 
um ambiente que já apresentava sintomas de eutrofização, aceleran-
do esse processo e expandindo zonas mortas;

• Necessidade de monitoramento da laguna para mensurar os impactos 
e subsidiar medidas mitigadoras;

• O PES sugere o IMA a inclusão do parâmetro Enterococos nas análises 
de balneabilidade em águas salobras e salinas, utilizando 3 amostras 
em cada local, adotando também na totalidade o inciso 4° do Art. 2° 
da Resolução CONAMA 274. 

•  Foi observada a ocorrência de mortandade de milhares de animais 
aquáticos e presença da alga tóxica Fibrocapsa japonica a partir 
do dia 25 de fevereiro de 2021 em quinze pontos na região entre a 
ponta das almas, Saquinho e Terminal Lacustre do Rio Vermelho, com  
presença de cheiro intenso de enxofre e baixa concentração de O²,  
representando assim, a evolução no processo de eutrofização, cau-
sando uma crise distrófica, onde a falta de oxigênio afeta a estrutura 
da cadeia alimentar, pela morte de organismos representantes dos 
diferentes níveis e funções tróficas.

3.1.1.2 Considerando as notas técnicas do Projeto Ecoando Susten-
tabilidade (PES) UFSC, onde constam:

A Companhia de Águas e Saneamento foi multada pela FLORAM 
com base na Lei Federal 9.605/98, e no Decreto 6.514/08, com o 
valor inicial estipulado em R$ 15.000.000,00, conforme a tabela de 
valoração da Portaria Conjunta CPMA/IMA nº143 de 06/06/2019.



• O PES recomenda não realizar obras de dragagem e alargamento 
do Canal da Barra pois o aumento da entrada de água salgada na 
laguna pode expandir a estratificação da coluna da água para outras 
regiões do sistema, expandindo o assoreamento e a zona morta, além 
de intensificar o processo de floração de microorganismos tóxicos, 
potencializado pela presença de água marinha.

• O PES recomenda, estabelecer imediato e sistemático (i) monitora-
mento do ecossistema da Lagoa da Conceição, seus componentes 
abióticos e bióticos, para avaliar o efeito dos eventos crônicos (urba-
nização) e agudos (LEI-CASAN) na estrutura da cadeia alimentar e 
nos serviços ecossistêmicos da laguna, assim como a (ii) Mitigação de 
danos e restauração ambiental e ecológica, de forma pedagógica, com 
gestão compartilhada e horizontal com a participação de diversas 
organizações da sociedade civil, comunidade local, pesquisadores e 
gestores municipais e ambientais.

• O PES sugere  medidas de mitigação e biorremediação com plantio e 
manejo de plantas marinhas,instalação de substratos flutuantes em 
balsas com cultivo e manejo de algas, instalação e manutenção de 
sistemas tipo Tapetes Algais Biofiltrantes (TAB), esses sistemas tem 
como objetivo retirar o excesso de nutrientes, impedindo a retroali-
mentação do processo de floração de algas tóxicas;  

• O PES também sugere a instalação de sistemas de tratamento terci-
ário estruturados com macrófitas aquáticas nas ETEs da CASAN da 
região de entorno, que elevem a eficiência na remoção dos nutrientes.

• A proposta de recuperação da Lagoa da Conceição, após o rompi-
mento da LEI- ETE-Lagoa/CASAN, construída pelo PES, foi objeto da   
Recomendação do MPF nº 06/2021 ICP nº 1.33.000.000198/2021-
68 em 25/02/2021, encaminhado à Prefeitura Municipal de Florianó-
polis, FLORAM e IMA.

Foi deferido o pedido liminar para determinar: 

a) à CASAN, ao IMA e à Floram que tornem públicos em suas páginas ele-
trônicas e nestes autos todos os estudos e pareceres de seus técnicos sobre 
o rompimento da LEI e seus efeitos para o meio ambiente e para a saúde 
humana, bem como a situação de contratação de terceiros (consultores) e 
os resultados do monitoramento nas águas da Lagoa da Conceição, com a 
máxima urgência (48 horas), 

b) à CASAN, ao IMA e à Floram que vistoriem e adotem ou determinem a 
adoção das medidas que se façam necessárias para garantir a segurança 
da LEI, especialmente visando a prevenir novos rompimentos e extravasa-
mentos e fiscalizem o funcionamento e a eficiência de toda a ETE da Lagoa 
da Conceição, comprovando nos autos em até cinco dias,
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3.1.1.3 Considerando as ações civis públicas:

A) AÇÃO CIVIL PÚBLICA do MPF Nº 5004793-41.2021.4.04.7200/S 
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c) o bloqueio imediato no valor de R$ 15.000.000,00 (quinze milhões 
de reais)  da CASAN, equivalente ao valor fixado em multa pelo AIA da 
Floram, para garantir a execução das necessárias ações de remediação 
(recuperação) ambiental no ecossistema da Lagoa da Conceição, 

d) à CASAN a imediata contratação das consultorias que se façam 
necessárias, para si e para os órgãos ambientais IMA e Floram, ou de 
equipamentos e insumos para seus técnicos, para a efetiva e independente 
análise dos dados técnicos e determinação de providências concretas 
de mitigação e de remediação dos impactos ambientais gerados pelo 
rompimento da LEI na Lagoa da Conceição e suas faixas marginais (praias 
lacustres e terrenos de marinha), comprovando nos autos, 

e) à CASAN o depósito imediato dos valores necessários ao custeio da 
execução completa da proposta de remediação denominada “Ecoando 
Sustentabilidade”, da equipe de pesquisadores da UFSC, haja vista sua 
aprovação pelos técnicos da Floram (relatório no processo administrativo 
do AIA) e a inexistência de outro plano de atuação imediata e fundamen-
tado em dados e capacidade técnicos (inexistência e PRAD e insuficiência 
dos argumentos da CASAN, conforme relatório dos técnicos da Floram),

f) aos réus seu impedimento de qualquer intervenção que venha a agravar 
a situação das áreas de preservação permanente e das águas da Lagoa da 
Conceição, especialmente dragagens ou outra formas de desassoreamento 
na Lagoa ou no canal da Barra da Lagoa, pelo menos até que haja 
elementos técnicos, segurança e autorização ambiental (com participação 
informada da população) para tanto, 

g) ao Município a suspensão de todos os alvarás de construção mul-
tifamiliares, de implantação de loteamentos ou de estabelecimentos 
comerciais de grande porte, deferidos na Bacia Hidrográfica da Lagoa da 
Conceição ainda não iniciados, bem como a suspensão de novos processos 
de aprovação de alvarás, haja vista o exaurimento da capacidade do 
sistema de saneamento da ETE da Lagoa da Conceição, e até que haja 
efetiva e sustentável solução para essa infraestrutura básica. Fixo prazo 
de 48 horas para o cumprimento da liminar e pena pecuniária de R$ 
100.000,00 ao dia para a hipótese de descumprimento, independente da 
responsabilização pessoal dos agentes públicos, em caso de caracterização 
de ato de improbidade administrativa. 

Assinado por : MARCELO KRÁS BORGES em  12/3/2021.

B) SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA Nº 5010491-
94.2021.4.04.0000/S

Defiro, parcialmente, o pedido de suspensão dos efeitos da decisão liminar 
proferida, em 12-3-2021, nos autos da Ação Civil Pública 5004793-
41.2021.4.04.7200/SC, para sustar, até o trânsito em julgado do processo 
aludido, o cumprimento das determinações contidas nas letras “c” - blo-
queio imediato da monta de R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais) 
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C) AÇÃO CIVIL PÚBLICA de autoria REDE DE ORGANIZAÇÕES 
NÃO GOVERNAMENTAIS DA MATA ATL NTICA - RMA

O Ministério Público Federal recomendou à Prefeitura Municipal, 
IMA, FLORAM e CASAN que o plano de recuperação apresentado 
pelo Projeto Ecoando Sustentabilidade fosse aplicado para restaurar 
e mitigar os danos à Lagoa da Conceição, a referida liminar foi sus-
pensa, sem encaminhamentos até o momento.

Reparatória de danos extrapatrimoniais ambientais por lesão a interesses 
e direitos difusos, COM PEDIDO LIMINAR de obrigação de fazer e 
bloqueio e indisponibilidade de bens, em face de COMPANHIA CATARI-
NENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO (CASAN). 

- e “e” .Ver ações de remediação do projeto Ecoando Sustentabilidade, nos 
termos da fundamentação. 

Assinado por VICTOR LUIZ DOS SANTOS LAUS em 16/3/2021.

Na manhã do dia 25/01/21, após o rompimento da LEI - CASAN, 
uma enxurrada de efluentes invadiu a servidão Manoel Luiz Duarte, 
afetando mais de 40 casas e atingindo mais de 130 pessoas. Muitas 
famílias perderam tudo e várias tiveram suas casas interditadas. 
Desde o início da manhã a Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros e fun-
cionários da CASAN prestaram socorro às vítimas.

Segundo relatório de ações da CASAN (21/02/21), foi montada uma 
estrutura na Servidão Manoel Luiz Duarte, onde centralizou o recebi-
mento e distribuição de doações. Foram hospedados 27 moradores em 
hotéis e pousadas. Ações de recuperação e limpeza foram realizadas.

Em 08/02/21 foi constituída a Comissão Temporária na Câmara Mu-
nicipal de Vereadores de Florianópolis, que intermediou as reuniões 
de trabalho entre a CASAN e a Comissão dos Moradores Atingidos.

Nosso mandato esteve junto à Comissão de Moradores Atingidos na 
reivindicação da reparação integral e pela garantia dos direitos de 
todas as pessoas atingidas nesse evento.

Há um edital de ressarcimento dos danos materiais e lucros cessan-
tes, que foi retificado construído pela CASAN e Comissão de atingi-
dos, onde muitas demandas não foram contempladas e está aberto 
até 31/03/21 para assinatura dos moradores atingidos.

3.1.2 IMPACTOS SOCIAIS



Relatório de Saneamento  - Lagoa da Conceição28

Em requerimento protocolado pela Comissão de Atingidos na 
CASAN no dia 08/03/21 constam as seguintes demandas que foram 
acordadas em reuniões mediadas por vereadores/as:

Listamos ainda, em relação ao edital vigente, alguns pontos que en-
tendemos precisam ser atendidos para que o processo de indeniza-
ção dos danos materiais seja justo e isonômico.

• Atendimento médico – foi informado que uma unidade móvel de 
saúde iria se deslocar para a rua a cada 15 dias e que seriam feitos 
exames para acompanhar as condições de saúde dos/as moradores/
as atingidos, porém até o momento não há notícias sobre a efetivação 
dessa medida.

•  Atendimento psicológico – os agravos psicológicos que vêm sendo 
observados nas pessoas atingidas requerem atendimento psicológico 
continuado com profissionais da área clínica  . É urgente que essa 
medida seja implementada. 

• Atendimento veterinário – vários animais atingidos pelo rompimento 
da barragem estão apresentando problemas de saúde; alguns já foram 
atendidos pela clínica indicada pela CASAN, porém os atendimentos 
básicos oferecidos têm sido insuficientes; faz-se necessário o custeio 
de tratamento em casos de doenças.

• É urgente a limpeza da restinga ao redor da área afetada.

• Dedetização – A proliferação de insetos nas casas afetadas pelo 
rompimento é outro fator de risco à saúde dos moradores, o que nos 
leva a reiterar a solicitação de que seja feita uma dedetização comple-
ta na área atingida. Isto inclui residências, a própria rua e seu entorno.

• Cronograma de restauração do sistema de drenagem e tubulação de 
esgoto de toda a rua.

• Considerando o direito dos atingidos a não repetição dos danos, solici-
tamos à CASAN a criação de um plano de contingência e emergência 
para moradores da rua, com a devida instalação de sirenes e sistema 
de aviso de acordo.

• Que o poder de palavra final sobre a quantificação das indenizações 
a serem pagas seja modificado, contemplando a participação das 
famílias atingidas junto à Comissão Multidisciplinar da CASAN.

• A modificação dos termos que caracterizam o rompimento da 
barragem como um desastre natural (“deslizamento de encosta de 
dunas diante das intensas chuvas”);

• Aumento do prazo limite para abertura do processo administrativo em 
60 dias a contar da publicação do edital retificado, considerando as 
restrições de circulação devido à pandemia;
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• Retirada dos termos de que a CASAN apenas ressarcirá os atingidos 
que necessitam de obras em suas casas mediante laudo técnico e  
apresentação de 03 orçamentos; essa exigência leva os atingidos 
a terem que adiantar valores para viabilizar as reformas, o que na 
maioria dos casos não é possível.

• Reconhecimento da proposta feita pela Comissão de Atingidos para 
ampliar as possibilidades de prova dos bens perdidos com o alaga-
mento, como o arrolamento de bens por antigos moradores.

• O custo de transferência do carro para a CASAN no caso de indeniza-
ção por perda total não deve ser dos atingidos, e sim da empresa.

• O custo de laudos sobre veículos danificados deve ser da CASAN.

• Atendimento à solicitação dos atingidos de incluir no edital a neces-
sidade de ressarcir as empresas que tiveram prejuízos parciais em 
virtude do rompimento.

• Na decisão sobre o pagamento de lucros cessantes, deve caber partici-
pação dos atingidos e sua assessoria junto à Comissão Multidisciplinar 
da CASAN, bem como prever como poderá ser contestada eventual 
divergência de valor por parte dos atingidos.

• Atendimento à reivindicação dos moradores de custeio de alojamento 
para os inquilinos que perderam sua moradia por no mínimo mais 30 
dias a contar da publicação do novo edital.

• Para os proprietários que tiveram sua casa interditada, demolida ou 
inviabilizada,a CASAN deve alugar a possibilidade mais próxima das 
condições da casa, independente do valor.

• Sobre o pagamento definitivo, o edital informa que a CASAN vai emitir 
um Parecer Técnico Conclusivo por membros da Comissão Multidis-
ciplinar e que o pagamento será autorizado por diretores da CASAN. 
Não há previsão legal que garanta aos atingidos acompanhar essa 
análise, contribuir na elaboração e eventualmente contestar alguma 
divergência. Exigimos participação nesse processo.

• Qualquer custo de assessoramento que os atingidos vierem a utilizar 
no processo administrativo (advogado, por exemplo), não deve ser 
descontado do valor da indenização, e sim custeado pela empresa. O 
custeio de assessoria técnica independente, reivindicação não aten-
dida pela CASAN, supriria essa lacuna. Viabilizaria para os atingidos 
a elaboração dos inventários e levantamento dos danos. Garantiria 
isonomia nas tratativas junto à Companhia, bem como evitaria que os 
atingidos dispendessem mais tempo de suas vidas para realizar os pro-
cedimentos exigidos no edital, como pesquisa de preço, orçamentos, 
compras,acompanhamento de obra, levantamento de documentos e 
outras ações que poderão dificultar a reparação integral caso fiquem 
totalmente a cargo dos atingidos. 
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Estaremos acompanhando atentamente todos os encaminhamentos 
e decisões desse processo pela restauração integral das famílias 
atingidas, enquanto esse persistir.

Além de todos os mais de cem moradores da Servidão Manoel Luiz 
Duarte que sofreram danos patrimoniais com o rompimento da LEI-
-CASAN, o comércio da região sofre com o impacto negativo desse 
evento. Muitos bares, restaurantes, lanchonetes na Av das Rendei-
ras, embora esses estabelecimentos atendam somente a capacidade 
reduzida permitida em função da Pandemia, o número de clientes 
diminuiu consideravelmente.

Com a determinação do IMA e da FLORAM no dia 03/03/21 para 
evitar o contato primário  e não consumir pescados da Lagoa da Con-
ceição, os pescadores artesanais da Costa da Lagoa, onde a maioria 
tem grande parte da renda vinda da pesca, foram impedidos de pra-
ticar sua atividade econômica e cultural. Nenhum tipo de auxílio foi 
concedido à esses profissionais até o momento.

Nosso mandato encaminhou uma indicação à Prefeitura Municipal, 
solicitando que sejam garantidos os Benefícios Eventuais de Assis-
tência Social para as famílias dos Pescadores Artesanais das comuni-
dades no entorno da Lagoa da Conceição. 

A Lagoa da Conceição é descrita lindamente no hino de Florianópolis:

Rancho de Amor à Ilha de Zininho:

Tua lagoa formosa

Ternura de rosa,

Poema ao luar,

Cristal onde a lua vaidosa

Sestrosa, dengosa

Vem se espelhar

Essa laguna carrega heranças multiculturais, folclóricas, pesqueiras, 
gastronômicas,artesanais, tornando-se um dos principais pontos turís-
ticos em nosso município.

3.1.3 IMPACTOS ECONÔMICOS

3.1.4 IMPACTOS CULTURAIS
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Nos dias 8 e 12 de março de 2021, visitamos in loco, parte das estru-
turas do sistema de esgotamento sanitário da Barra da Lagoa, acom-
panhados de técnicos da CASAN, moradores da Costa da Lagoa e 
engenheiros sanitaristas.

A visita à ETE Barra da Lagoa compreendeu a parte interna da 
Estação e a zona de disposição do efluente tratado, chamado 
“Campo de aspersão” . Visitamos também as 4 estações elevatórias 
de esgoto na Costa da Lagoa.

Segundo a CASAN, a vazão limite de operação da ETE da Barra da 
Lagoa é de 60 l/s. Ela opera durante o ano com vazão média entre 
20 e 30 l/s e no verão, quando temos um aumento da população, a 
vazão de funcionamento chega a 42 l/s. A vazão de funcionamento 
da ETE da Barra também chega próxima aos 40 l/s em dias de preci-
pitação elevada, eventos de forte chuva também diluem o efluente 
de chegada e acabam dificultando o processo de tratamento. Vale 
destacar que mesmo nesses eventos, a ETE da Barra da Lagoa não 
atinge sua capacidade máxima de vazão.

A ETE Barra da Lagoa é composta por sistema de tratamento pri-
mário do esgoto com gradeamento e caixa de areia e um sistema de 
tratamento secundário do efluente composto por reatores UASB 
seguidos de tanques de lodos ativados com aeração prolongada. 

3.2.1 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE 
ESGOTO (ETE) BARRA DA LAGOA

Precisamos urgentemente recuperar esse ecossistema e manter viva a 
cultura de Florianópolis.

3.2 SISTEMA DE ESGOTAMENTO 
SANITÁRIO (SES) BARRA DA 
LAGOA
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O efluente segue para os decantadores onde separa-se o efluente 
líquido do lodo gerado. Uma parte do lodo é recirculada para os 
tanques de lodo ativados e o lodo mais antigo segue para canteiros 
de secagem. Depois de seco, o lodo é encaminhado para o Centro 
de Gerenciamento de Resíduos (Aterro Industrial) da Veolia em 
Blumenau. O efluente líquido tratado na ETE que é captado nos de-
cantadores, passa por um processo de desinfecção e, posteriormen-
te, é encaminhado para um campo de aspersão onde ele é disposto 
no solo. A CASAN possui 3 piezômetros (um a montante, no meio e 
um a jusante dos aspersores) no campo de aspersão para monitorar 
a qualidade da água subterrânea na região de disposição final do 
efluente tratado.

A eficiência do Sistema da ETE Barra da Lagoa para remoção de 
matéria orgânica carbonácea é alta, cujo um bom indicador é a 
Demanda Bioquímica de Oxigênio, a DBO, onde as análises de 
entrada e saída de efluente da ETE da Barra da Lagoa apresentam 
uma média de remoção de aproximadamente 90%, ou seja, o esgoto 
chega com uma carga de DBO aproximada de 300 mg/l e o efluente 
final apresenta uma carga de DBO aproximada de 30 mg/l. Entretan-
to, o de Sistema implementado na ETE da Barra da Lagoa não é pro-
jetado para tratar com eficiência os nutrientes presentes no esgoto 
doméstico, com destaque ao nitrogênio (N) e ao fósforo (P). Dessa 
forma, mesmo apresentando alguma redução desses nutrientes nas 
análises do efluente final tratado, a eficiência de remoção de N e P 
no sistema é muito baixa. 

Vale destacar que o solo e a vegetação tem um papel importante 
em “absorver” o excesso de nutrientes presentes no efluente final 
da ETE da Barra da Lagoa, entretanto, em eventos de chuvas extre-
mas o solo fica saturado, perdendo sua capacidade de absorção e o 
excesso de nutrientes acaba escoando superficial e sub-superficial-
mente para os corpos hídricos podendo ser potenciais geradores de 
impactos nos corpos receptores como a eutrofização, principalmente 
quando tratamos de um sistema lagunar, sensível e que já sofre com 
os diversos impactos difusos e pontuais históricos, como é o caso da 
Lagoa da Conceição. Além disso, a área de aspersão da ETE da Barra 
da Lagoa está inserida em uma Unidade de Conservação de Prote-
ção Integral, o Parque Estadual do Rio Vermelho (PAERVE).

Por isso, é fundamental que o Instituto de Meio Ambiente de Santa 
Catarina (IMA) exija nos processos de Licenciamento da ETE da 
Barra da Lagoa que a CASAN aprimore seu tratamento e planeje a 
implementação de um sistema de tratamento terciário de efluentes 
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na ETE da Barra da Lagoa, sistemas mais robustos com capacidade 
alta de remoção de N e P, evitando qualquer risco relacionado ao 
impacto do excesso de nutrientes dispostos no solo e que podem 
chegar aos corpos hídricos superficiais e subterrâneos na bacia hi-
drográfica da Lagoa da Conceição.

Em relação a vala que foi (re)aberta pela própria Prefeitura da Mu-
nicipal, depois de 7 anos fechada segundo relato de moradores, na 
estrada de acesso ao terminal lacustre do Rio Vermelho e próxima ao 
campo de aspersão de efluentes tratados da ETE da Barra da Lagoa, 
não apresentou características visuais e de odor de possível vaza-
mento de esgoto diretamente ou de efluentes não tratados da ETE. 
Talvez, nos primeiros dias após a (re)abertura dessas valas, devido a 
forte chuva e ao fato das valas estarem “fechadas pela mata” a sete 
anos, o acúmulo de matéria orgânica e a sua decomposição na água 
podem ter dado a impressão de ser esgoto doméstico ou efluente 
não tratado. 

Visualmente a água do canal tem uma cor bem avermelhada, marrom 
e escura, muito característica de córregos e canais que passam por 
áreas de restinga ou reflorestamento com pinus na região, por isso até 
o nome “Rio Vermelho”. Essa cor avermelhada forte pode ser atribuída 
ao tanino e outras resinas presentes nas plantas e ao ferro e outros mi-
nérios presentes no solo. Vale ressaltar que mesmo com essa cor forte 
avermelhada marrom a água não apresentava alta turbidez.

No dia da visita, tanto a água no canal ao lado da estrada quanto a água 
que chegava à Lagoa da Conceição ao final desse canal, apresentavam 
essa coloração avermelhada escura, mas nenhuma característica apa-
rente de contaminação com esgoto doméstico ou efluente não trata-
dos da ETE, tais como: cheiro de podre, cor mais escura acinzentada, 
presença de espumas e óleos, maior turbidez da água. 

Visitamos uma das áreas de aspersão do esgoto tratado na ETE da 
Barra. Esta área está localizada em uma clareira no meio do bosque 
de pinus ao lado da estrada de acesso ao terminal lacustre do Rio 
Vermelho. Além disso, esta área está dentro de uma Unidade de 
Conservação, o Parque Estadual do Rio Vermelho. A zona de asper-
são está com o solo saturado. Segundo a CASAN, o principal proble-
ma é o escoamento superficial que é difícil de ser controlado, princi-
palmente em momentos de muita chuva. E as chuvas extremas têm 
aumentado em Florianópolis, segundo dados do INMET. Os técnicos 
da CASAN negaram que havia vazamento superficial do efluente 
vindo da estação para a Lagoa da Conceição de forma direta.
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Outro problema é a ineficiência do tratamento, uma vez que ele não 
retira fósforo e nitrogênio da água tratada e estes são os principais 
causadores de eutrofização da Lagoa da Conceição. A água deve ser 
devolvida em condições que não cause impactos ao sistema estuari-
no nem às comunidades que vivem no entorno.

A mudança da área de aspersão não resolveria o problema, apenas 
mudaria este problema de lugar. Além disso, a saúde da lagoa 
também depende da integridade dos ecossistemas adjacentes.

Segundo a CASAN, existe um plano emergencial de contingência, 
mas não foi mencionado sobre a sua aplicação.

Nos dias 8 e 12 de março de 2021, visitamos in loco, parte das estru-
turas do sistema de esgotamento sanitário da Barra da Lagoa, acom-
panhados de técnicos da CASAN, moradores da Costa da Lagoa e 
engenheiros sanitaristas.

A visita à ETE Barra da Lagoa compreendeu a parte interna da 
Estação e a zona de disposição do efluente tratado, chamado 
“Campo de aspersão” . Visitamos também as 4 estações elevatórias 
de esgoto na Costa da Lagoa.

No dia 12/03/21, visitamos in loco as 4 estações  elevatórias de 
esgoto sanitário da CASAN na Costa da Lagoa juntamente com téc-
nicos, moradores e representantes da sociedade civil. 

Observamos que as EEE’s não possuem extravasores e mesmo que 
tivessem, pela geografia do local, caso houvesse um extravasamento, 
inevitavelmente desaguaria na Lagoa da Conceição.

Observamos também resíduos e barcos sobre as elevatórias, que no caso 
de uma ocorrência, dificultariam o acesso dos técnicos da Companhia.

Foi relatado pelos moradores a ausência de ações de educação 
ambiental na comunidade. O que na nossa percepção se houvesse 
tais ações, facilitariam os vínculos com a companhia e entendimento 
sobre o funcionamento do sistemas de esgotamento sanitário.

3.2.2 ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE 
ESGOTO (EEE) DA COSTA DA LAGOA
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Consideramos de extrema importância a apresentação do Plano de 
contingência e emergência às comunidades atendidas pelo SES Barra 
da Lagoa em conjunto a um programa de educação ambiental. 

Nas 5 EEE’s da Barra da Lagoa não houveram visitas presenciais em 
função do risco gravíssimo da Pandemia do COVID19.

A cobertura da rede coletora de esgoto do SES da Lagoa da Concei-
ção corresponde a 76% dos bairros Lagoa da Conceição e Barra da 
Lagoa, segundo dados do Instituto Trata Brasil.

Esse dado embora acima da média da cobertura da rede coletora de 
esgoto do nosso município, ainda é insuficiente no que tange à Uni-
versalização do Saneamento Básico, principalmente por ter instalados 
dois sistemas distintos na Bacia Hidrográfica da Lagoa da Conceição 
somente em nível secundário de tratamento dos efluentes e com 
corpos receptores inseridos dentro de Unidades de Conservação, am-
bientes extremamente sensíveis e que precisam ser preservados.

A comunidade da Costa da Lagoa também gostaria que fossem feitos 
testes na rede da Costa e, principalmente, no emissário que leva os 
efluentes das EEEs da Costa até a ETE da Barra da Lagoa para garantir 
que não esteja havendo nenhum vazamento de esgoto “in natura” na 
Lagoa da Conceição.
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Nesses dois últimos meses, nós do Mandato 
Agroecológico, estivemos presentes e atuan-

tes no território da Lagoa da Conceição.

04
O ROMPIMENTO DA LAGOA 
DE EVAPOINFILTRAÇÃO  
DA CASAN E A CRISE  
HIDRO-SÓCIO-SANITÁRIA
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Após receber a triste notícia na manhã do dia 25/01/21 sobre o rom-
pimento da lagoa de evapoinfiltração (LEI - CASAN),  começamos a 
acompanhar o fato:

Esse evento nos fez refletir sobre questões  da governança relacio-
nada ao Saneamento. Cabe ressaltar que o tema Saneamento possui 
quatro sistemas de engenharia, a saber: abastecimento de água, 
drenagem urbana, resíduos sólidos e esgotamento sanitário - e mais 
um sistema pedagógico adjunto de educação sanitária e ambiental, 
conforme orienta a lei federal 9.795/99. Dito isso, neste relatório 
estamos pontuando sobre nossas observações e reflexões referen-
tes ao eixo esgotamento sanitário.

O rompimento da LEI-CASAN foi um evento extremo que eviden-
ciou os problemas históricos de governança na Bacia Hidrográfica da 
Lagoa da Conceição. 

O uso e ocupação do solo, o desrespeito dos empreendimentos às 
legislações ambientais, os problemas operacionais e  de subdimen-
sionamento do sistema por parte da CASAN, a ineficiência dos tra-
tamentos de esgoto individuais, tanto pelo dimensionamento quanto 
pela característica do solo, os lançamentos irregulares de esgoto 
bruto, o nível de tratamento das ETEs que atualmente é secundário 

Participamos dos atos organizados 
pela comunidade

Participamos de reuniões com a 
Comissão de atingidos

Participamos das reuniões e 
articulações da Comissão Temporária 
da Câmara Municipal de Vereadores

Fizemos visitas às estruturas de 
tratamento de esgoto, ETE Barra da 
Lagoa e elevatórias da Costa da Lagoa
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e deveria ser terciário, com remoção de fósforo (P) e nitrogênio (N), 
visto que esse ecossistema é extremamente sensível e estamos  
presenciando os impactos da contribuição desses nutrientes em 
grande quantidade nas águas da Lagoa, além dos altos índices pluvio-
métricos nos dias anteriores ao evento, são fatores que contribuíram 
para essa crise hidro- sócio-sanitária.

Todos esses fatores somados à invisibilização da luta dos ambienta-
listas que há mais de duas décadas denunciam o descaso com esse 
território e a ausência de um espaço de participação da sociedade 
civil e dos moradores deste território na tomada de decisões sobre 
as questões relacionadas a Bacia da Lagoa da Conceição, corrobo-
ram para esse cenário de colapso.

Acreditamos que somente com uma abordagem ecológica, com 
soluções baseadas na natureza, com um entendimento sistêmico do 
ciclo da água e com uma valorização da bacia hidrográfica como um 
bem comum é que podemos restaurar/ recuperar esse ecossistema 
tão relevante ambiental, cultural, social e economicamente para o 
município de Florianópolis.





Relatório de Saneamento  - Lagoa da Conceição40

Cenário em que apenas 48% no índice de 
esgoto é tratado referido à água consumida 

35,9% da população de 
Florianópolis não tem 
acesso ao sistema de 
esgotamento sanitário. (SNIS 2018)

A população de Florianópolis está estimada 
em mais de 508.826 pessoas em seus 
674,844 km² de área territorial. (IBGE 2020)

Aproximadamente 176.834 pessoas não têm  
coleta de esgoto em seus domicílios, ou seja,

Em 2017 tivemos R$ 78,35 per capita de 
investimentos em esgotamento sanitário.  
(ITB 2018)



Segundo o DATASUS, foram 
internadas 93 pessoas 
em 2018, por doenças de 
veiculação hídrica e 4 óbitos 
pela mesma causa.
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05
PLANO MUNICIPAL 
INTEGRADO DE 
SANEAMENTO BÁSICO 2021
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5.1 QUESTIONAMENTOS SOBRE O 
PMISB 2021

A construção dos questionamentos foi realizada considerando a ela-
boração de um documento técnico didático.

Isto porque, em virtude da ampla divulgação obrigatória ao traba-
lho e ainda a participação social no processo de construção de uma 
lógica de saneamento adequado ao município, é necessário criar-se 
uma linguagem adequada e clara para os diferentes públicos, além é 
claro da transparência nas informações obtidas.

Desta forma a seguir constam indagações que deixaram lacunas no 
entendimento mais aprofundado sobre a forma de planejamento 
adotada e seu impacto nas diferentes visões de saneamento aderen-
tes aos usuários do sistema de saneamento de Florianópolis.

Uma leitura atual do Plano Municipal Integrado de Saneamento 
Básico (PMISB) à luz da cultura dos bens comuns permitiu a identi-
ficação inicial de 6 vazios de conteúdos que nos ajudam a compreen-
der a baixa efetividade do plano nesses 8 anos de sua existência e as 
indiferenças que estão na origem da crise sanitária do município.

Esses vazios são os seguintes: 

• A ausência de relações entre a lei federal de saneamento básico 
(11.445/2007) com as demais leis irmãs de desenvolvimento 
sustentável: 1) L.F. 7.661/1988 de gerenciamento costeiro; 2) L.F. 
9.433/1997 de recursos hídricos; 3) L.F. 9.795/1999 de educação 
ambiental; 4) L.F. 9.985/2000 de unidades de conservação; 5) 
L.F. 10.257/2001 do estatuto das cidades; 6) L.F. 11.428/2006 
da mata atlântica; 7) L.F. 11.771/2008 do turismo; 8) L.F. 
12.305/2010 dos resíduos sólidos; 9) L.F. 12.608/2012 da prote-
ção e defesa civil.

• A ausência de atualização do plano no encaminhamento dos 
resultados da 1ª. Conferência municipal de saneamento reali-
zada em julho de 2015, em especial às 14 moções aprovadas 
(abordando a criação de unidades de conservação; a atuação em 
educação ambiental e sanitária; o apoio às organizações sociais 
de residuos sólidos; a proteção aos rios da ilha e a sua natureza; 
e solicitações de melhoria e maior efetividade das agências e ins-
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tituições municipais e estaduais de ambiente e recursos hídricos); 
e às 153 proposições geradas pelos quatro grupos de trabalho 
da conferência, sendo 11 em abastecimento de água, 24 em es-
gotamento sanitário, 93 em resíduos sólidos e 25 em drenagem 
pluvial. O documento ‘carta da 1ª. Conferência municipal de sane-
amento básico’ realiza uma excelente síntese dos resultados. 

• A ausência de futuridade da crise sanitária dos bairros no 
PMISB e a falta de efetividade dos níveis de responsabilidades 
institucionais, dos indicadores de avaliação e monitoramento 
e das ações de emergências e contingências, respectivamente, 
itens 11, 12 e 13 do plano.  

• A ausência de uma cultura dos bens comuns no plano pode 
ser identificada como a maior responsável de sua paralisia ins-
titucional e ineficiência política frente à trajetória colapsista do 
saneamento básico na ilha. A cultura dos bens comuns pode ser 
apreendida pelas três pedagogias específicas da sustentabilida-
de: as pedagogias do cuidado, dos bens comuns e da governança 
local. Com a primeira aprendemos que o humano se humanizou 
na experiência do cuidado com as pessoas, com a natureza e com 
o futuro. Com a segunda aprendemos que enquanto o amor é 
a emoção fundadora do humano, o reconhecimento dos bens 
comuns, sua crucialidade e sua valorização são os sentimentos 
constituidores da humanidade. Com a terceira pedagogia apren-
demos que não existe bem comum sem uma comunidade de 
pessoas usuárias, titulares e com um sentimento de pertencimen-
to intergeracional e de pertinência ecológica com esse bem. A 
governança local de um bem comum compreende a economia da 
experiência humana com a identificação das melhores práticas, 
a constituição de comunidades de aprendizagem e a formulação 
de estratégias sociais de governnça social da futuridade respon-
sável do bem comum. Essas éticas estão ausentes ou fracamente 
subjacentes em toda a estrutura do pmisb, em especial, em seus 
fundamentos.

• A ausência da educação sanitária e ambiental como um sistema 
estruturante do plano é legalmente aceitável em função de a 
lei federal conceituar e estabelecer o saneamento básico como 
constituído de apenas 4 sistemas de engenharia: o abastecimento 
de água, o esgotamento sanitário, os residuos sólidos e a drena-
gem pluvial. Essa ausência é, entretanto, moralmente indefensá-
vel. A comunidade especialista de engenharia sanitária sabe que 
sem educação não há sistema de saneamento que seja eficaz. 
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E o profissional que não sabe precisa se recliclar. A ausência da 
educação sanitária e ambiental no plano não pode ser justificada 
por sua ausência na lei do saneamento, mesmo porque existe 
uma lei federal específica sobre a obrigatoriedade da educação 
ambiental em todo o processo de desenvolvimento nacional (l.f. 
9.795/1999 de educação ambiental, art 14). A educação sanitá-
ria, de forma específica, facilita a compreensão de cada um dos 
quatro sistemas de engenharia e da conectividade entre eles. 
Assim, o cidadão usuário e suas organizações, precisam conhe-
cer o movimento da água nos sistemas de abastecimento, dos 
esgotos nos sistemas de esgotamento, dos residuos nos sistemas 
de residuos sólidos e das águas de chuva nos sistemas de dre-
nagem e a limpeza pública. E ainda, das relações, delimitações e 
condicionantes geo-hidro-ecológicos da natureza na qual esses 
quatro sistemas estão atuando. E também da gestão de cada 
sistema. A educação ambiental irá construir a consciência do 
contexto ecológico, social e político do plano. Ambas as educa-
ções são recursos cognitivos fundamentais para a construção da 
consciência da titularidade cidadã sobre o saneamento básico e 
seu reconhecimento como um bem comum. 

• A ausência de instrumentos de governança social no acompa-
nhamento do plano é a razão maior da permanência nefasta da 
cultura política do diálogo instrumental entre os orgão gestores 
e as comunidades de moradores e usuários. Os gestores definem 
os projetos de forma tecnocrática e levam seus argumentos 
acabados para uma comunidade que já não confia nem nos pro-
cessos nem nos resultados anunciados. E que tampouco possue 
todas as informações, conhecimento e experiência e tempos para 
uma atuação cidadã mais qualificada e estratégica. Dos quatro 
instrumentos de governança social previstos no plano, dois 
foram criados: a) a conferência municipal de saneamento básico 
teve uma primeira edição, porém sem repercussão no plano. B) 
o conselho municipal de saneamento básico foi criado, mas tanto 
sua composição quanto sua atuação estão muito aquém do legal 
e do efetivo. O outro dois, c) o fundo municipal de saneamento e 
o d) sistema municipal de informação sobre o saneamento, nunca 
foram implementados. Os instrumentos de governança social 
de um sistema de saneamento como um bem comum se iniciam 
com a construção e disponibilização de uma plataforma pedagó-
gica, amigável e transparente de todo o sistema de informações, 
registro de experiências, leis, políticas, planos, projetos e rotinas 
de gestão, agenda de participação e acompanhamento e mesas 
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permanentes de diálogo e mediação dos diversos temas rela-
cionados tanto aos sistemas de engenharia como aos aspectos 
transversais e estruturantes do plano. A cultura da governança 
local de um bem comum abre as portas para um relacionamen-
to ético entre os setores público, privado e social, pautado pela 
responsabilidade com o futuro, pelo respeito à natureza e pelo 
reconhecimento da legitimidade das pessoas e suas organizações 
civis na construção do que é melhor para todos.

5.2 DIAGNÓSTICO

• As imagens apresentadas na revisão do trabalho são pouco legíveis;

• Há caracterização dos sistemas, porém não há diagnóstico de 
fato, que aponte as deficiências que possam validar os progra-
mas, projetos e ações ou mesmo os pontos positivos que contri-
buam para a manutenção das estruturas;

• Não foi realizada comparação entre o status das instalações 
do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) de 2011 e o 
plano revisado. 

• Houve melhorias? Algo piorou nas condições de manutenção e 
operação das estruturas? 

• Qual a condição dos reservatórios? Todas as estruturas foram 
visitadas?

5.2.1 SISTEMA DE ABASTECIMENTO 
DE ÁGUA

• Não há registro fotográfico das instalações de esgotamento sanitário.

• O diagnóstico não apresenta limitações ou problemas detalhados 
por estruturas.

5.2.2 SISTEMA DE ESGOTAMENTO 
SANITÁRIO
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• As considerações apresentadas no item 11 são apresentadas de 
forma geral, não demonstram, por exemplo, mapas que possam 
detalhar áreas desprovidas de sistemas de coleta e tratamento 
ou mesmo de gerenciamento dos sistemas individuais.

• Vale lembrar que o PMSB é um instrumento da Lei Federal 
11.445/2007 que deve ser amplamente divulgado, e assim apre-
sentar linguagem acessível para todos os públicos. Isto pode ser 
alcançado por linguagem técnica complementada por esquemas, 
desenhos e mapas temáticos que ilustrem as situações abordadas.

• Não foram apresentadas pendências relatadas em relatórios da 
agência reguladora

• Não há descrição sobre os locais de disposição final dos efluentes

• Quais são as deficiências gerais do sistema de esgotamento sani-
tário do município?

• O que foi realizado em termos de investimentos desde o PMSB 
de 2011?

• Foi realizada somente caracterização das estruturas, porém não 
foram explicitadas suas limitações, problemas, enfim, como é 
possível a definição de investimentos a partir de informações 
incompletas?

• No item 12, com relação ao programa se liga na rede, quais foram 
os resultados alcançados desde o início do programa? Como é 
realizado? Quais as metas estabelecidas contratualmente?

• Sobre o grupo Sanear, quais trabalhos foram realizados desde o 
início de seu funcionamento?

• O programa Trato pelo Capivari é pouco explanado.
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• O documento descreve: 

“O diagnóstico foi realizado pela Comissão Especial de Estudos de Drena-
gem e Manejo de Águas Pluviais de Florianópolis DREMAP, constituída 

pelos técnicos da Prefeitura Municipal de Florianópolis e pelos professores 
do Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental da UFSC, oficiali-

zada no Decreto Municipal 14.942 de 21 de julho de 2015.”

Sugere-se que a versão final contemple no mesmo documento.

• É notória a qualidade do material apresentado, que considerou 
de fato a participação social, apontou as deficiências do sistema 
de drenagem e propôs soluções.

• Não há diagnóstico sobre a atuação da agência reguladora (ARESC) 
no município. É adequada? Qual a visão da equipe? Quantas visitas 
são realizadas ao ano em cada uma das instalações?

• Qual o custo da agência reguladora para o município? 

• Os serviços de drenagem e resíduos são regulados? De que 
forma?

• O que os relatórios apontam? Há deficiências segundo as últimas 
fiscalizações? 

• Uma visão sobre o site da ARESC:

a. Informação pouco clara sobre os relatórios de fiscalização. 
O nome dos arquivos não especifica a estrutura.

b. O SIGARESC não apresenta todos os relatórios e está 
desatualizado

c. O SIGARESC deveria apresentar os relatórios com as es-
truturas geolocalizadas visto que é uma ferramenta SIG

d. É realizado somente 1 relatório anual por estrutura o que 
é pouco considerando a complexidade dos serviços de 
saneamento de Florianópolis

5.2.3 SISTEMA DE DRENAGEM 
PLUVIAL

5.2.4 AGÊNCIA REGULADORA
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• Onde está o diagnóstico sobre a Vigilância Sanitária?

• Há deficiências?

• Qual a estrutura do órgão?

• Quais as suas atribuições?

• Por que o PMSB de 2011 e ainda sua revisão em 2019 não apre-
sentam diferentes cenários para a universalização dos sistemas?

• O prognóstico se baseia somente em 1 tipo de cenário de cresci-
mento populacional, porém não apresenta diferentes abordagens 
sobre o saneamento no município e assim não explicita outras 
visões.

• Foi considerado somente o planejamento programático da presta-
dora de serviços de água e esgoto?

• A Lei 11.445/2007 cita em seu Art. 11. 

“São condições de validade dos contratos que tenham por objeto a 
prestação de serviços públicos de saneamento básico:

§ 1º Os planos de investimentos e os projetos relativos ao contrato deverão 
ser compatíveis com o respectivo plano de saneamento básico.”

Porém o documento de 2011 e mesmo sua revisão aparentemen-
te demonstram que o plano de investimentos foi definido pela 
concessionária, visto que cenários alternativos não foram apre-
sentados, ou seja, não estaria se invertendo a ordem de fatores do 
parágrafo primeiro do Art. 11?

5.2.5 VIGILÂNCIA SANITÁRIA

5.3 PROGNÓSTICO
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• Qual o status das ações propostas no PMSB de 2011? 

• Quais foram cumpridas e de que forma?

• Quais ações não foram cumpridas e por quê?

• Por que o Estudo de Viabilidade Econômica e Financeira (EVTE)
não foi realizado por uma equipe independente da companhia de 
saneamento?

• O EVTE foi realizado sob qual ótica, investimento a partir das re-
ceitas provenientes da tarifa ou financiamentos não onerosos?

• Qual base tarifária foi utilizada na projeção das receitas para os 20 
anos?

• Qual indicador financeiro foi utilizado para os reajustes tarifários?

• Com relação aos custos, como se observa a projeção daqueles 
oriundos da gestão dos sistemas?

• Onde estão contemplados o detalhamento das variáveis consi-
deradas no EVTE? (o que entra na base de cálculo das receitas de 
água, esgoto e indiretas, composição dos custos)

• A TMA considerada foi aquela estipulada em contrato. É uma taxa 
adequada para este modelo de contrato? Qual a análise do PMSB 
sobre isso? Qual composição 

• Qual o fator de risco associado a TMA?

5.4 PROGRAMAS, PROJETOS 
E AÇÕES

5.5 ESTUDO DE VIABILIDADE 
ECONÔMICA E FINANCEIRA
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• Podemos entender para um projeto de saneamento que se a TIR 
estiver abaixo da TMA ele é considerado inviável?

O Plano Municipal de Saneamento Básico é estabelecido pela Lei 
Federal 11.445/07, e é um instrumento de planejamento que estabele-
ce diretrizes para a prestação dos serviços públicos de saneamento, e 
deve atender os princípios básicos, entre eles a universalização. 

Em atendimento a Lei Federal 11.445/2007 alterada pela Lei Federal 
nº 14.026/2020, o Município de Florianópolis está atualizando e revi-
sando o Plano Municipal Integrado de Saneamento Básico, aprovado 
pela Lei Municipal nº. 9.400/2013, quanto aos serviços de abasteci-
mento de água, esgotamento sanitário e drenagem urbana, de forma a 
estabelecer uma revisão do estudo anterior e adequando-o aos dados 
atuais das condições do município. A consulta pública está disponível 
de forma online até 31 de março de 2021. Tendo em vista o prazo 
curto para contribuições e no sentido de garantir a participação da 
sociedade, encaminhamos um documento à Prefeitura Municipal de 
Florianópolis solicitando a ampliação do prazo para consulta pública 
do PMISB 2021.
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Considerando a contextualização dos Siste-
mas de Esgotamento Sanitário instalados na 
Bacia da Lagoa da Conceição, o rompimento 

da LEI-CASAN, a recomendação do IMA e 
FLORAM para evitar contato primário e 
consumo de pescados da Lagoa da Con-

ceição, os resultados das coletas de água 
demonstrando baixos níveis de O², processo 

acelerado de eutrofização e expansão da 
zona morta, torna-se urgente a implemen-

tação de instrumentos de governança social 
com abordagens mais integradas e holís-
ticas, com entendimento sistêmico desse 

sistema hidro-sócio-ecológico.

06
CONCLUSÕES
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6.1 IMA

É imprescindível a aplicação e implementação imediata  do progra-
ma de recuperação da Lagoa da Conceição, proposto pelo Projeto 
Ecoando Sustentabilidade  bem como todas as outras ações de miti-
gação  que não causem mais impactos nesse ambiente.

É extremamente importante a  Reparação Integral de todas as mais 
de cem pessoas atingidas para que possam retornar a suas rotinas e 
restabelecerem suas  vidas em segurança. 

Reforçamos nossos pedidos já enviados via ofícios, requerimentos e 
indicações:

Rever critérios e parâmetros na destinação final de efluente e solicitar 
a ampliação no nível de tratamento das ETEs da Bacia Hidrográfica da 
Lagoa da Conceição.  

Solicita ação emergencial de restauração da área de 0,5 hectares de 
restinga arbórea em estágio avançado de regeneração e fixadora de 
dunas,  impactada pelo extravasamento de efluente da LEI-CASAN  e 
posteriormente esse local seja um memorial. Considerando toda a área 
de dunas e restinga impactadas por máquinas que realizaram interven-
ções após o rompimento. 

Solicita ampliação nos parâmetros nas análises de balneabilidade na 
Lagoa da Conceição (Hepatite A, Rotavírus e adenovírus)

6.1.1 REQUERIMENTO

6.1.2 OFÍCIO
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6.2 FLORAM

Solicita que considere no processo de licença ambiental os últimos 
eventos ocorridos na ETE Lagoa e determine a ampliação no nível de 
tratamento, de secundário para terciário, com remoção de fósforo e 
nitrogênio nas ETEs da Bacia Hidrográfica da Lagoa da Conceição.  

Solicita ação emergencial de restauração da área de 0,5 hectares de 
restinga arbórea em estágio avançado de regeneração e fixadora de 
dunas,  impactada pelo extravasamento de efluente da LEI-CASAN e 
posteriormente esse local seja um memorial.

Reforçamos também a importância da ampliação do nível de trata-
mento de efluentes nos sistemas de esgotamento sanitário da Bacia 
Hidrográfica da Lagoa da Conceição, com remoção de fósforo e nitrogê-
nio, da implantação dos   sistemas ecológicos de saneamento de forma 
descentralizada e acessível à população em locais sem coleta de esgoto 
e também a implantação de programas e ações de  educação sanitária e 
ambiental no município de Florianópolis.

Consideramos relevante a manifestação pública dos gestores públicos 
sobre os questionamentos e apontamentos feitos neste relatório,como:  
Prefeitura Municipal de Florianópolis, Secretaria de Infraestrutura, Su-
perintendência de Saneamento, Secretaria da Casa Civil, Secretaria de 
Meio Ambiente, Superintendência da Pesca, Maricultura e Agricultura, 
bem como da concessionária Companhia Catarinense de Águas e Sane-
amento (CASAN), Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina (IMA), 
Fundação Municipal do Meio Ambiente (FLORAM) e Agência Regula-
dora de Serviços Públicos de Santa Catarina ( ARESC).

6.2.1 INDICAÇÃO 

6.1.2 OFÍCIO
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Concluímos esse relatório, agradecendo ao GT de Saneamento do 
Mandato Agroecológico, os apoiadores, pesquisadores, professores 
do Projeto Ecoando Sustentabilidade e a comunidade da Lagoa da 
Conceição, em especial a Comissão de Atingidos da Servidão Manoel 
Luiz Duarte, os representantes do Movimento Atingidos por Barragens 
(MAB),  representantes da AMOCOSTA, da ONG Costa Legal, Todd 
Southgate pela captação de imagens e edições dos vídeos nesse período 
e todes que contribuem com a nossa construção política-ambiental-so-
cial-cultural  baseada nos nossos princípios de Ecologia e Justiça Social.

A Lagoa da Conceição é um ser vivo, um ecossistema complexo e sensí-
vel, suas águas superficiais e subterrâneas devem ser preservadas e os 
corpos hídricos recuperados. A Lagoa é um sujeito de direitos.



Queremos 
a Lagoa 
Viva! 



“É necessário entender os Direitos da Natureza como 
uma reação ao choque de visões, não com objetivo de 
provocar uma fratura, mas de costura de estéticas, 
emoções, desejos, conhecimentos e saberes, que são 
elementos consubstanciais do Bem Viver. 

Precisamos de um mundo reencantado com a vida, 
abrindo caminhos de diálogo e reencontro entre os 
seres humanos, enquanto indivíduos e comunidades, 
e de todos com a Natureza, entendendo que todos os 
seres humanos formamos parte da Natureza e que, no 
final das contas, somos Natureza.” 

Alberto Acosta  - O Bem Viver pág 141

Florianópolis, 25 de março de 2021

GT de Saneamento - Mandato Agroecológico
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