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RESUMO 

Em Florianópolis como nas demais áreas urbanas no Brasil, os investimentos no setor de 

saneamento, mais especificamente na rede coletora de tratamento de esgotos, são 

demasiadamente carentes frente as suas demandas. O município de Florianópolis nos últimos 

anos tem recebido a migração de pessoas de outras cidades o que ocasionou um incremento 

populacional, aumentando assim a demanda por infra-estrutura, que não acompanha as 

necessidades populacionais. O estudo da legislação vigente, a estimativa populacional, o 

número de ligações elétricas relacionados com o número de construções destas áreas objetos 

deste estudo, embasaram a argumentação deste estudo de caso. Este trabalho tem por objetivo 

confrontar o processo de densificação urbana com o decaimento dos índices de baneabilidiade 

das praias de Ingleses e Canasvieiras – Florianópolis/SC. De acordo com o estudo realizado a 

população destas áreas está vulnerável à contaminação, pois em todos os pontos monitorados 

constata-se uma crescente diminuição das condições próprias de balneabilidade nestes 

ambientes. A escolha de pontos de coleta para a análise de balneabilidade procura avaliar toda 

a extensão da praia, com os dados levantados no estudo, o monitoramento é eficaz, cumpre 

seu papel, embora a melhoria das condições de balneabilidade através da construção de rede 

coletora de esgoto, estação de tratamento, conscientização da população ainda é um objetivo a 

ser atingido. 

 
 
Palavra-chave: Balneabilidade, densificação urbana, esgoto sanitário. 
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1.  INTRODUÇÃO 

 A partir de observações e de estudos desenvolvidos por diversos pesquisadores, podemos 

constatar que Florianópolis cresceu rapidamente a partir da década de 1970, como decorrência 

do boom imobiliário. De seu traçado original em xadrez, de herança açoriana, hoje a cidade 

apresenta-se como um mosaico urbano, de grande condensação de edifícios na área central. As 

antigas construções térreas deram lugar às aglomerações de edifícios. A expansão urbana nem 

sempre se deu de acordo com planejamento. O crescimento desordenado foi acompanhado ao 

longo dos anos por uma estagnação da capacidade do antigo sistema de esgotos, não atendendo, 

sobretudo às demandas agravadas pela explosão demográfica e pelo processo crescente de 

migração para o centro urbano e áreas periféricas. 

Assim como em Florianópolis, nas demais áreas urbanas do Brasil, os investimentos 

públicos no setor de esgotos demonstram-se demasiadamente carentes face às necessidades 

emergentes. Os esgotos sanitários passam a ser vistos como mais um integrante do caos urbano. 

E ainda, alie-se ao fato de que quando o problema é tratado sobrepuja sobre sua interpretação 

uma visão econômica, baseada na redução de aplicações financeiras necessárias ao alcance da 

melhor forma de disposição final, ou seja, "o tratamento dos efluentes". Isto porque, na 

concepção economicista, o tratamento de esgotos não traz retornos financeiros, ou seja, não se 

apresenta rentável. O que é uma inverdade, se verificarmos todas as atividades que desenvolvem 

tarefas embasadas em recursos naturais, nota-se que estão sendo degradadas pelos esgotos 

sanitários. 

Segundo SILVA (1989), a população atendida pela rede de esgotos vai aumentando 

gradativamente até meados do ano de 1950, servindo, até então, somente aos domicílios em cujas 

ruas possuíam a mesma implantada. O sistema de esgotos projetado em 1912, com garantia para 

20 anos e a uma população de no máximo 30.000 habitantes, estaria, ao atingir o período de 

validade do projeto (1932), teoricamente, com sua capacidade esgotada. No entanto, no ano de 

1941é que a rede começou a ter efetivamente sua capacidade esgotada, com a área urbana da 

cidade apresentando 31.850 habitantes. Pelos dados estimados, apenas 37,6% desta população se 

utilizavam da rede, mas sua capacidade de vazão logo foi saturada em consequência das 

inúmeras ligações de águas pluviais, que, por falta de fiscalização e controle operacional, foram 

desde o início sendo executadas diretamente na rede de esgotos sanitários. 

Com o passar dos anos, a partir de 1950, constata-se, que os percentuais da população 

atendida pela rede de esgoto começou a diminuir gradativamente. Tal fenômeno se fundamenta 
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no grande crescimento da população periférica de baixa renda na área central e no continente 

(Estreito), ocupando espaços não providos pelo serviço de esgotos. Além disso, os investimentos 

sob a forma de implantações e ampliações no setor estavam totalmente defasados com relação ao 

crescimento demográfico verificado até o ano de 1960. Até então, a verticalização das 

construções na área central da cidade eram muito pequenas, prevaleciam os imóveis térreos, a 

maioria com quintais e chácaras, ocupando de forma horizontal os espaços contornantes à rede 

de esgotos. 

A partir do ano de 1960, o fenômeno se inverte de forma acentuada, passando a aumentar 

a percentagem da população atendida na área central, principalmente com o incremento no ritmo 

da construção civil, ocupando os terrenos vagos com novas edificações e substituindo grande 

parte das antigas propriedades térreas por edifícios de mais de três pavimentos.  

O ritmo de atendimento aos usuários da rede de esgotos torna-se mais acentuado a partir 

do ano de 1970, com o grande adensamento de edifícios na área central de Florianópolis. 

Exemplificando a ideia da vazão resultante do aumento dos números de atendidos pela rede de 

esgotos a partir dessa época, nas ruas centrais, um terreno ocupado por apenas uns domicílio com 

no máximo 3 banheiros e uma cozinha, de repente, passava a ser ocupado por um edifício com 

12 pavimentos, tendo 70, 80 ... apartamentos, perfazendo muitas vezes um montante de até 150 

banheiros e 80 cozinhas, passando então a rede a atender em um único ponto (uma única ligação) 

70, 80 ... vezes mais o número de usuários. Para se ter idéia da dimensão do problema, em 

termos numéricos, havia ruas que possuíam somente casas térreas, perfazendo um montante de 

100 sanitários e 70 cozinhas, que em pouco tempo e repentinamente, com a verticalização 

passaram a ter 2.000 sanitários e 1.500 cozinhas, aumentando a vazão em mais de 20 vezes. Isto 

aliado aos acréscimos das vazões de ligações pluviais indevidas na rede de esgoto acarretou em 

sensíveis saturações, principalmente em épocas de chuvas. 

No que concerne especificamente ás características dos esgotos sanitários de origem 

doméstica, deve-se ressaltar que devido à presença de materiais dissolvidos e de sólidos 

formados por matérias orgânicas, este tipo de esgoto se estabiliza através da oxidação 

bioquímica, fazendo baixar a concentração de oxigênio nos corpos receptores a níveis impróprios 

a vida das espécies, que necessitam de oxigênio livre para subsistirem (organismos aeróbios). E 

ainda possibilita a transmissão de doenças de veiculação hídrica devido a presença de germes 

patogênicos. Segundo a Fundação do Meio Ambiente – FATMA (1981, apud Silva (1989)): 

“A contaminação das águas das praias e dos organismos marinhos, por bactérias, vírus e 

parasitas poderão ocasionar aos seus frequentadores, doenças de pele, de olhos, de 
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ouvido, nariz e garganta, distúrbios gastrointestinais, e até mesmo enfermidades mais 

graves, como a febre tifóide, febre para-tifóide, hepatite infecciosa e, sob reserva, a 

poliomielite. Para a análise dos coliformes totais e fecais, foi utilizado o laboratório 

central da FATMA, e os resultados foram expressos em NMP  (Número Mais Provável) 

por 100 mililitros (NMP/100 mL). A pesquisa, de coliformes foi efetuada através da 

técnica dos tubos múltiplos, segundo especificações do "Standart Methods for the 

Examination of Water and Wastewater, 16ª Edition, 1985". Para a classificação, foram 

adotadas as especificações do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), 

através da resolução n° 20 de 18.06.1986.” 

Deste modo, as condições de baneabilidade das praias foram classificadas em 

próprias e impróprias, conforme o (relatório da FATMA. referente ao biênio 1987-1988). No 

citado relatório, foram consideradas impróprias as praias com índices bacteriológicos que 

ultrapassavam o preconizado ao método; ou se for verificado, na região, incidência 

relativamente elevada ou anormal de enfermidades transmissíveis por via hídricas; sinais de 

poluição de esgotos, perceptíveis pelo olfato ou visão; recebimento regular intermitente ou 

esporádico de esgotos por intermédio de galerias pluviais, valas, córregos, rios ou outros, mesmo 

que seja de forma diluída; presença de resíduos ou despejos, sólidos ou líquidos, inclusive: 

óleos, graxas e outras substâncias capazes de oferecer risco a saúde ou tornar desagradável à 

recreação; pH menor que 5 ou maior que 8,5; presença de parasitas na água que afetem o 

homem ou constatação da existência de hospedeiros intermediários infectados, e outros fatores 

que contra indiquem, temporária ou permanentemente, o exercício da recreação de contato 

primário. 

Segundo SILVA (1989), os resultados mais atuais das condições de balneabilidade 

em Florianópolis eram: 

Continente: 

• Balneários com boas condições de balneabilidade: São Miguel, Ponta de Baixo e 
Praia das Palmeiras. 

• Balneários comprometidos; Jardim Atlântico, Balneário do Estreito, Matadouro, 
Itaguaçu, Praia do Meio e Bom Abrigo, devido á grande quantidade de esgotos 
lançados "in natura" nas praias. 

Ilha: 

• Balneário com boas condições de balneabilidade: Daniela, Praia do Forte, Jurerê, Praia 
Brava, Lagoinha, Praia do Santinho, Praia do Moçambique, Praia da Joaquina, Praia do 
Campeche, Armação e Pântano do Sul. 

• Locais comprometidos: Forte Santana, Beira Mar Norte, Aterro da Baía Sul, Curtume e 
José Mendes, totalmente poluídos. 
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As praias de Cacupé, Santo Antônio, Sambaqui, Tápera, Ribeirão da Ilha, Caeira da 

Barra do Sul e Praia da Base apresentam condições favoráveis de balneabilidade e boa parte do 

tempo, mas, de acordo com os ventos, poderão ser consideradas suspeitas. 

No balneário de Canasvieiras e na Lagoa da Conceição, foram efetuados 

levantamentos sanitários, sendo efetuados lacres de grande parte das ligações das águas 

residuárias em galerias de águas pluviais, córregos, rios, valas e na própria lagoa. Na lagoa da 

Conceição, chegou a ser implantado e inaugurado, em julho de 1988, um sistema de esgotos 

sanitários, com coletores e tratamento dos efluentes através do processo de Valos de Oxidação. 

Processo esse que permitiu amenizar consideravelmente os problemas ambientais da área, antes 

mais agravados. No estágio atual, vai depender da compreensão da população e fiscalização 

constante da FATMA, de forma que todos os despejos com destinação indevida sejam 

direcionados ao sistema coletivo para o devido tratamento. 

Nas áreas periféricas da cidade, onde predomina urbanização espontânea, com 

moradores carentes, o quadro de saneamento é ainda mais crítico. A população convive com o 

lixo e os esgotos que são dispostos, em sua maioria, sobre o solo, superficialmente, ou lançados 

em valas a céu aberto. Em épocas de chuva, com a obstrução das valas, as águas imundas 

invadem os terrenos, as vias de acesso (servidões) e as próprias casas. 

A seguir apresenta-se a Tabela 1uma síntese cronológica dos serviços de saneamento 

em Florianópolis, segundo Silva (1989). 

Tabela 1: Síntese cronológica do saneamento em Florianópolis 

ANO ACONTECIMENTO 

1673 

Início da póvoa de Nossa Senhora do Desterro pelo bandeirante paulista Francisco Dias Velho. Desde o 
inicio, problemas de saneamento, doenças e salubridade pública. Desde o inicio, os excretas tinham 
destino aleatório e ausente de preceitos de salubridade. 

1862 

A municipalidade manda construir três trapiches de madeira para o lançamento de excretas ao mar: um na 
área central, outro próximo ao atual mercado público e outro no Arataca, próximo a atual ponte Hercílio 
Luz. Os esgotos eram depositados pelos moradores em barris de madeira (cubos) e ao final da tarde, 
recolhidos pelos escravos (“tigres”) para seu transporte e despejo nas praias e córregos mais próximos. A 
municipalidade controlava estes serviços, que foi o primeiro serviço de esgotos da cidade. 

1877 

É concessionado a Firmínio Duarte e Silva e Carlos Guilherme Schmidt por 20 anos o serviço de remoção 
de águas servidas e matérias fecais na área central. O serviço era executado pelos “tigres”, equipes de 
escravos de propriedade dos concessionários. Era cobrada taxa dos usuários dos serviços através de 
assinatura. 

1886 
A municipalidade contrata o serviço de um “lanção” para o transporte e lançamento ao mar de lixo, 
matérias fecais e águas servidas. 

1888 

Com a abolição da escravatura os serviços de remoção de águas servidas e matérias fecais passam a ser 
executado pela equipe de operacionais assalariados, fazendo uso dos chamados “carroções verdes da 
municipalidade”. 

1911 
O Engenheiro carioca Luiz José da Costa é contratado pelo Governo Estadual e dá inicio aos projetos do 
primeiro sistema de esgotos de Florianópolis, face ao estado de calamidade sanitária da área central. 

1913 Em 13 de fevereiro se dá inicio às obras dos primeiro sistema de esgotos de Florianópolis. 
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Tabela 1: Síntese cronológica do saneamento em Florianópolis - Continuação 
ANO ACONTECIMENTO 

1916 
Em 12 de setembro, em concorrida solenidade pública, se dá a inauguração do primeiro sistema de esgotos de 
Florianópolis (coleta, afastamento, tratamento e disposição final oceânica) na estação de tratamento do tipo Usina de 
Depuração Biológica por Ar Difuso (processo de lodos ativados correlato a cidade de Milwanker/EUA). 

1951 A Estação de Tratamento de Esgotos tem sua capacidade suplantada e os esgotos voltam a ser lançados brutos ao mar. 

1966 
Os esgotos sanitários em Florianópolis passam novamente a ser estudados com o intuito de um Projeto Final de 
Engenharia. As praias da área central dão sinal de poluição e não balneabilidade. 

1988 Entra em operação o sistema de esgotos sanitários da Lagoa da Conceição. 
1992 Entra em operação o sistema de esgotos sanitários do balneário de Canasvieiras. 

1994 
Entra em operação o sistema de esgotos sanitários da área continental com a inauguração da estação elevatória GB em 
Barreiros e as lagoas de estabilização em Potecas/Forquilhinhas. 

1997 
Entra em operação o novo sistema de esgotos sanitários insular com a inauguração da estação de tratamento no aterro 
da baia sul por lodos ativados, modificando a solução anterior que eram lagoas no Rio Tavares. 

2011 
Antes e depois da implantação dos sistemas de esgotos sanitários da ilha e do continente a FATMA vem monitorando 
anualmente ás águas das praias de Florianópolis. Até o momento, apesar do declínio bacteriológico verificado em 
algumas, ainda não alcançamos a restituição aos limites desejáveis. 

Fonte: Silva (1989) 
 
2.  OBJETIVOS 

2.1  Objetivo Geral 

Apresentar alternativas para a coleta, transporte e tratamento de esgoto sanitário com a 

finalidade de restabelecer os índices de balneabilidade das praias de Canasvieiras e Ingleses. 

2. 2    Objetivos Específicos 

• Interpretar a legislação pertinente ao tema do Estudo de Caso; 

• Pesquisar os dados referentes aos incrementos populacionais das áreas de estudos; 

• Pesquisar os dados referentes aos incrementos dos números ligações elétricas 
relacionando-os com números de construções nas áreas de estudos; 

• Correlacionar os dados levantados com os índices de balneabilidade das áreas de estudos; 

• Propor alternativas visando à melhoria do problema em questão.  

 

 

3.  JUSTIFICATIVA 

Segundo Garcia Netto (1996), a ilha de Santa Catarina tem no turismo crescente, um fator 

suplementar de aceleração da urbanização que, assim como grande parte do litoral do Estado, 

tem provocado um processo desordenado de ocupação. Como resultado tem ocorrido graves 

problemas ambientais, com a consequente degradação das belezas naturais e decaimento dos 

índices de balneabilidade, razão principal da demanda turística. Logo, a deterioração dos 
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recursos costeiros, incluindo meio físico e biótico, a expansão descontrolada do turismo e 

urbanização sem planejamento, vem trazendo sérios problemas socioeconômicos e ambientais. 

Nas áreas de estudos a preocupação ambiental remete ao século passado, mais 

especificamente a década de 90. Um problema que se estabeleceu no século passado e que muito 

pouco ou quase nada foi realizado para solucionar as causas e minimizar as consequências. 

 

4.   LEGISLAÇÃO 

A Constituição Federal de 1988 preconiza em seu Art. 225, e garante a todos o direito de 

um meio ambiente equilibrado, e reconhece ser este equilíbrio essencial a qualidade de vida, 

senão veja-se: 

“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso 
comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à 
coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo para as presentes e futuras gerações.” 

A Lei Lei nº. 6.938, de 31 de agosto de 1981, dispões sobre a Política Nacional do Meio 

Ambiente, seus fins, e mecanismos de Formulação e aplicação, e dá outras providências, e 

estabelece que a construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos e 

atividades utilizadoras de recursos ambientais, considerados efetiva e potencialmente poluidores, 

bem como os capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental, dependerão de 

prévio licenciamento de órgão estadual competente, integrante do Sistema Nacional do Meio 

Ambiente - SISNAMA, e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais 

Renováveis - IBAMA, em caráter supletivo, sem prejuízo de outras licenças exigíveis.  

Ainda, segundo a referida Lei, o órgão estadual do meio ambiente e o IBAMA, esta em 

caráter supletivo, poderão, se necessário e sem prejuízo das penalidades pecuniárias cabíveis, 

determinar a redução das atividades geradoras de poluição, para manter as emissões gasosas, os 

efluentes líquidos e os resíduos sólidos dentro das condições e limites estipulados no 

licenciamento concedido. 

E, o Decreto nº. 24.643 de 1934, Código de Águas, faz a definição das águas públicas e 

seu uso comum, in verbis: 

Art. 2º São águas públicas de uso comum: 
 a) os mares territoriais, nos mesmos incluídos os golfos, bahias, enseadas e portos; 
 b) as correntes, canais, lagos e lagoas navegáveis ou flutuáveis; 
 c) as correntes de que se façam estas águas; 
 d) as fontes e reservatórios públicos; 
 e) as nascentes quando forem de tal modo consideráveis que, por si só, constituam o "caput 
fluminis"; 
 f) os braços de quaisquer correntes públicas, desde que os mesmos influam na navegabilidade 
ou flutuabilidade. 
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A Lei nº 11.445 de 5 de Janeiro de 2007, que estabelece as diretrizes nacionais para o 

saneamento básico, e dá outras providências, estabelece, em seu art. 2º,  que os serviços públicos 

de saneamento básico serão prestados com base nos seguintes princípios fundamentais:  

I - universalização do acesso;  
II - integralidade, compreendida como o conjunto de todas as atividades e componentes 
de cada um dos diversos serviços de saneamento básico, propiciando à população o 
acesso na conformidade de suas necessidades e maximizando a eficácia das ações e 
resultados;  
III - abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo dos 
resíduos sólidos realizados de formas adequadas à saúde pública e à proteção do meio 
ambiente;  
IV - disponibilidade, em todas as áreas urbanas, de serviços de drenagem e de manejo 
das águas pluviais adequados à saúde pública e à segurança da vida e do patrimônio 
público e privado;  
V - adoção de métodos, técnicas e processos que considerem as peculiaridades locais e 
regionais;  
VI - articulação com as políticas de desenvolvimento urbano e regional, de habitação, 
de combate à pobreza e de sua erradicação, de proteção ambiental, de promoção da 
saúde e outras de relevante interesse social voltadas para a melhoria da qualidade de 
vida, para as quais o saneamento básico seja fator determinante;  
VII - eficiência e sustentabilidade econômica; VIII - utilização de tecnologias 
apropriadas, considerando a capacidade de pagamento dos usuários e a adoção de 
soluções graduais e progressivas;  
IX - transparência das ações, baseada em sistemas de informações e processos 
decisórios institucionalizados;  
X - controle social;  
XI - segurança, qualidade e regularidade;  
XII - integração das infra-estruturas e serviços com a gestão eficiente dos recursos 
hídricos.  

A mencionada Lei considera o saneamento básico como o conjunto de serviços, infra-

estruturas e instalações operacionais de abastecimento de água potável, o esgotamento sanitário, 

constituído pelas atividades, infra-estruturas e instalações operacionais de coleta, transporte, 

tratamento e disposição final adequado do esgoto sanitário, deste as ligações prediais até o seu 

lançamento final no meio ambiente, e outras atividades como drenagem e manejo das águas 

pluviais urbanas, limpeza urbana, e etc. 

A Lei Nº 14.675, de 13 de abril de 2009, do Estado de Santa Catarina, institui o Código 

Estadual do Meio Ambiente e estabelece o Conselho Estadual do Meio Ambiente – CONSEMA 

como instância superior do Sistema Estadual do Meio Ambiente, integrante da estrutura 

organizacional da Secretaria de Estado responsável pelo meio ambiente, é um colegiado, 

consultivo, regulamentador, deliberativo e com participação social paritária. 

O CONSEMA tem por finalidade orientar as diretrizes da Política Estadual do Meio 

Ambiente. 

A referida lei Estadual determina que a regulamentação da realização de testes 

ecotoxicológicos e de padrões de ecotoxicidade devem ser feitos pelo CONSEMA após 
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apreciação de proposta da FATMA. E prevêem que os efluentes somente podem ser lançados 

direta ou indiretamente nos corpos de água interiores, lagunas, estuários e na beira-mar quando 

obedecidas às condições previstas nas normas federais e aos seguintes íncices, in verbis: 

“I - pH entre 6,0 e 9,0; 
II - assegurar o transporte e dispersão dos sólidos nos lançamentos subaquáticos em mar 
aberto, sendo que o limite para materiais sedimentáveis será fixado pelo órgão 
licenciador em cada caso, após estudo de impacto ambiental realizado pelo interessado; 
III - ausência de materiais flutuantes visíveis; 
IV - concentrações máximas dos seguintes parâmetros em miligramas por litro, além de 
outros a serem estabelecidos: 
a) óleos vegetais e gorduras animais: 30,0 mg/l; 
b) cromo hexavalente: 0,1 mg/l; 
c) cobre total: 0,5 mg/l; 
d) cádmio total: 0,1 mg/l; 
e) mercúrio total: 0,005 mg/l; 
f) níquel total: 1,0 mg/l; 
g) zinco total: 1,0 mg/l; 
h) arsênio total: 0,1 mg/l; 
i) prata total: 0,02 mg/l; 
j) selênio total: 0,02 mg/l; 
k) manganês + 2 solúvel: 1,0 mg/l; 
l) fenóis: 0,2 mg/l; 
m) substâncias tensoativas que reagem ao azul de metileno: 2,0 mg/l; 
n) compostos organofosforados e carbamatos: 0,1 mg/l; 
o) sulfeto de carbono, etileno: 1,0 mg/l; e 
p) outros compostos organoclorados: 0,05 mg/l; 
V - lançamentos em trechos de lagoas, lagunas e estuários, além dos itens anteriores, 
devendo ser observado o limite de 4 mg/l de concentração de fósforo total, sendo que: 
 
a) o efluente deve atender aos valores de concentração acima estabelecidos ou os 
sistemas de tratamento que devem operar com a eficiência mínima de 75% (setenta e 
cinco por cento) na remoção de fósforo, desde que não altere as características dos 
corpos de água previstas em lei; e 
b) a FATMA deve realizar estudos para fundamentar a permanência ou modificação dos 
parâmetros previstos na alínea “a”, cujos resultados devem ser encaminhados ao 
CONSEMA para, em havendo necessidade de modificação, providenciar resolução 
normatizadora; 

 
E continua: 

 
“VI - tratamento especial, quando oriundos de hospitais e outros estabelecimentos 
contendo despejos infectados com microorganismos patogênicos, e se forem lançados em 
águas destinadas à recreação de contato primário e à irrigação, qualquer que seja o índice 
de coliforme inicial; 
VII - todas as avaliações devem ser feitas para as condições mais desfavoráveis ao 
ambiente a fim de assegurar os padrões de qualidade previstos para o corpo de água; 
VIII - no caso de lançamento em cursos de água, os cálculos de diluição devem ser feitos 
para o caso de vazão máxima dos efluentes tratados e vazão ecológica dos cursos de 
água; 
IX - no cálculo das concentrações máxima permissíveis não são consideradas vazões de 
efluentes líquidos obtidas através de diluição dos efluentes; 
X - o regime de lançamento contínuo de 24 (vinte e quatro) horas/dia deve ter variação 
máxima de vazão de 50% (cinquenta por cento) da vazão horária média; 
XI - DBO 5 dias, 20°C no máximo de 60 mg/l, sendo que este limite somente pode ser 
ultrapassado no caso de efluente de sistema de tratamento biológico de água residuária 
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que reduza a carga poluidora em termos de DBO 5 dias, 20°C do despejo em no mínimo 
80% (oitenta por cento); e 
XII - os efluentes líquidos, além de obedecerem aos padrões gerais anteriores, não devem 
conferir ao corpo receptor características em desacordo com os critérios e padrões de 
qualidade de água, adequados aos diversos usos benéficos previstos para o corpo de 
água.” 

 
No Âmbito da legislação Federal, temos as resoluções do CONAMA, como por exemplo, 

a resolução nº 274/2000, que recomenda a adoção de sistemáticas de avaliação da qualidade 

ambiental das águas, e índices de balneabilidade. 

Há também Resolução 357/2005 do CONAMA, que Dispõe sobre a classificação dos 

corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as 

condições e padrões de lançamento de efluentes. 

Recentemente a Resolução 357/2005 do CONAMA, sofreu algumas alterações através da 

Resolução nº. 430, de 13 de maio de 2011. A Resolução 430 dispõe sobre condições, parâmetros, 

padrões e diretrizes para gestão do lançamento de efluentes em corpos de água receptores. 

A Resolução 430/2011, destaca que no controle das condições de lançamento dos 

efluentes, é vedada, para fins de diluição antes do seu lançamento, a mistura de efluentes com 

águas de melhor qualidade, tais como as águas de abastecimento, do mar e de sistemas abertos 

de refrigeração sem recirculação. 

E também fornece parâmetros para lançamento dos efluentes, estabelecendo que estes, 

independentemente da fonte poluidora, somente poderão ser lançados diretamente no corpo 

receptor desde que obedeçam as condições e padrões previstos neste artigo, resguardadas outras 

exigências cabíveis: 

“I - condições de lançamento de efluentes: 
a) pH entre 5 a 9; 
b) temperatura: inferior a 40°C, sendo que a variação de temperatura do corpo receptor 
não deverá exceder a 3°C no limite da zona de mistura; 
c) materiais sedimentáveis: até 1 mL/L em teste de 1 hora em cone Inmhoff. Para o 
lançamento em lagos e lagoas, cuja velocidade de circulação seja praticamente nula, os 
materiais sedimentáveis deverão estar virtualmente ausentes; 
d) regime de lançamento com vazão máxima de até 1,5 vezes a vazão média do período 
de atividade diária do agente poluidor, exceto nos casos permitidos pela autoridade 
competente; 
e) óleos e graxas: 
1. óleos minerais: até 20 mg/L; 
2. óleos vegetais e gorduras animais: até 50 mg/L; 
f) ausência de materiais flutuantes; e 
g) Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO 5 dias a 20°C): remoção mínima de 60% de 
DBO sendo que este limite só poderá ser reduzido no caso de existência de estudo de 
autodepuração do corpo hídrico que comprove atendimento às metas do enquadramento 
do corpo receptor;” 
II - Padrões de lançamento de efluentes: 
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Já, para o lançamento direto de efluentes oriundos de sistemas de tratamento de esgotos 

sanitários, a Resolução CONAMA 430/2011 estabelece que deverão ser obedecidas as seguintes 

condições e padrões específicos: 

“I - Condições de lançamento de efluentes: 
a) pH entre 5 e 9; 
b) temperatura: inferior a 40°C, sendo que a variação de temperatura do corpo receptor 
não deverá exceder a 3°C no limite da zona de mistura; 
c) materiais sedimentáveis: até 1 mL/L em teste de 1 hora em cone Inmhoff. Para o 
lançamento em lagos e lagoas, cuja velocidade de circulação seja praticamente nula, os 
materiais sedimentáveis deverão estar virtualmente ausentes; 
d) Demanda Bioquímica de Oxigênio-DBO 5 dias, 20°C: máximo de 120 mg/L, sendo 
que este limite somente poderá ser ultrapassado no caso de efluente de sistema de 
tratamento com eficiência de remoção mínima de 60% de DBO, ou mediante estudo de 
autodepuração do corpo hídrico que comprove atendimento às metas do enquadramento 
do corpo receptor. 
e) substâncias solúveis em hexano (óleos e graxas) até 100 mg/L; e 
f) ausência de materiais flutuantes.” 
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E, que o lançamento de esgotos sanitários por meio de emissários submarinos deve 

atender aos padrões da classe do corpo receptor, após o limite da zona de mistura e ao padrão de 

balneabilidade, de acordo com as normas e legislação vigentes.  

Segundo a Resolução 430/2011, este lançamento deve ser precedido de tratamento que 

garanta o atendimento das seguintes condições e padrões específicos, sem prejuízo de outras  

exigências cabíveis: 

I - pH entre 5 e 9; 
II - temperatura: inferior a 40ºC, sendo que a variação de temperatura do corpo receptor 
não deverá exceder a 3ºC no limite da zona de mistura; 
III - após desarenação; 
IV - sólidos grosseiros e materiais flutuantes: virtualmente ausentes; e 
V - sólidos em suspensão totais: eficiência mínima de remoção de 20%, após 
desarenação. 

 
A Resolução 430 estabelece em seu art. 24 que “os responsáveis pelas fontes poluidoras 

dos recursos hídricos deverão realizar o automonitoramento para controle e acompanhamento 

periódico dos efluentes lançados nos corpos receptores, com base em amostragem representativa 

dos mesmos.” 

A referida norma outorga ao órgão ambiental competente a faculdade de estabelecer 

critérios e procedimentos para a execução e averiguação do automonitoramento de efluentes e 

avaliação da qualidade do corpo receptor. 

Especificamente quanto à Florianópolis, a Lei Municipal No 2.193/1985 que dispõe sobre 

o zoneamento o uso e a Ocupação  do Solo nos Balneários da Ilha de Santa Catarina, urbano de 

Florianópolis. 

A referida Lei estabelece áreas de execução de Serviços Públicos, a qual contempla as 

áreas para tratamento e abastecimento de água potável (ASE-1), Áreas para tratamento e 

disposição final de esgotos sanitários e águas pluviais (ASE-2), e áreas para disposição final de 

redutos sólido (ASE-3). 

As referidas áreas deverão, de acordo com a citada lei, ser implantadas em atendimento 

normas técnicas específicas aprovadas pelo órgão Municipal de Planejamento, no caso IPUF. 

Posteriormente a Lei Municipal Nº 7.474, de 19 de novembro de 2007, veio dispor sobre 

a política municipal de saneamento Ambiental, criando o conselho Municipal de Saneamento e 

autoriza convênios com a CASAN.  

A citada Lei Municipal estabelece que a formulação e execução da política municipal de 

saneamento básico serão de competência da Secretaria Municipal da Habitação e Saneamento 
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Ambiental, auxiliada pelo Conselho Municipal de Saneamento Básico, conselho este formado 

por membros da administração pública e da sociedade civil. 

Já a CASAN em seu regulamento de serviços de águas e esgotos sanitários prevê que as 

redes de distribuição de água e de esgotamento sanitário e seus acessórios serão assentadas em 

logradouros públicos, após aprovação dos respectivos projetos pela CASAN, que executará ou 

fiscalizará as obras. 

O Regulamento da CASAN também prevê que todos os projetos de condomínios, 

conjuntos habitacionais, loteamentos, vilas e outros, deverão ser previamente submetidos à 

análise da CASAN, para que esta se manifeste acerca da viabilidade técnica quanto aos serviços 

de água e esgoto (consulta de viabilidade), sem prejuízo do que dispõem as posturas municipais 

e demais normas. 

Segundo seu regimento, cabe a CASAN assegurar a qualidade preconizada pelos padrões 

definidos na legislação vigente, onde presta serviços de esgotamento sanitário, a qualidade. 

É oportuno registrar, que a Lei Estadual nº 13.683, de 10 de Janeiro de 2006, estabeleceu 

a obrigatoriedade de empreendimentos emissores de poluentes líquidos instalarem caixa de 

inspeção, e determina que nenhuma tubulação poderá ser ligada ou mantida ligada a rede pluvial 

ou fluvial sem que seja identificado o emissor de efluente. 

As normas acima citadas demonstram a complexidade jurídica do assunto e o 

entrelaçamento de leis, resoluções, e normas internas dos órgãos de fiscalização do meio 

ambiente e com a CASAN, empresa pública responsável pela coleta e tratamento dos efluentes 

na cidade de Florianópolis. 

 

5.  METODOLOGIA 

5.1  Área de Estudo 

A abordagem do estudo de caso se dará ao norte da ilha de Santa Catarina, Florianópolis, 

com o estudo de caso dos balneários de Canasvieiras e Ingleses, conforme apresentado na Figura 

1, contrapondo o crescimento populacional e sua ocupação do solo com a balneabilidade das 

praias. 
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Figura 1: Localização das áreas de estudo 

Fonte: Geoprocessamento Corporativo – PMF/IPUF (2011) 

Como este trabalho aborda os balneários de Canasvieiras e Ingleses, será consultado o 

embasamento dado pela legislação municipal de Florianópolis, mais especificamente a Lei No 

2193/1985 que dispõe sobre o zoneamento, o uso e a ocupação do solo nos balneários da Ilha de 

Santa Catarina, declarando-os áreas especiais de interesse turístico e dá outras providências. 

Portanto, os distritos de Ingleses do Rio Vermelho e Canasvieiras estão assim compostos pelas 

UEP (Unidade de Estudo de Planejamento): 

• Ingleses do Rio Vermelho: Ingleses Norte, Ingleses Centro, Capivari, Ingleses Su, 

Dunas dos Ingleses e Santinho (Figura 2). 

• Canasvieiras: Praia do Forte, Daniela, Jurerê Oeste, Jurerê Leste, Canto do Lami, 

Canasvieiras, Vargem de Fora, Rio da Palha, Jurerê sul e Jurerê Oeste (Figura 3). 

No entanto, as áreas que estão sendo analisadas e discutidas na comparação com os 

laudos da FATMA não serão todas as UEP. Os dados de balneabilidade disponíveis são referentes 

as seguintes UEP: 

• Ingleses do Rio Vermelho: Ingleses Norte, Ingleses Centro e Ingleses Sul. 

• Canasvieiras: Canasvieiras. 
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Figura 2: Localização da área de estudo em Ingleses do Rio Vermelho. 
Fonte: Geoprocessamento Corporativo – PMF/IPUF (2011) 

 

 
Figura 3: Localização da área de estudo em Canasvieiras. 

Fonte: Geoprocessamento Corporativo – PMF/IPUF (2011) 

Pelo mapa do Geoprocessamento de Florianópolis (IPUF, 2011), nestes balneários não 

constam numa área de Unidade de Conservação federal, estadual, municipal ou particular. 
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Em Canasveiras, pelo plano diretor em vigor, ao longo da faixa da areia, a primeira área é 

denominada de AVL (Área Verde de Lazer), pela Figura 4, pouca área tem sido reservada a esta 

atribuição. As quadras posteriores à AVL seriam de ATR (Área Turística Residencial), ARE 

(Área Residencial Exclusiva) e afinal do lado direito da praia, está denominada APL (Área de 

Preservação com uso Limitado) (Lei 2193, 1985). 

Nos Ingleses, pelo plano diretor em vigor, ao longo da faixa da areia, a primeira área é 

denominada de ATR (Área Turística Residencial), pela Figura 5, esta faixa está tomada de 

residências, poucos hotéis e escassos equipamentos turísticos. 

As zonas costeiras são mais suscetíveis a modificações no planejamento do território e 

uso dos recursos naturais, e na gestão e no desenvolvimento urbano, de acordo com as migrações 

e previsões demográficas, levando em conta que em 2025, 75% da população mundial viverá a 

menos de 60 km do mar. Harmonizar a ocupação humana e desenvolvimento destas regiões 

procurando conter o crescimento desordenado das cidades costeiras, a poluição dos recursos de 

água e do ambiente marinho (REGO NETO, 2003) 

5.1.1  Florianópolis 

Florianópolis, também denominada de Ilha de Santa Catarina, é a capital do Estado de 

Santa Catarina, conhecida, principalmente, por suas belezas naturais. Está localizada no 

Hemisfério Sul, abaixo do trópico de Capricórnio (zona temperada), entre os paralelos 27º 22’ e 

27º e 50’ sul e meridianos 48º 20’ e 48º 35’ leste de Greenwich, possuindo uma dimensão 

aproximada de 423 km2, sendo que a ilha é toda envolta por paisagens naturais ricas e praias que 

atraem a cada ano milhares de turistas. Além da Ilha, o município de Florianópolis é também 

formado por uma parte situada no continente. 

De acordo com Miles (2005), a cidade apresenta sérios problemas relacionados à 

ocupação do solo (desmatamento, erosão, assoreamento, drenagem, contaminação), deficiências 

de saneamento (contaminação das águas e comprometimento da balneabilidade), bem como 

exploração mineral e falta de áreas verdes urbanas. 

Nunes (2002), afirma que a diversidade de ambientes costeiros presentes na Ilha de Santa 

Catarina é inegavelmente um fator de grande relevância. São praias, lagoas, lagunas, estuários, 

costões rochosos, pontais e manguezais que se intercalam na extensão de todo o território 

formando um ecossistema diversificado, o qual necessita ser preservado, objetivando seu uso 

racional e a minimização dos impactos decorrentes da atividade humana sobre os mesmos. 
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Segundo Miles (2005), o principal atrativo turístico natural é representado pelas praias e 

ilhas menores que circundam a Ilha de Santa Catarina. Entre as praias mais conhecidas e 

procuradas pelos turistas, no centro-leste da Ilha, estão Joaquina, Mole, Barra da Lagoa, Brava e 

Ingleses. Já, no Norte da Ilha têm-se as praias de Jurerê, de Canasvieiras e dos Ingleses. 

5.1.1.a  Canasvieiras 

O Distrito de Canasvieiras está localizado no Norte da Ilha de Santa Catarina, distante por 

volta de 30 km do centro da cidade de Florianópolis. Seu acesso principal é representado pela 

rodovia SC 401, mas também pode ser acessada pelo litoral leste, através da rodovia SC 406. 

Possui uma área de 29,30 Km2, da qual fazem parte: a sede do Distrito de Canasvieiras, bem 

como as praias da Daniela, de Jurerê Internacional, Jurerê Velho, do Forte e as localidades de 

Vargem Pequena, Ponta Grossa e Lami. 

Santos afirmava em 1993 que o principal acesso para o Distrito de Canasvieiras era a 

Rodovia SC-401, que se bifurcava para Daniela, Praia do Forte, Jurerê Velho e Jurerê 

Internacional, passando a denominar-se de SC-402, e para Canasvieiras tornando-se a SC-403. 

Esses acessos são rodovias estaduais totalmente asfaltadas, as apresentavam sinais de 

congestionamento durante o verão. O que se observa atualmente é que nada mudou. 

O Distrito de Canasvieiras integra a bacia hidrográfica do Rio Ratones, tendo como 

principais rios, o Camarão, o Papaquara, o Vargem do Brás e da Palha. O Rio Camarão, quase 

totalmente canalizado, desemboca no mar, já o Rio Vargem do Brás desemboca no Rio 

Papaquara que, por sua vez, é afluente do Rio Ratones. O Rio Papaquara margeia a área urbana 

do Distrito e sua nascente está localizada na Vargem do Bom Jesus. Parte da drenagem do 

Distrito de Canasvieiras desemboca no Rio Vargem do Brás (Silva, 2000). 

As praias, entre elas as do Distrito de Canasvieiras, há muitos anos, tem o processo de 

densificação urbana consequência da ocupação da zona costeira e da migração causando uma 

dicotomia entre a atração pelas belezas naturais e a degradação do ambiente. Tais efeitos 

refletem-se em praias cada vez mais repletas de banhistas, na proliferação de condomínios e 

outras construções à beira-mar e no aumento da realização de obras de engenharia costeira 

(Miles, 2005). 

Segundo Silva (2000), o sistema de esgotos sanitários do Distrito de Canasvieiras, é 

formado por rede coletora, interceptor, emissário, três elevatórias, linha de afastamento e estação 

de tratamento, gerenciados pela CASAN (Companhia Catarinense de águas e saneamento). Já, a 

coleta de resíduos sólidos é realizada pela COMCAP (Companhia melhoramentos da capital). O 
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sistema de drenagem é datado da década de 50, e na ocasião a Prefeitura não exigia projeto de 

drenagem muito menos o de esgotamento sanitário para a construção do loteamento. 

5.1.1.b  Ingleses 

O Distrito de Ingleses do Rio Vermelho situa-se no nordeste da Ilha de Santa Catarina, 

Florianópolis – Brasil, entre 27°25’ e 27°30’LS e entre 48°20’ e 48°25’LW. Limita-se ao norte 

com o Oceano Atlântico, através da praia do Santinho com extensão de 2,0Km e com os costões 

de duas paleoilhas, isto é, das elevações chamadas Morro dos Ingleses e Morro das Aranhas; a 

sul com o Distrito de São João do Rio Vermelho e a oeste com o Distrito da Cachoeira do Bom 

Jesus, ao longo do divisor de águas. A Praia dos Ingleses está a 45 km do aeroporto, além de 

possuir 5 km de extensão, é a praia de Florianópolis que possui a maior população residente.   

A rede hidrográfica pertence ao aquífero Ingleses do Rio Vermelho a qual está 

representada por pequenos rios como Ribeirão do Capivari, Rio dos Ingleses, Rio Capivaras e 

Rio Vermelho. Existem outros pequenos riachos, alguns efêmeros, de pequena extensão, além da 

Lagoa do Jacaré e outros locais onde o lençol freático por vezes aflora (REGO NETO, 2003) 

A partir de 1976, segundo Rego Neto (2003), ocorreu uma grande proliferação de vias, a 

maioria servidões clandestinas sem infra-estrutura adequada. O crescimento demográfico do 

distrito de Ingleses de Rio Vermelho apresentou taxas de crescimento expressivas, 

principalmente no período 1991/2000, quando foram de 12,3% bastante superiores às do 

Município de Florianópolis, que foi de 3,3% ao ano. 

 A CASAN faz o abastecimento público de água que provém do aquífero subterrâneo 

local. Somente a praia de Ingleses possui rede de esgotos sanitários que não está em operação, 

pois a Estação de tratamento de esgotos está em construção. No restante do distrito são utilizadas 

fossas sépticas e sumidouros, sendo comum a utilização da drenagem pluvial para o despejo dos 

esgotos sanitários. Segundo o IPUF (1998, apud Rego Neto (2003)), a coleta de lixo é realizada 

diariamente na alta temporada e três vezes por semana no resto do ano, e em muitos locais é 

dificultada pelo sistema viário precário. 

Rego Neto (2003) afirma que a ocupação no Distrito dos Ingleses é linear do tipo espinha 

de peixe. Os posseiros dividiram suas terras e o tamanho das terras foi diminuindo com a 

abertura de longas servidões no sentido transversal dos lotes. Resultando assim em propriedades 

sem títulos, irregulares sem atendimento as exigências legais do parcelamento do solo, as quais 

prevêem dimensões mínimas de lotes urbanos, percentagem de áreas públicas, arruamentos 
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padronizados e áreas verdes. Estas ocupações sem a fiscalização da Prefeitura traz como 

consequência uma crescente ocupação desordenada. 

5.2  Levantamento de Dados 

Os dados utilizados neste Estudo de Caso foram coletados nos órgãos públicos: IPUF 

(Instituto de Planejamento Urbano de Florianópolis), FATMA (Fundação de Meio Ambiente do 

Estado de Santa Catarina), CELESC (Centrais Elétricas de Santa Catarina) e para análises dos 

parâmetros usou-se a legislação vigente. 

A partir destes dados foram criados os gráficos e tabelas que formam à base de 

argumentação deste Estudo de Caso. 

5.2.1 Balneabilidade 

A FATMA (Fundação do meio ambiente do estado de Santa Catarina), nos meses de alta 

temporada, de dezembro a fevereiro, efetua semanalmente análises de balneabilidade e na baixa 

temporada, de março a novembro, são efetuadas análises mensais. Segundo a FATMA (2011), “a 

pesquisa de Balneabilidade analisa as águas de cada balneário e determina se estão Próprias ou 

Impróprias para o banho. Isto é, se estão contaminadas ou não por esgotos domésticos. A 

existência de esgoto é verificada através da contagem da bactéria Escherichia coli (E.C.) presente 

nas fezes de animais de sangue quente, que podem colocar em risco a saúde dos turistas e da 

população local. A seleção dos pontos de coleta se dá de tal forma que se possa avaliar toda a 

extensão da praia, concentrando as coletas nos locais mais suscetíveis de poluição ou os de maior 

fluxo de banhistas”.   

A FATMA, coleta a água do mar e a analisa segundo CONAMA - resolução 274/00. De 

acordo com FATMA (2011), os técnicos fazem as coletas da água do mar a até 1 (um) metro de 

profundidade, na quantidade de 250 mililitros em cada ponto. O material coletado é submetido a 

exames bacteriológicos durante 24 horas. São necessárias 5 (cinco) semanas consecutivas de 

coleta para se obter um resultado tecnicamente confiável. A água é considerada: Própria: 

quando em 80% ou mais de um conjunto de amostras coletadas nas últimas 5 semanas anteriores, 

no mesmo local, houver no máximo 800 Escherichia coli por 100 mililitros, e Imprópria: 

quando em mais de 20% de um conjunto de amostras coletadas nas últimas 5 semanas anteriores, 

no mesmo local, for superior que 800 Escherichia coli por 100 mililitros ou quando, na última 

coleta, o resultado for superior a 2000 Escherichia coli por 100 mililitros. 
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A Tabela 2 apresenta os pontos de amostragem de balneabilidade da FATMA em 

Canasvieiras e a Figura 4 a localização dos mesmos, A Tabela 3 e Figura 5 apresentam os dados 

referentes aos Ingleses. 

Tabela 2: Localizações dos pontos de amostragem – Balneabilidade FATMA em Canasvieiras 

IDENTIFICAÇÃO LOCALIZAÇÃO 

Ponto 20 Em frente à Rua das Flores 
Ponto 21 Em frente à Avenida das Nações 
Ponto 22 Lado esquerdo do trapiche 
Ponto 55 Em frente à Rua Heitor Bitencourt 
Ponto 59 Em frente à Rua Acari Margarida 
Ponto 60 Canto esquerdo da Praia Próximo às pedras 

Fonte: FATMA (2011) 
 

 
Figura 4: Localização dos pontos de coleta de amostras em Canasvieiras, para Balneabilidade FATMA. 
Fonte: Google Earth (2011) 

 
 
 
Tabela 3: Localizações dos pontos de amostragem – Balneabilidade FATMA em Ingleses. 

IDENTIFICAÇÃO LOCALIZAÇÃO 

Ponto 27 Em frente à foz Ribeirão Capivari 
Ponto 28 Em frente ao Salva-vidas 
Ponto 29 Em frente à Rua da Igreja 
Ponto 57 Em frente à Rua do Seri 
Ponto 58 Em frente à Rua Dante de Pata 

Fonte: FATMA (2011) 
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Figura 5: Localização dos pontos de coleta de amostras em Ingleses, para Balneabilidade FATMA. 
Fonte: Google Earth (2011) 

Os índices de balneabilidade foram obtidos através dados disponíveis no site da FATMA, 

para os anos de 2002 a 2011. E são apresentados nas Figuras de 6 a 16. As Figuras 6 a 11 

referem-se aos pontos de monitoramento realizados pela FATMA na praia de Canasvieiras. As 

Figuras 12 a 16 referem-se aos pontos de monitoramento realizados pela FATMA na praia dos 

Ingleses. 

 

  
Figura 6: Índices de Balneabilidade, período de 2002 a 2011 do Ponto 20, em frente à Rua das Flores (Praia 

Canasvieiras, Florianópolis/SC) 
Fonte: FATMA (2011) 
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Figura 7: Índices de Balneabilidade, período de 2002 a 2011 do Ponto 21, em frente à Av. das Nações (Praia 

Canasvieiras, Florianópolis/SC) 
Fonte: FATMA (2011) 
 
 

 
Figura 8: Índices de Balneabilidade, período de 2002 a 2011 do Ponto 22, lado esquerdo do trapiche (Praia 
Canasvieiras, Florianópolis/SC) 
Fonte: FATMA (2011) 
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Figura 9: Índices de Balneabilidade, período de 2002 a 2011 do Ponto 55, em frente à Rua Heitor Bitencourt 

(Praia Canasvieiras, Florianópolis/SC). 
Fonte: FATMA (2011) 
 
 
 

 
Figura 10: Índices de Balneabilidade, período de 2002 a 2011 do Ponto 59, em frente à Rua Acari Margarida 

(Praia Canasvieiras, Florianópolis/SC) 
Fonte: FATMA (2011) 
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Figura 11: Índices de Balneabilidade, período de 2002 a 2011 do Ponto 60, canto esquerdo da praia próximo 

às pedras (Praia Canasvieiras, Florianópolis/SC). 
Fonte: FATMA (2011) 
 
 

 
Figura 12: Índices de Balneabilidade, período de 2002 a 2011 do Ponto 27, em frente à foz do Ribeirão 

Capivari (Praia Inglesess, Florianópolis/SC) 
Fonte: FATMA (2011) 
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Figura 13: Índices de Balneabilidade, período de 2002 a 2011 do Ponto 28, em frente ao Posto de Salva-vidas 
(Praia Inglesess, Florianópolis/SC) 
Fonte: FATMA (2011) 

 
 

 

 
Figura 14: Índices de Balneabilidade, período de 2002 a 2011 do Ponto 29, em frente à Rua da Igreja (Praia 

Inglesess, Florianópolis/SC). 
Fonte: FATMA (2011) 
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Figura 15: Índices de Balneabilidade, período de 2002 a 2011 do Ponto 57, em frente à Rua do Siri (Praia 

Inglesess, Florianópolis/SC) 
Fonte: FATMA (2011) 

 
 
 
 

 
Figura 16: Índices de Balneabilidade, período de 2002 a 2011 do Ponto 58, em frente à Rua Dante de Pata 

(Praia Inglesess, Florianópolis/SC) 
Fonte: FATMA (2011) 

 

5.3  Estimativa de população 

O estudo populacional dos balneários, apresentado nas Figuras 17 e 18, foram extraídos 

do documento desenvolvido por Paulo Campanário (2007), disponível na biblioteca do IPUF 
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(Instituto de Planejamento Urbano de Florianópolis) que estima a população dos Distritos de 

Canasvieiras e Ingleses do Rio Vermelho. 

 

 
Figura 17: Estimativa de população para o Distrito de Canasvieiras até ano 2050. 

Fonte: CAMPANÁRIO (2007) 
 
 

 
Figura 18: Estimativa de população para o Distrito de Ingleses do Rio Vermelho até ano 2050. 
Fonte: CAMPANÁRIO (2007) 

 

5.4 Número de ligações elétricas 

Os dados atuais do número de ligações elétricas foram fornecidos pela CELESC, com a 

finalidade relacioná-los com o número de construções nas áreas objeto deste estudo. 
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Tabela 4: Número de ligações elétricas nos domicílios de Canasvieiras e Ingleses 

Unidades Consumidoras Total 

Ilha Florianópolis 174.940 
Distrito dos ingleses 17.830 

Ingleses Norte 1.997 
Distrito de Canasvieiras 16.432 

Canasvieiras 8.606 
Fonte: Assunção, maio de 2011 

 

6.  ANÁLISE E RESULTADOS OBTIDOS 

Nos últimos anos têm-se observado um incremento populacional e habitacional nos 

Distritos de Canasvieiras e Ingleses do Rio Vermelho, conforme dados levantados e expostos na 

Tabela 4 e Figuras 17 e 18. O setor da construção civil tem investido maciçamente em 

condomínios e prédio de alto padrão nas áreas de estudo. Na década de 80 a população do 

Distrito de Canasvieiras tem em torno de 3.000 habitantes, já no ano de 2010 foi estimada para 

31.000 habitantes. O número de ligações elétricas neste mesmo Distrito atualmente, é igual a 

16.432, considerando 3 habitantes por domicilio (valor adotado pela CELESC), o número de 

habitantes para esta área de estudo está em torno de 49.300 habitantes. Para o Distrito de 

Ingleses do Rio Vermelho na década de 80 a população local era em torno de 3.000 pessoas, em 

2010, na estimativa de Campanário (2007), a população chegaria próxima a 40.000 habitantes. 

Considerando os dados atuais da CELESC, a população do Distrito dos Ingleses está em torno de 

53.500 habitantes. 

O município de Florianópolis nos últimos anos tem recebido a migração de pessoas de 

outras cidades quem vêem na atividade turística a geração de empregos e renda. Além da 

construção civil que atrai mais pessoas para residirem e trabalharem nesta atividade. Estas 

pessoas vêm, fixam-se aumentando a demanda por infra-estrutura que não acompanha as 

necessidades populacionais. 

Segundo IBGE (2010), 16% das cidades catarinenses possuem Estação de Tratamento de 

Esgoto (ETE). De acordo com dados fornecidos pela Bavaresco (2011), 57 % do município de 

Florianópolis tem acesso a tratamento do esgoto sanitário. 

De acordo com a revisão bibliográfica realizada para este estudo de caso, a rede coletora 

no Distrito de Ingleses é existente, mas não está em operação, devido a construção da ETE, logo 

se pressupõem que muitas construções irregulares onde o solo tem seu coeficiente de percolação 
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baixo, efetuam as ligações de esgoto sanitário na drenagem pluvial que tem como destino final o 

mar. 

Em Canasvieiras o sistema de esgoto sanitário não cobre totalmente o Distrito, levando a 

ligações irregulares na drenagem pluvial que deságuam no mar através dos recursos hídricos da 

região. 

Nos pontos monitorados pela FATMA pode-se observar a perda dos índices de 

balneabilidade dentro do que preconiza a legislação (CONAMA 274, 2000), de acordo com os 

dados compilados e apresentados nas Figuras de 6 a 16. 

Há um aumento significativo da colimetria nos meses da alta temporada, de dezembro a 

fevereiro, paradoxalmente os índices adequados de balneabilidade só acontecem quando a 

população flutuante não está nas áreas usufruindo do turismo, da recreação e das belezas 

naturais. Motivos pelos quais os atraíram para estes locais.  

Neste contexto, analisando a cobertura da rede coletora de esgoto nas duas praias em 

questão, e comparando-se estes valores com os índices de balneabilidade monitorados pela 

FATMA, conclui-se que o lançamento a céu aberto contribui para a impropriedade das mesmas e 

consequentemente das águas circunvizinhas aos lançamentos das drenagens pluviais, conforme 

os gráficos apresentados nas Figuras 6 a 16. Salienta-se que o ponto 22 (praia de Canasvieiras – 

foz do Rio Papaquaras) e o ponto 27 (praia dos Ingleses- foz do Ribeirão Capivari) caracterizam-

se por constituírem-se verdadeiros rios receptores de esgotos “in natura”. No entanto, em todos 

os pontos apresentados neste trabalho constata-se uma crescente diminuição das condições 

próprias de balneabilidade nestes ambientes. 

Desta forma a população está vulnerável a contaminação, pois quando no evento de uma 

enxurrada, típico no verão, há uma mistura da água das chuvas com o esgoto a céu aberto, 

agravada pelo fato da falta de drenagem em grande parte dos logradouros dos balneários. Além 

disso, a possibilidade de proliferação de vetores pode ocasionar doenças pela falta de 

saneamento. A coleta dos resíduos sólidos, muitas vezes pouco eficiente, gera o agravamento da 

situação por propiciar ambientes favoráveis à proliferação destes vetores. 

A falta de saneamento e a proliferação dos vetores estão ligadas a inexistência de infra-

estrutura sanitária adequada para as demandas turísticas das áreas em estudo. Como planejar se 

muitas construções e ocupações acontecem sem o conhecimento dos órgãos municipais 

competentes? Como planejar estes Distritos se na temporada de verão ocorre um incremento 

populacional de até três vezes, e na baixa temporada a demanda por infra-estrutura é mínima? 

 



 
 
 
 

35 

 

7.  SUGESTÕES E RECOMENDAÇÕES 

Durante todo o ano a FATMA (Fundação do meio ambiente do estado de Santa Catarina) 

realiza análises de balneabilidade e encaminha esses boletins às prefeituras e aos principais 

veículos de comunicação. A escolha dos pontos de coleta procura avaliar toda a extensão da 

praia, concentrando as coletas nos locais mais suscetíveis de poluição ou os de maior fluxo de 

banhistas. A FATMA como órgão público, tem a responsabilidade de divulgar através de seu site 

nos boletins de balneabilidade se os banhistas estão correndo risco. 

Em 2000, Silva afirmava que em alguns pontos do Distrito de Canasvieiras os resultados 

acusavam como impróprios para o banho, que era a consequência da contaminação do lençol 

freático, pois sabia-se que muitas residências não estavam ligadas à rede coletora de esgotos, ou 

então ligadas a rede pluvial. Para contribuir com a diminuição dos índices de balneabilidade 

outra contribuição era o destino inadequado dos resíduos sólidos que muitas vezes eram jogados 

em canais e córregos, contribuindo para a poluição do mar. 

Pelos dados levantados no trabalho, e a análise realizada nada mudou. O que foi 

observado nos dois ambientes é que a demanda pelos serviços sanitários aumentou e que nada foi 

feito para reverter o quadro, pois o resultado mostra-se na crescente colimetria em todos os 

pontos medidos pela FATMA, principalmente na temporada, época de maior fluxo turístico e 

aumento da população flutuante. 

Segundo Rees (1999), a sociedade necessita adotar o valor dos recursos costeiros e 

determinar as necessidades a serem protegidas. E desta forma garantir, que os recursos costeiros 

têm uma exploração realizada de maneira sustentável, através de mecanismos que desenvolvam 

políticas, legislações e educação adequadas, embasadas em princípios científicos. 

É importante almejar a melhoria destas condições através de uma fiscalização efetiva dos 

tratamentos individuais de esgotos sanitários existentes nas áreas de estudo, além da ampliação e 

construção de rede coletora de esgotos e estação de tratamento. Para tanto, é imprescindível a 

articulação entre os órgãos de monitoramento da balneabilidade e operação e tratamento de 

esgoto, a fim de restabelecer as condições de balneabilidade visando a melhoria da qualidade da 

população. 

O aspecto legal da questão da coleta e tratamento dos efluentes foi tratado de forma a 

proporcionar uma visão panorâmica das normas vigentes acerca do tema deste trabalho, e a 

preocupação do legislador com a preservação do meio ambiente, desde o momento em que foi 
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criada a Constituição Federal de 1988, o qual elevou a categoria de direito do cidadão ter um 

meio ambiente ecologicamente equilibrado, o qual, passa necessariamente pela destinação e 

tratamento dos efluentes. 

Ressalta-se que para dar atendimento às disposições constitucionais, foi outorgado a 

determinados órgãos públicos, como IBAMA, FATMA, e empresas como CASAN, a 

responsabilidade pela fiscalização e estabelecimento de normas e critérios com o objetivo de 

normatizar o tratamento e destinação dos efluentes. Responsabilidade esta que também é 

outorgada ao cidadão e a iniciativa privada, que deverá apresentar projetos acerca do sistema de 

esgoto em seu empreendimento. 

Portanto o inchaço das cidades que provoca o acúmulo de pessoas e a falta infraestrutura 

adequada gera transtornos, cabe a população e aos órgãos executores e fiscalizadores 

trabalharem em conjunto para bem de todos controlando assim as doenças, propiciando conforto 

e bem estar à população. 
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