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1 APRESENTAÇÃO 

O presente estudo tem como objetivo subsidiar ações de promoção e 

recuperação ambiental capazes de implementação futura na bacia hidrográfica da 

Lagoa da Conceição, em Florianópolis/SC. A importância deste trabalho ganhou 

ainda mais relevância após o rompimento da Lagoa de Evapoinfiltração da CASAN 

em janeiro de 2021. 

O enfoque do presente estudo será a caracterização da região e sua bacia 

hidrográfica, com destaque para as seguintes atividades específicas:  

1. Levantamento de dados para caracterização da área objeto do estudo 

anteriormente ao recebimento de efluente e sedimento da LEI (Lagoa de 

Evapoinfiltração), sendo analisado o regime hidrológico, climatologia, 

condições hidrodinâmicas, vegetação, geomorfologia e características da 

qualidade da água, do sedimento e da biota da região; 

2. Caracterização histórica do uso e ocupação do solo da Lagoa da Conceição e 

sua bacia hidrográfica ao longo dos últimos 30 anos;  

3. Caracterização das fontes de poluição das águas presentes na Lagoa da 

Conceição; 

4. Detalhamento da infraestrutura de saneamento básico existente na Bacia 

Hidrográfica da Lagoa da Conceição; 

5. Caracterização do evento de rompimento da Lagoa de Evapoinfiltração (LEI-

CASAN), com a análise das condições ambientais no dia do evento, bem 

como a verificação do volume de água e sedimentos que atingiram a laguna e 

a das alterações ambientais pós-evento.  

6. Definição de diretrizes para estudos futuros de simulação hidrodinâmica da 

Lagoa da Conceição, com especificações quanto aos dados necessários para 

a aplicação da modelagem; 

7. Benchmarking de tecnologias e ações para recuperação da qualidade da 

água na Lagoa da Conceição, bem como estudos adicionais necessários para 

a sua implementação; 

8. Elaboração de relatório técnico com os resultados do estudo. 

USUARIO
Realce
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2 EQUIPE TÉCNICA 

O estudo técnico que integra este relatório foi desenvolvido pelos profissionais 

identificados na Tabela 2-1. 

 

Tabela 2-1: Membros da equipe técnica. 

 Nome Formação Nº Conselho RCT IBAMA 

Luis Felipe Rissetti 
Odreski 

Mestre em Engenheira 
Sanitária e Ambiental 

CREA-SC 
114422-2 

6260623 

Marcelo Pedroso 
Curtarelli 

Doutor em Sensoriamento 
Remoto 

CREA-SP 
5069668703 

- 

Gioce Alne Girola 
Berns 

Engenheira Sanitarista e 
Ambiental 

CREA-SC 
159780-5 

7471318 
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3 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

Este item apresenta a caracterização ambiental da área de estudo, com 

levantamento de informações existentes e compilação dos dados para a 

caracterização climática, hídrica, de cobertura vegetal e geomorfológica, bem como 

as condições hidrodinâmicas, de qualidade de água e sedimentológicas da região de 

interesse. O levantamento destas informações ambientais objetiva a caracterização 

da região anteriormente ao recebimento de efluente e sedimento da LEI (Lagoa de 

Evapoinfiltração), bem como na identificação de padrões de eutrofização que 

possam estar ocorrendo na laguna ao longo dos últimos anos.  

 

3.1 Localização  

A Lagoa da Conceição está localizada na região centro-leste da Ilha de Santa 

Catarina, município de Florianópolis, estado de Santa Catarina – Brasil, com latitude 

de 27º 34’ S e longitude 48º 27’ W. A Lagoa está disposta paralelamente à linha de 

costa, recortada por dunas e morros. Ela está disposta no sentido Norte-Sul, com 

largura variando de 200 até 2500 metros e seu espelho d’água cobre uma superfície 

de 19,2 km². Possui perfil assimétrico e margens sinuosas e irregulares (SILVA, 

2002). A Figura 3-1 ilustra a área objeto de estudo.  



 
Estudo técnico de suporte para recuperação da Lagoa da Conceição  

Página 6 de 68 

 

Figura 3-1: Área de abrangência do estudo. 
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3.2 Bacia Hidrográfica 

As bacias hidrográficas são sistemas abertos, que recebem energia através 

de agentes climáticos e perdem energia através do escoamento. É de grande 

importância o estudo das características hidrográficas de determinada região de 

interesse, visto que essas características fornecem informações fundamentais para 

a caracterização quali e quantitativa dos corpos hídricos, tornando possível o 

gerenciamento do uso de recursos hídricos da bacia.  

A Região hidrográfica da Lagoa da Conceição é dividida em três distritos 

principais: Lagoa da Conceição, Barra da Lagoa e São João do Rio Vermelho. O 

principal aporte de água doce na Lagoa da Conceição é o do Rio João Gualberto, o 

qual fica inserido numa sub-bacia no distrito de São João do Rio Vermelho. A bacia 

hidrográfica da Lagoa da Conceição abrange uma área total de 116,78 km², sendo 

96,21 km² de área territorial.  

A lagoa é ligada ao mar por um canal longo e estreito nomeado Canal da 

Barra, o qual tem sua Foz em mar aberto, na praia da Barra da Lagoa. A Figura 3-2 

ilustra os limites da bacia da Lagoa da Conceição e as suas sub-bacias. 
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Figura 3-2: Bacia Hidrográfica da Lagoa da Conceição. 
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3.3 Clima 

A bacia da Lagoa da Conceição situa-se em uma região de clima 

mesotérmico e grande umidade. A região apresenta grande uniformidade no clima e 

as estações do ano são bem caracterizadas, onde outono e primavera possuem 

comportamentos semelhantes e o verão e o inverno são bem definidos (ODRESKI, 

2012). A região caracteriza-se como tendo um clima agradável devido à 

maritimidade, controlada pelas Massas Polar Marítima e Massa Tropical Marítima, 

com amplitudes térmicas medianas ao longo do ano devido à circulação de brisas 

terrestres e marítimas decorrentes da proximidade com o mar (NIMER, 1979 apud 

ODRESKI, 2012). 

Segundo a classificação de Köppn, o clima é do tipo Mesotérmico Úmido de 

zona intermediária subtropical (Cfa). De acordo com os dados do INMET (2018), a 

temperatura média anual fica em torno de 20,9º C e a umidade relativa média do ar 

acima de 80%. O índice pluviométrico mensal varia em média entre 74 e 250,6 mm, 

com um período maior de chuvas no verão, principalmente. A Tabela 3-1 apresenta 

os padrões climatológicos para a cidade de Florianópolis/SC. 

Tabela 3-1: Padrões climatológicos de Florianópolis/SC. 

Mês 

Temp. 
máx. 

recorde 
(°C) 

Temp. 
máx. 

média 
(°C) 

Temp. média 
compensada 

(°C) 

Temp. 
mínima 
média 

(°C) 

Temp. 
mínima 
recorde 

(°C) 

Precipitação 
(mm) 

Umidade 
relativa  

compensada 
(%) 

Jan 40 28,9 24,9 21,4 14,6 250,6 80 

Fev 38,8 29,3 25,1 21,6 14,8 201,6 80,4 

Mar 35,6 28,7 24,5 20,8 10,2 179,7 80 

Abr 35,4 26,6 22,2 18,5 7,7 123,5 80,1 

Mai 33,5 23,9 19,2 15,3 4,6 132,5 81,1 

Jun 32 21,9 17,2 13,5 1,7 75,7 82,1 

Jul 32,7 21 16,4 12,9 1,5 118 83,2 

Ago 35 21,5 17 13,4 0,9 74 81,3 

Set 32,9 22 18,3 15,2 4,4 141 80,3 

Out 35,4 23,9 20,3 17,2 9,1 148,9 80,2 

Nov 33,7 26 22,2 18,6 9,4 150,6 78,2 

Dez 38,6 28 24 20,3 12,5 172,5 77,7 

Ano 40 25,1 20,9 17,4 0,9 1 768,7 80,4 

Fonte: Instituto Nacional de Meteorologia (INMET, 2018) (normal climatológica de 1981-2010). 
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3.4 Vegetação  

A vegetação da ilha de Florianópolis possui dois tipos principais de 

vegetação: a floresta Ombrófila densa (Mata atlântica) e a vegetação litorânea, a 

qual é composta por vegetações de praias, dunas, restingas. Porém, grande parte 

dessas formações originais foram intensamente desmatadas, dando lugar a espaços 

urbanos e outras formas de intervenções antrópicas. 

O mapa temático de vegetação utilizado no presente estudo foi obtido do 

mapeamento realizado pelo IBGE, sendo disponibilizado em formato vetorial e 

escala compatível com 1:250.000. A Figura 3-3 apresenta as classificações da 

vegetação da bacia da Lagoa da Conceição no ano de 2019.  

A maior parte da vegetação da bacia é composta pela Floresta Ombrófila 

Densa Submontana (cerca de 33,2%), seguida pelos corpos d’água da Lagoa, que 

correspondem a aproximadamente 23% da bacia. A terceira maior ocupação se 

refere à Influência Urbana, abrangendo um percentual de área de aproximadamente 

15,8% do total da bacia. Em seguida tem-se o Florestamento/Reflorestamento com 

Pinus, o qual ocupa 12,9% de área da bacia. O restante da região compreende as 

vegetações das Dunas, Restingas, Agropecuária e Floresta Ombrófila Densa 

Montana.  
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Figura 3-3: Vegetação da região de estudo.  
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3.5 Geomorfologia 

Parte da precipitação que atua em uma bacia é transferida para o interior dos 

solos através do processo de infiltração. O tipo de solo existente em uma região 

exerce grande influência no processo de infiltração das águas, visto que possuem 

diferentes texturas e taxas de permeabilidade. Ademais, as formas de relevo 

presentes na região estão intimamente relacionadas com o direcionamento do fluxo 

de água e sua velocidade. Assim, o estudo da geomorfologia é de grande valia para 

estudos hídricos, visto que exerce influência direta no comportamento das bacias 

hidrográficas de uma determinada região.  

O mapa de geomorfologia foi gerado a partir de dados vetoriais disponíveis no 

sítio eletrônico do IBGE. O mapa encontra-se na escala 1:250.000 e sistema de 

coordenadas SIRGAS 2000. A Figura 3-4 ilustra os domínios morfológicos 

pertencentes à região de estudo.  

A maior parte da geomorfologia da bacia é composta pelas planícies 

litorâneas (cerca de 43%), seguida pelas Serras do Leste Catarinense, que 

correspondem aproximadamente 34% da bacia. A terceira maior ocupação se refere 

aos corpos d’água da Lagoa da Conceição, abrangendo um percentual de área de 

aproximadamente 23% do total da bacia.  
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Figura 3-4: Geomorfologia da região em estudo. 
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3.6 Condições hidrodinâmicas 

A hidrodinâmica de um estuário é o resultado da interação entre a morfologia 

da bacia estuarina, os aportes fluviais e o regime de marés. A caracterização 

hidrodinâmica de um estuário é de fundamental importância para o entendimento 

dos processos físicos, geológicos, químicos e biológicos, os quais fornecem 

subsídios para conservação e uso sustentável destes ambientes. 

A Lagoa da Conceição é uma laguna estrangulada, ligada ao mar pelo Canal 

da Barra da Lagoa, formando um sistema estuarino caracterizado por ecossistemas 

localizados na interface oceano/terra e, por isto, complexos e altamente produtivos. 

Nos estuários ocorrem importantes processos de mistura de águas continentais e 

oceânicas. Esses, enquanto zonas de transição entre ambientes marinhos e fluviais, 

terrestres e aquáticos, estão sujeitos às transformações nas mais diversas escalas 

de tempo e espaço e são altamente sensíveis à influência antropogênica (KRUG e 

NOERNBERG, 2005 apud ODRESKI, 2012). 

As lagunas costeiras possuem, geralmente, de 1 a 10 metros de 

profundidade. As principais forçantes hidrodinâmicas das lagunas costeiras são as 

descargas de água doce, a tensão de cisalhamento do vento, a topografia, a maré 

meteorológica e a maré astronômica. Entretanto, por tratar-se de um ambiente 

localizado principalmente em regiões tropicais e subtropicais, e em alguns casos 

com grande superfície livre, os balanços precipitação-evaporação e de calor também 

podem desempenhar um papel importante na circulação. (GODOY, 2009) 

A partir dos anos 2000 diversos estudos foram realizados na Lagoa da 

Conceição com o intuito de verificar os processos de circulação hidrodinâmicos na 

laguna e Canal da Barra.  

Koefender (2005) realizou a análise numérica da influência batimétrica no 

padrão de circulação hidrodinâmica da laguna. Em seu trabalho, ele concluiu que as 

modificações bruscas do perfil batimétrico lagunar refletem diretamente nos 

processos hidrodinâmicos locais, causando perda de energia por atrito e aumento 

das velocidades de escoamento. Em outro estudo, ficou evidente que os padrões de 
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circulação da Lagoa são fortemente influenciados pela ação do vento, com destaque 

nos compartimentos sul e norte. Grandes velocidades de escoamento foram 

verificadas no canal da Barra, com brusca redução de intensidade na saída do 

mesmo e no interior da laguna (ANDRADE, 2001). 

Em um estudo que avaliou a influência hidrológica nos processos 

hidrodinâmicos da lagoa da Conceição, ficou evidente que a componente hidrológica 

afeta diretamente os processos de circulação hidrodinâmicos da laguna, sendo de 

indispensável conhecimento para estudos locais. O rio João Gualberto é a principal 

descarga de água doce da bacia hidrográfica da Lagoa e é quem imprime o sentido 

de fluxo principal da hidrologia na laguna. O mesmo estudo também evidenciou que 

a concentração da salinidade tem grande variabilidade espaço-temporal dentro do 

estuário, com valores mais próximos da média das águas oceanográficas no entorno 

do canal, declinando conforme se distancia do mesmo e alcançando seus valores 

mínimos nas proximidades do exutório do rio João Gualberto. (ODRESKI, 2012).   

 Um estudo mais recente apontou que o canal da Barra atua como um filtro de 

ondas de marés, atenuando consideravelmente a energia desde a embocadura 

externa do canal (Oceano) até a interna (Laguna). A dissipação de energia estimada 

ao atravessar todo o canal foi de 89%. Com a elevada dissipação de energia da 

onda de maré que percorre o canal constatou-se também que as variações de níveis 

de água no interior da laguna provocadas pela influência astronômica são 

significativamente menores em comparação com a influência meteorológica, e 

possivelmente com a influência hidrológica. (BIER, 2018) 

 A Figura 3-5 ilustra os padrões de circulação hidrodinâmica da Lagoa da 

Conceição, evidenciando a presença de giros ciclônicos e anti-ciclônicos, além de 

fluxos residuais extremos para a porção centro-leste da laguna. Foram verificados 

muitos pontos de hipoxia e anoxia em uma grande porção das águas de fundo da região 

central, onde ficam localizados os giros anti-ciclônicos que acumulam material da 

superfície para o fundo. 

 

USUARIO
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Figura 3-5: Padrões de circulação hidrodinâmica da Lagoa da Conceição. As setas escuras 

indicam fluxos residuais dos extremos para a porção centro-leste da laguna. Setas verdes e 

vermelhas indicam a presença de vórtices ciclônicos e anticiclônicos. (SILVA, 2017) 

 

3.7 Qualidade da água 

A entrada de nutrientes de fonte terrestre em corpos de água superficiais é 

um fenômeno natural, porém, o aumento da população humana e a expansão das 

áreas urbanizadas sem planejamento urbanístico promove um incremento nas 

cargas de lançamento, acelerando o processo de eutrofização natural desses 

ambientes.  
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Em 2015, um estudo na Lagoa de Conceição realizou uma análise espaço 

temporal do estado trófico da laguna nos últimos 15 anos, com o objetivo de avaliar 

a influência antrópica e o papel da hidrodinâmica na qualidade da água da Lagoa da 

Conceição (SILVA, 2016). Nesse ano, foram realizadas quatro campanhas nos dias 

27/03/15, 19/08/15, 27/08/15 e 28/09/15. Os pontos amostrais, escolhidos com base 

na hidrodinâmica local, estão evidenciados na Figura 3-6. Na Tabela 3-2 estão as 

médias das principais variáveis medidas no corpo d’água no ano de 2015.  

 

Figura 3-6: Pontos amostrais de qualidade de água (SILVA et al., 2017). 

Tabela 3-2: Valores médios dos parâmetros de qualidade da água da Lagoa da Conceição 

(SILVA, 2016). 
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Local pH 
Temp. 
(◦C) 

Sal. 
(psu) 

Massa 
Esp. 

(kg/m³) 

NH/ 
NID 

NID 
(μg/l) 

PID 
(μg/l) 

NP 
Clorofila-a 

(mg/L) 
OD 

(mg/L) 

L1 7,9 22,1 21,03 1013,7 0,48 54,47 3,45 34 6,00 7,6 

L2 8,0 22,6 21,35 1013,8 0,37 49,25 3,36 32 3,55 7,5 

L3 7,6 22,0 26,00 1017,7 0,29 89,12 2,94 67 4,97 3,2 

L4 8,0 22,4 26,43 1017,9 0,45 19,42 3,30 13 5,19 4,5 

L5 7,7 21,7 15,93 1010,0 0,41 138,02 7,79 39 4,49 6,7 

L6 7,8 21,7 15,46 1009,7 0,19 150,55 6,67 49 4,46 7,1 

CB1 8,4 22,0 24,96 1017,0 0,38 31,45 4,05 17 2,25 8,7 

CB2 8,5 20,6 25,25 1017,7 0,37 41,29 6,40 14 1,41 7,2 

CB3 7,4 20,5 27,59 1019,5 0,24 42,75 6,69 14 1,67 6,9 
Legenda: NH/NID: Fração da forma reduzida do nitrogênio inorgânico; NID: Nitrogênio Inorgânico Dissolvido; PID: Fósforo 
Inorgânico Dissolvido; NP: Razão para nutriente limitante para produção primária; OD: oxigênio dissolvido. 

 

É possível verificar que a Lagoa da Conceição possui um gradiente de 

salinidade que aumenta à medida que se aproxima do oceano, e que o gradiente de 

temperatura apresenta comportamento inverso. A menor salinidade registrada nas 

campanhas foi de 15 psu, o que significa que todo o corpo de água é salobro. A 

região de menor salinidade se encontra na região sul, que é represada pelo canal de 

estrangulamento na conexão com a região central, favorecendo maior influência 

hidrológica nos padrões de qualidade da água. As maiores concentrações de NID 

(Nitrogênio Inorgânico Dissolvido) e PID (fósforo Inorgânico Dissolvido) foram 

encontradas na região sul, o que reforça a hipótese de enriquecimento de nutrientes 

por influência hidrológica/antrópica, uma vez que as regiões sul e central possuem 

os maiores índices de urbanização. As concentrações de oxigênio dissolvido indicam 

forte depleção na região central, principalmente nas águas de fundo da coluna 

d’água estratificada, onde foram encontradas concentrações de oxigênio dissolvido 

que caracterizam anoxia nas águas de fundo (SILVA, 2016).  

Para avaliar o processo de eutrofização no corpo de água, foi utilizado o 

índice de estado trófico – TRIX. O índice foi proposto por Vollenweider et al. (1998 

apud Silva, 2016) para avaliar o estado nutricional e impactos humanos em corpos 

de água costeiros da Itália, sendo amplamente utilizado em todo o mundo para esta 

finalidade. São utilizados os seguintes parâmetros para seu cálculo: Clorofila-a, OD, 

NID e PID. Os valores de referência do TRIX estão contidos na Tabela 3-3.  
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Tabela 3-3: Valores de referência TRIX (SILVA, 2016). 

TRIX Condições Estado Trófico 

<2 
Concentração de nutrientes 

e produtividade primaria baixas 
Oligotrófico 

2-4 
Concentração de nutrientes 

e produtividade primaria moderadas 
Mesotrófico 

4-6 
Concentração de nutrientes 

e produtividade primaria altas 
Eutrófico 

6-8 
Concentração de nutrientes 

e produtividade primaria muito altas 
Hiper -Eutrófico 

 

Na Figura 3-7 são apresentados os resultados obtidos com o índice de estado 

trófico (TRIX) no corpo d’água da Lagoa da Conceição. 

 

Figura 3-7: Resultados obtidos a partir do Índice de estado trófico (TRIX) encontrados na 

Lagoa da Conceição no período de 2001 a 2015 (SILVA, 2016). 

No setor norte os maiores valores do TRIX se encontram nas partes de 

escoamento lêntico. Já no setor central os maiores valores são encontrados nas 

proximidades do canal de ligação com o setor sul e parte profunda, que acumula 
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sedimentos e materiais particulados no fundo. O alto adensamento populacional da 

Unidade Hidrológica Centro e Sul explica os altos valores encontrados, e a presença 

de macroalgas nestas regiões corrobora com os resultados encontrados. (SILVA, 

2016) 

Após a verificação da distribuição do TRIX espacialmente, foi realizada uma 

análise temporal. A Figura 3-8 mostra a evolução temporal de valores encontrados 

para o índice de estado trófico de 2001 à 2015. 

 

Figura 3-8: Evolução temporal dos valores do TRIX para a Lagoa da Conceição para o Período 

monitorado. A seta evidencia o aumento significativo do nível trófico ao longo do período 

(SILVA, 2016). 

 

Os resultados da análise histórica do índice de estado trófico (TRIX) apontam 

para uma mudança expressiva no estado trófico da Lagoa da Conceição nos últimos 
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15 anos. Conforme observado na figura acima, foram detectadas mudanças de 

oligo-mesotrofismo para eutrofismo a partir de 2007.  

Todos os resultados obtidos com o estudo de Silva (2016) corroboraram para 

verificação de que o efeito da eutrofização e anoxia estão sendo provocados pelo 

aumento da população na bacia hidrográfica. Dentre os setores da laguna mais 

afetadas está a porção oeste do subsistema sul (nas proximidades dos bairros do 

Canto da Lagoa e Centro da Lagoa), que apresenta as estações de amostragem que 

tiveram os maiores valores de índice trófico da laguna, e o subsistema central, que 

apresenta hipoxia e anoxia nas águas de fundo intensificadas pela forte 

estratificação nesta região. (SILVA, 2016) 

  

3.8 Caracterização sedimentológica 

A Lagoa da Conceição tem o seu leito dominado basicamente por duas 

classes de sedimentos principais, representadas pelas areias e siltes. A partir do 

estudo realizado por Godoy (2009), foi realizada a caracterização da textura dos 

sedimentos de fundo do estuário da Conceição.  

Godoy (2009) escaneou e vetorizou o mapa de sedimentos, gerando 

polígonos para cada classe, conforme detalhado na Figura 3-9. Podem-se limitar os 

sedimentos superficiais de fundo em seis texturais: areia, areia canal, areia siltosa, 

silte arenoso, silte e silte argiloso. Foram adotados os seguintes valores para a 

distribuição da amplitude da rugosidade equivalente para a região de estudo: areia: 

e = 0,03 m; areia siltosa: e = 0,025 m; silte arenoso: e = 0,02 m; silte: e = 0,015 m; 

silte argiloso: e = 0,01 m, para o canal da Barra da Lagoa foi adotado o valor de 

amplitude da rugosidade equivalente de 0,04 m.  
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Figura 3-9: Sedimentos de fundo da Lagoa da Conceição (GODOY, 2009). 

 

Analisando a figura observa-se que a textura de areia ocupa a maior parte da 

superfície, enquanto que nas partes mais profundas da laguna predomina o silte 

arenoso.  
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4 HISTÓRICO DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO NA BACIA 

Devido as suas características naturais a Bacia Hidrográfica da Lagoa da 

Conceição apresenta características singulares em relação ao processo de 

ocupação e uso turístico do seu espaço. Composta por três distritos de Florianópolis 

(Barra da Lagoa, Lagoa da Conceição e São João Rio Vermelho), a bacia 

hidrográfica apresenta uma grande diversidade de ecossistemas costeiros, típicos 

do litoral catarinense. Na região é comum encontrar dunas, restingas, rios, lagunas, 

cercados por formações florestais típicas do Bioma Mata Atlântica, que estão 

presentes principalmente nas encostas da bacia (porção oeste e sul da bacia).  

Para o diagnóstico das alterações e atual cenário do uso e cobertura da terra, 

utilizaram-se os dados do projeto Mapbiomas (https://mapbiomas.org/), que 

disponibiliza mapas anuais desde 1985, obtidos por meio de classificação de 

imagens de satélites (MAPBIOMAS, 2021). Com base nessa fonte de dados foi 

possível constatar a existência de 8 classes de uso e cobertura da terra na bacia, 

que compreendem: a) Formação Florestal; b) Floresta Plantada; c) Pastagem; d) 

Mosaico de Agricultura e Pastagem; e) Praia e Duna; f) Infraestrutura Urbana; g) 

Outras Áreas não vegetadas; e h) rio, Lago e Oceano. 

De acordo com os dados obtidos na plataforma Mapbiomas, nos últimos 30 

anos a área de infraestrutura urbana na bacia da Lagoa da Conceição aumentou 

aproximadamente 66%, passando de 8,6 km² em 1990 para 14,3 km² em 2019. A 

expansão urbana ocorreu de forma intensa na região do Rio Vermelho, Canto da 

Lagoa, Porto da Lagoa e no Centro da Lagoa da Conceição. As áreas urbanas se 

expandiram principalmente em áreas de mosaico de agricultura e pastagem (41%), 

pastagem (34%) e formação florestal (19%).   

No mesmo período as áreas com formação florestal natural reduziram de 32,9 

km² em 1990 para 28,1 km² em 2019, uma redução de 14%. Por outro lado, a classe 

floresta plantada passou de 2,72 km² em 1990 para 9,34 km² em 2019, um 

crescimento de aproximadamente 350%. Cabe destacar que a expansão de floresta 

plantada ocorreu principalmente no Parque Estadual do Rio Vermelho.  
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A análise estatística das mudanças do uso e cobertura da terra indica que as 

áreas de infraestrutura urbana e floresta plantada apresentam tendência de 

crescimento (série temporal, 1985-2019, p < 0,05, teste Mann-Kendall). Entretanto, 

as áreas de formação florestal (composta por remanescentes da Mata Atlântica), 

pastagem e mosaico de agricultura e pastagem apresentam tendência de 

decréscimo (série temporal 1985-2019, p < 0,05, teste Mann-Kendall). Ainda, as 

áreas de praia e duna, além da classe rio, lago e oceano apresentam estabilidade ao 

longo do período. A Figura 4-1 apresenta a evolução temporal do uso e cobertura do 

solo na Bacia Hidrográfica da Lagoa da Conceição entre os anos de 1990 e 2019. 
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Figura 4-1: Evolução do uso e cobertura da terra para a Bacia da Lagoa da Conceição entre 

1990 e 2019. 
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5 FONTES DE POLUIÇÃO DAS ÁGUAS DA LAGOA DA 

CONCEIÇÂO 

As fontes de poluição da água podem ser classificadas de acordo com sua 

localização e dispersão no território entre pontuais e difusas (CETESB, 2018). As 

fontes pontuais podem ser entendidas como aquelas que têm sua localização 

espacial bem definida no território e podem ser facilmente identificadas. Por sua vez, 

as fontes difusas de poluição possuem distribuição esparsa no território, sendo mais 

difícil de identificá-las, bem como a quantificação de sua carga poluente. Na bacia 

da Lagoa da Conceição especificamente, as principais fontes de poluição estão 

relacionadas ao esgotamento sanitário e drenagem das águas pluviais. A Figura 5-1 

apresenta as principais fontes de poluição mapeadas na bacia. 

Com relação às fontes pontuais presentes na bacia da Lagoa da Conceição 

podem ser destacadas as Estações Elevatórias (EES) do sistema de esgotamento 

coletivo e os pontos de destinação final de efluente tratado pelas duas ETEs, o 

canteiro de aspersão e o conjunto de LEIs.  

As EES contribuem para a poluição direta das águas superficiais da Lagoa da 

Conceição, no entanto, se caracterizam como fontes intermitentes, contribuindo 

apenas quando há falhas de operação ou extravasamentos associados a eventos 

hidrológicos intensos. Os dados mais recentes consultados apontam a existência de 

20 EES na bacia da Lagoa da Conceição, sendo 9 no Sistema de Esgotamento da 

Barra da Lagoa (SES Barra da Lagoa) e 11 no SES Lagoa da Conceição (AGESAN, 

2014). Do total de 20 EES apenas 2 não possuem sistema de monitoramento por 

telemetria, uma localizada no Retiro da Lagoa e outra localizada no Condomínio 

Saulo Ramos. 

O canteiro de aspersão e o conjunto de LEIs são fontes potenciais de 

poluição das águas subterrâneas, podendo indiretamente poluir as águas 

superficiais da Lagoa da Conceição. No caso do canteiro de aspersão ainda pode 

poluir diretamente as águas da Lagoa da Conceição em períodos com grande 
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volume de chuva, quando o efluente tratado pode escoar superficialmente ao invés 

de infiltrar no solo.  

Com relação as LEIs, um estudo recente conduzido por Santos (2018) 

utilizando modelos numéricos evidenciou o impacto das lagoas sobre o fluxo e a 

qualidade da água subterrânea na região. Os resultados mostram que após 3 anos 

de início da operação (1992) uma pluma de cloretos abrangendo toda a espessura 

do aquífero atinge as águas superficiais da Lagoa da Conceição na região da 

Avenida das Rendeiras. Os resultados da simulação ainda mostram que no ano de 

2019 (30 anos após o início da operação) a pluma de cloreto também atinge a 

porção sul da Lagoa da Conceição, na região da Avenida Osni Ortiga.  
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Figura 5-1: Fontes de poluição na bacia da Lagoa da Conceição. 
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Com relação às fontes de poluição difusa presentes na bacia hidrográfica da 

Lagoa da Conceição, destacam-se a drenagem pluvial dos 14 km² de área com 

infraestrutura urbana da bacia e as áreas não abrangidas pelos sistemas coletivos 

de esgotamento, onde não há informação sobre a eficiência e operação das 

soluções individuais implantadas (p.ex. a região de São João do Rio Vermelho). 

Mesmo as áreas abrangidas pelos sistemas coletivos (SES Barra da Lagoa e SES 

Lagoa da Conceição) podem ser consideradas fontes difusas devido à ocorrência de 

irregularidades dispersas pelo território. Dados publicados recentemente pela 

iniciativa Trato pela Lagoa1 mostraram que 91% dos imóveis vistoriados 

apresentavam alguma irregularidade nas ligações hidrossanitárias, principalmente a 

existência e manutenção da caixa de gordura. 

  

                                            
1
 https://www.casan.com.br/noticia/index/url/trato-pela-lagoa-registra-91-de-irregularidade-na-ligacao-de-

esgoto#0  

https://www.casan.com.br/noticia/index/url/trato-pela-lagoa-registra-91-de-irregularidade-na-ligacao-de-esgoto#0
https://www.casan.com.br/noticia/index/url/trato-pela-lagoa-registra-91-de-irregularidade-na-ligacao-de-esgoto#0
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6 INFRAESTRUTURA DE SANEAMENTO BÁSICO EXISTENTE 

6.1 Abastecimento de Água 

Do ponto de vista do abastecimento de água, a população residente na Bacia 

Hidrográfica da Lagoa da Conceição é atendida majoritariamente por dois sistemas 

coletivos operados pela Companhia Catarinense de Águas e Saneamento (CASAN): 

o Sistema Costa Leste Sul e o Sistema Costa Norte.  

O Sistema Costa Leste Sul abrange os distritos da Lagoa da Conceição e 

Barra da Lagoa, sendo os principais mananciais a Lagoa do Peri e o Rio Tavares 

(superficial) e o Aquífero do Campeche (subterrâneo), todos localizados fora dos 

limites da bacia da Lagoa da Conceição. A porção norte da bacia, mais 

precisamente a região do distrito de São João do Rio Vermelho, é abrangida pelo 

Sistema Costa Norte, responsável pelo abastecimento de quase a totalidade do 

norte da Ilha de Florianópolis, sendo o principal manancial o Aquífero dos Ingleses, 

também localizado fora dos limites da bacia.  

A Tabela 6-1 apresenta um resumo das informações sobre os sistemas de 

abastecimento de água da bacia da Lagoa da Conceição. 

 

Tabela 6-1: Resumo de informações sobre o abastecimento de água na bacia da Lagoa da 

Conceição.  

Característica Valor 

Capacidade de produção Sistema Costa Leste Sul¹ 
200 l/s (Lagoa do Peri) 

80 l/s (Mananciais auxiliares) 

Capacidade de produção Sistema Costa Norte¹ 
260 l/s (média) 

390 l/s (máxima) 

Índice de atendimento² 97,24% 

Consumo médio per capita² 130,90 l/hab./dia 

¹ PMF (2010), ² Valores para o município de Florianópolis (SNIS, 2019). 

 

Levando em conta a população residente (aproximadamente 35.000 

habitantes) e o consumo per capita para o município de Florianópolis, estima-se uma 

demanda de água para abastecimento de 53 L/s, equivalente a 10% da vazão total 
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produzida pelos 2 sistemas de abastecimento que atendem a população da bacia 

(Sistema Costa Leste Sul e Sistema Costa Norte). 

 

6.2 Esgotamento Sanitário 

O esgotamento sanitário na bacia hidrográfica da Lagoa da Conceição ocorre 

em partes por meio de sistema coletivo centralizado, com coleta por redes e 

tratamento em Estações de Tratamento de Esgoto (ETE), e em partes de maneira 

descentralizada a partir da aplicação de soluções individuais, como o uso de fossa 

séptica, sumidouros e valos de infiltração.  

O sistema centralizado de esgotamento sanitário é operado pela CASAN 

atendendo 57% da população residente na bacia (aproximadamente 20 mil 

habitantes). Os sistemas existentes em operação abrangem a região Central da 

Lagoa, Canto da Lagoa (parcialmente), Costa da Lagoa, Avenida das Rendeiras e 

Barra da Lagoa (parcialmente) (CASAN, 2020). O esgoto coletado pelos sistemas 

coletivos operados pela CASAN é tratado em duas ETEs, sendo uma localizada na 

Barra da Lagoa (ETE Barra da Lagoa) e outra na Lagoa da Conceição (ETE Lagoa 

da Conceição) (CASAN, 2020) (Figura 6-1). 

 

 

Figura 6-1: Sistema de tratamento empregado nas ETEs localizadas na bacia da Lagoa da 
Conceição. (a) ETE Barra da Lagoa e (b) ETE Lagoa da Conceição. Fonte: ANA (2016). 

 
A ETE Barra da Lagoa está localizada no Parque Estadual do Rio Vermelho, 

próximo à rodovia SC-406, possuindo um sistema de tratamento secundário 
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constituído de reator anaeróbio (UASB) seguido de decantador (Figura 6-1a). 

Segundo informações publicadas pela CASAN2 a ETE Barra da Lagoa atende 

aproximadamente 6.900 habitantes, o que representa uma vazão média de 18 L/s de 

efluente bruto (30% da capacidade da ETE – 63 L/s). A eficiência adotada para o 

tratamento na ETE Barra da Lagoa é de 96% para a remoção de DBO (ANA, 2016). 

 A ETE Lagoa da Conceição possui um sistema constituído de reator 

anaeróbio de fluxo ascendente (UASB) seguido de sistema de lodo ativado de 

aeração prolongada (valo de oxidação) e decantador secundário (Figura 6-1b). A 

ETE Lagoa da Conceição atende aproximadamente 14.538 pessoas, operando com 

uma vazão afluente de 35 L/s e taxa de remoção de DBO de 95,78% para a DBO 

(ANA, 2016). 

O efluente tratado na ETE Barra da Lagoa é disposto no solo utilizando 

aspersores instalados em um canteiro próximo a ETE e distante cerca de 1 km da 

Lagoa da Conceição (Figura 6-2a). De acordo com informações publicadas pela 

CASAN, o atual canteiro de aspersão está em operação há mais de 10 anos, sendo 

previsto a instalação de um novo canteiro na proximidade do existente.  

O efluente tratado na ETE Lagoa da Conceição é disposto em 3 Lagoas de 

Evapoinfiltração (LEI) localizadas próximas da ETE e cerca de 300 m de distância da 

Lagoa da Conceição (Figura 6-2b). De acordo com resultados apresentados por 

Santos (2018), as 3 LEIs ocupam uma área de 3 hectares com profundidades 

variando entre 5,5 m (LEI 1 e 2) e 1 m (LEI3), resultando em um volume total 

estimado de 150.000 m³.   

                                            
2
 https://www.casan.com.br/noticia/index/url/esclarecimentos-sobre-o-sistema-de-esgotamento-

sanitario-da-barra-da-lagoa#0  

https://www.casan.com.br/noticia/index/url/esclarecimentos-sobre-o-sistema-de-esgotamento-sanitario-da-barra-da-lagoa#0
https://www.casan.com.br/noticia/index/url/esclarecimentos-sobre-o-sistema-de-esgotamento-sanitario-da-barra-da-lagoa#0
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Figura 6-2: Imagem de satélite da (a) ETE Barra da Lagoa e (b) ETE Lagoa da Conceição. 
Imagem obtida em data de 23/06/2020. Fonte: Google Earth. 

 

Do ponto de vista da qualidade do efluente tratado na ETE Barra da Lagoa 

que é aspergido no canteiro, não foi encontrado histórico de dados disponíveis. 

Entretanto um laudo de análise recente (março/2021) feita pelo Laboratório 

Integrado de Meio Ambiente (LIMA) do Departamento de Engenharia Sanitária-
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Ambiental da UFSC e divulgado pela CASAN3 atesta a qualidade do efluente como 

adequada para o parâmetro de colimetria.  

Com relação à qualidade do efluente tratado na ETE Lagoa da Conceição e 

que posteriormente é lançado nas LEIs, os dados apresentados por Santos (2018)4 

indicam que houve uma melhora no padrão de qualidade para a maioria dos 

parâmetros monitorados ao longo das últimas duas décadas (Tabela 6-2). Os dados 

apresentados mostram que atualmente o efluente tratado apresenta nível de 

conformidade com o Valor Máximo Permitido (VMP), preconizados na Resolução 

CONAMA 430/2011 (CONAMA, 2011) e na Lei Estadual 14675/2009 (SANTA 

CATARINA, 2009), acima de 90% para a maioria dos parâmetros. A exceção é o 

parâmetro fósforo total (PT) que apresenta nível de conformidade de 47% 

considerando o VMP definido na Lei Estadual (14675/2009). 

 

Tabela 6-2: Padrão de qualidade do efluente tratado na ETE Lagoa da Conceição. 

Parâmetro 
2000 - 2007 2008 - 2018 

n Média ± D.P. n Média ± D.P. 

Turbidez [NTU] 40 45 ± 8 187 27 ± 3 

ST [mg/L] 98 413 ±16 180 493 ± 66 

SDT [mg/L] 90 325 ± 9 160 443 ± 69 

SST [mg/L] 95 99 ± 10 162 43 ± 5 

SSed [mg/L] 92 3 ± 1 196 1 ± 0,3 

pH 108 6,99 202 7,23 

DBO5 [mg/L] 78 71 ± 8 168 24 ± 2 

DQO [mg/L] 100 180 ± 15 193 75 ± 5 

O&G [mg/L] - - 96 17 ± 2 

NH3 [mg/L] 86 25 ± 2 138 34 ± 1 

NO3 [mg/L] 91 2,55 141 7,2 ± 1 

PT [mg/L] 89 9,7 ± 1 186 6 ± 0,5 

Cl [mg/L] 75 68 ± 1,5 169 78 ± 6 

SO4
2-

 [mg/L] 13 59,2 ± 149 54 ± 2 

E coli. 79 5,6 194 3,6 
 n = Número de amostras, D.P. = Desvio padrão, ST = Sólidos Totais, SDT = Sólidos Dissolvidos Totais, SST = Sólidos 
Suspensos Totais, SSed = Sólidos Sedimentáveis, DBO5= Demanda Bioquímica de Oxigênio, DQO = Demanda Química de 
Oxigênio, O&G = Óleos e Graxas, NH3 = amônia, NO3 = nitrato, PT = Fósforo Total, Cl = Cloretos, SO4

2-
 = Sulfato. Fonte: 

Adaptado de Santos (2018). 
 
 

                                            
3
 https://www.casan.com.br/noticia/index/url/laudos-do-ifsc-ima-e-ufsc-confirmam-analises-da-casan-

sobre-a-lagoa#0.  
4
 Dados operacionais da CASAN - Programa de Monitoramento da Qualidade da Água do SES Lagoa 

da Conceição (não publicados). 

https://www.casan.com.br/noticia/index/url/laudos-do-ifsc-ima-e-ufsc-confirmam-analises-da-casan-sobre-a-lagoa#0
https://www.casan.com.br/noticia/index/url/laudos-do-ifsc-ima-e-ufsc-confirmam-analises-da-casan-sobre-a-lagoa#0
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Em relação à qualidade do líquido acumulado na LEI, o monitoramento 

operacional da CASAN (CASAN/SRM/GOPS/SEQUAE) nos anos de 2019 e 2020 

demonstra o histórico recente de Qualidade da Água da LEI, conforme consta na 

Tabela 6-3.  

 

Tabela 6-3: Dados históricos do monitoramento da LEI em 2019 e 2020 (CASAN, 2021b). 

 

 

Os dados apontam para um efluente com concentrações relativas de 

nutrientes elevadas quando comparado com os valores de base da Lagoa da 

Conceição observados na literatura, em especial no trabalho de Silva et al (2017). 

Nota-se também que o efluente da LEI apresenta OD e pH inferiores aos valores 

médios encontrados na Lagoa da Conceição (Tabela 3-2, item 3.7).  

Ressalta-se que a população residente na porção norte da bacia da Lagoa da 

Conceição, no Distrito de São João do Rio Vermelho, não é atendida pelo sistema 

coletivo, sendo o esgotamento realizado por meio da aplicação de soluções 
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individuais. A Tabela 6-4 apresenta um resumo das informações sobre os sistemas 

de esgotamento sanitário da bacia da Lagoa da Conceição: 

 

Tabela 6-4: Resumo de informações sobre o esgotamento sanitário na bacia hidrográfica da 

Lagoa da Conceição.  

Característica Valor 

População atendida pelos sistemas coletivos da CASAN  20.000 hab. (57 %) 

População com sistema individual 15.000 hab. (43 %) 

Carga de DBO gerada¹ 1 Ton. DBO/dia 

Carga de DBO coletada pelos sistemas coletivos da 
CASAN 

570 kg/dia 

Carga tratada via sistema individual 430 kg/dia 

Eficiência ETE Barra da Lagoa 96 % 

Eficiência ETE Lagoa da Conceição 96 % 

Carga de DBO remanescente sistemas coletivos 
operados pela CASAN 

23 kg/dia 

¹ Considerando que 80% da demanda de água para abastecimento retorna como esgoto com um a 
concentração de DBO = 274 mg/l (Santos, 2018). 
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7 CARACTERIZAÇÃO DO EVENTO DE ROMPIMENTO DA LAGOA 

DE EVAPOINFILTRAÇÃO (LEI)  

 

7.1 Contextualização 

 No dia 25 de janeiro de 2021, após eventos intensos de chuva, houve um 

rompimento do talude da Lagoa de Evapoinfiltração (LEI) operada pela CASAN 

(Companhia Catarinense de Águas e Saneamento) na região da Lagoa da 

Conceição. A LEI é uma unidade do sistema de tratamento de esgoto na qual o 

efluente tratado é lançado e, posteriormente, o mesmo retorna à natureza através da 

infiltração e, em menor escala, pela evaporação. 

  A Figura 7-1 mostra a localização das duas Lagoas de Evapoinfiltração e da 

ETE da Lagoa da Conceição. De acordo com a Companhia, o deslizamento foi de 

uma das lagoas de infiltração de efluentes, a menor, que não suportou o volume de 

chuvas dos últimos dias.  

 

 

Figura 7-1: Localização das Lagoas de Evapoinfiltração (CASAN, 2021a). 
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De acordo com a CASAN (2021a), ações operacionais, sociais, ambientais, 

jurídicas e institucionais foram executadas e planejadas pela Companhia a partir do 

dia 25 de janeiro, quando a empresa soube do deslizamento do talude natural da 

Lagoa de Evapoinfiltração que recebe o efluente tratado da Estação de Tratamento 

de Esgotos da Lagoa da Conceição. Na Figura 7-2 é possível observar a área 

diretamente afetada pelo deslizamento ocorrido na Lagoa de Evapoinfiltração. 

 

Figura 7-2: Área diretamente afetada pelo deslizamento (CASAN, 2021b). 
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7.2 Condições ambientais no dia do evento  

De acordo com os dados apresentados na Tabela 3-1, a média mensal 

histórica pluviométrica de Florianópolis em janeiro é de 250mm. No entanto, no 

primeiro mês de 2021, várias cidades do estado de Santa Catarina registraram 

médias mensais bastante elevadas, com quebra de recordes de precipitação em 

alguns municípios.  

Segundo o Ciram (Centro de Informações de Recursos Ambientais e de 

Hidrometeorologia de Santa Catarina), as maiores anomalias de chuva ocorreram 

entre Joinville e Garuva e em Florianópolis, com totais mensais ficando acima de 

500mm e 600mm (Figura 7-3). Na grande Florianópolis o registro mensal em janeiro 

foi de 686,4mm, o maior registro da região (recorde mensal absoluto). 

 

Figura 7-3: Precipitação total mensal em janeiro de 2021 (Fonte: Epagri/Ciram). 

 

https://ciram.epagri.sc.gov.br/
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Segundo a Defesa Civil, janeiro de 2021 é considerado o mais chuvoso dos 

últimos três anos, sendo a semana entre os dias 17 e 25 de janeiro a mais chuvosa 

do mês. Conforme evidenciado na Figura 7-4, a precipitação acumulada em apenas 

34 horas (das 22h de 23/01/2021 às 08h de 25/01/2021) chegou a atingir 150mm na 

região da Lagoa da Conceição. Entre os fatores que causaram esse acúmulo de 

chuva estão a passagem de uma frente fria, a circulação marítima, e a convergência 

de umidade em níveis médios da atmosfera. (Epagri/Ciram) 

 

 

Figura 7-4: Precipitação acumulada das 22h de 23/01/2021 às 08h de 25/01/2021 (Fonte: 

Epagri/Ciram). 
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De acordo com informações prestadas pela CASAN à FLORAM (Fundação 

Municipal do Meio Ambiente), em períodos de tempo seco a vazão média da ETE 

Lagoa da Conceição se situa entre 28 a 35 L/s. Com os eventos de chuva extrema, 

a vazão da ETE teria se elevado na ordem de 2 a 2,6 vezes (58,5 a 74,7 L/s). Assim, 

a precipitação teria prejudicado não somente a área da Lagoa de Evapoinfiltração 

diretamente, mas também ocasionou incremento na vazão de chegada a ETE e, 

consequentemente, no volume bombeado para a LEI. (FLORAM, 2021) 

Ainda, segundo a CASAN, as principais condicionantes que desencadearam o 

deslizamento foram a associação de dois fatores, relacionados aos elevados índices 

de precipitação ocorridos no mês de janeiro de 2021: 

 Aumento de carga: A elevação do nível d’água da lagoa gera um incremento 

de carga nas bordas da lagoa, onde quanto maior o nível d’água, maiores as 

tensões aplicadas sobre os taludes.  

 Saturação do solo: A saturação é tida como um dos fatores mais 

impactantes nos eventos de deslizamento de maciços terrosos de um modo 

geral, onde a saturação promove aumento de poropressões, contrapondo-se 

a força peso e diminuindo os parâmetros de coesão e ângulo de atrito interno. 

De forma didática, pode-se dizer que a saturação promove o afastamento das 

partículas e o alívio do peso do corpo do talude acarretando na queda brusca 

de sua resistência. Este fenômeno é denominado de liquefação e é 

responsável por diversos colapsos de maciços terrosos ao redor do mundo.  

 

7.3 Observações por satélite  

Os impactos do rompimento da LEI podem ser observados a partir do espaço 

por meio de imagens de satélite. A Figura 7-5 apresenta imagens dos satélites da 

missão Sentinel-2 (https://sentinel.esa.int/web/sentinel/missions/sentinel-2), com 

resolução de 10 m, em uma data antes (09/01/2021) e após (05/02/2021) o evento 

de rompimento. Na composição apresentada, a água aparece em tons escuros e 

esverdeados, a vegetação em tons vermelhos e as dunas em tons claros. 
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Figura 7-5: Imagens adquiridas pelos satélites da missão Sentinel-2 em (a) 9/01/2021, 16 dias 

antes do evento, e (b) 05/02/2021, 11 dias após o evento. Composição RGB-832. 

 

7.4 Análise de volume de água e sedimentos que atingiram a 

laguna  

Em 2018, o diagnóstico da área de disposição dos efluentes da empresa 

CATARINASAN (FLORAM, 2021) apresentou a delimitação da linha de margem das 

lagoas de Evapoinfiltração, a estimativa da profundidade das lagoas através da 

realização de medições batimétricas, bem como a estimativa da camada de 

LEI 1 

Acumulo de lodo 

e detritos  

LEI 1  

LEI 2 

(a) (b) 
Lagoa da 

Conceição  



 
Estudo técnico de suporte para recuperação da Lagoa da Conceição  

Página 43 de 68 

sedimentos através da sondagem. Na Tabela 7-1 é apresentado um resumo das 

principais informações levantadas.  

 

Tabela 7-1: Características gerais lagoas de Evapoinfiltração. 

Características 
Lagoa de 

Evapoinfiltração 1 
Lagoa de 

Evapoinfiltração 2 

Área (ha) 2,87 0,09 

Profundidade máxima (m) 5,5 0,96 

Volume camada de sedimentos (m³) 5600 
Fonte: FLORAM (2021). 

 

Segundo cálculos dos levantamentos topográficos executados pela equipe da 

CASAN, o volume total que deixou a LEI no dia do ocorrido foi de 79.309,88 m³ 

(CASAN, 2021b). O volume estimado considerou a topografia do terreno de toda a 

região, a qual apresenta um divisor intermediário que historicamente separou as 

áreas das lagoas, levando as mesmas a serem conhecidas como Lagoa Maior e 

Menor. Na Figura 7-6 é possível observar um esquema do volume total escoado, e 

na Figura 7-7, o banco de sedimentos que se formou na laguna logo após o 

rompimento. 

 

 

Figura 7-6: Esquema do volume escoado pela LEI no dia do rompimento (CASAN, 2021b). 
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Figura 7-7: Detalhe do banco de sedimentos formado próximo à Av. das Rendeiras (CASAN, 

2021b). 

 

De acordo com a CASAN, ainda não se tem a noção exata da composição 

nem do volume de sedimentos que compunham o pacote lamo- arenoso que deixou 

a região. Assim, o presente estudo elaborou uma estimativa do volume de efluente 

vazado e a carga poluidora aportada na Lagoa da Conceição, com base nas 

imagens apresentadas anteriormente na Figura 7-5. 

Para estimativa da área do espelho d’água das LEIs foi utilizada uma 

composição de falsa cor com o canal vermelho utilizando banda 8 do sensor MSI, o 

canal do verde em banda 3 e canal do azul em banda 2 de forma a destacar o 

espelho d’água de outros objetos imageados. Através destas imagens foram 

delineados polígonos de forma manual para representar o espelho d’água antes e 

após o incidente calculando assim suas respectivas áreas. A análise das imagens 

Sentinel-2 mostram que as LEIs 1 e 2 conjuntamente possuíam aproximadamente 

2,1 hectares no dia 09/01/2021 (Figura 7-5a), 16 dias antes do incidente, sendo 

USUARIO
Realce



 
Estudo técnico de suporte para recuperação da Lagoa da Conceição  

Página 45 de 68 

reduzida à aproximadamente 1 hectare após o incidente, como mostra a imagem de 

05/02/2021, 11 dias após (Figura 7-5b), uma redução de 50% na área superficial. 

Considerando a profundidade média das lagoas 1 e 2 igual 5,5 m (Santos, 2018), 

estima-se que o volume vazado para a Lagoa da Conceição seja da ordem de 

60.000 m³ (0,1% do volume da Lagoa da Conceição). A lagoa 3 possui tamanho e 

profundidade muito reduzidos, impossibilitando a análise desta pelas imagens dos 

satélites Sentinel-2, que tem resolução espacial de 10 para as bandas usadas nesta 

metodologia. 

Considerando a estimativa de volume descrita acima e as características do 

efluente tratado disposto nas LEIs (ver Tabela 6-2) a carga lançada de diferentes 

poluentes foram estimadas, sendo os resultados apresentados na Tabela 7-2. 

 

Tabela 7-2: Resumo da estimativa de cargas lançadas na Lagoa da Conceição. 

Parâmetro 
Carga lançada 
estimada (Ton.) 

Parâmetro 
Carga lançada 
estimada (Ton.) 

ST 29,58 O&G 1,02 

SDT 26,58 NH3 2,04 

SST 2,58 NO3 0,43 

SSed 0,06 PT 0,36 

DBO5 1,44 Cl 4,68 

DQO 4,5 SO4
2- 

3,24 

ST = Sólidos Totais, SDT = Sólidos Dissolvidos Totais, SST = Sólidos Suspensos Totais, SSed = Sólidos 
Sedimentáveis, DBO5= Demanda Bioquímica de Oxigênio, DQO = Demanda Química de Oxigênio, O&G = Óleos 
e Graxas, NH3 = amônia, NO3 = nitrato, PT = Fósforo Total, Cl = Cloretos, SO4

2-
  = Sulfato. 

 

 

Cabe destacar que a estimativa de volume de efluente vazado realizada neste 

estudo, com base nas imagens de satélite, é 24% menor do que os valores 

reportados pela CASAN (79.000 m³), entretanto serve de comparação e corrobora 

com a ordem de grandeza do valor. 

 

7.5 Análise das alterações ambientais pós evento  

O rompimento da lagoa de evapoinfiltração da Casan na Lagoa da Conceição, 

em Florianópolis, trouxe danos ao meio antrópico, biótico e físico. O presente 
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capítulo irá detalhar as principais alterações ambientais sofridas no entorno do local 

do ocorrido, buscando identificar fragilidades e situações que devem receber maior 

atenção, bem como sugerir adequações, quando necessário.  

O meio antrópico foi um dos mais afetados pelo rompimento da LEI, 

principalmente na comunidade residente da Servidão Manoel Luiz Duarte. Segundo 

a Defesa Civil Municipal (CASAN, 2021b), 80 pessoas foram afetadas diretamente, 

com perdas materiais, como roupas, veículos, equipamentos eletrodomésticos, entre 

outros. Não foi registrada nenhuma vítima fatal do evento. De acordo com a Casan, 

a maioria dos impactos causados no meio antrópico já foi mitigado, e os bens e 

prejuízos dos moradores afetados estão sendo ressarcidos desde a primeira 

semana do ocorrido.  

No meio biótico as intervenções geraram impactos decorrentes da remoção 

de vegetação de restinga e de dunas nas regiões no entorno da LEI. Verificou-se 

que houve danos à vegetação no local, em área estimada em 0,5 hectares de 

restinga arbórea em estágio avançado de regeneração e fixadora de dunas 

(FLORAM, 2021). Também foi solicitada a abertura de parcela da área no dia do 

deslizamento pelo Corpo de Bombeiros para formação de acesso aos maquinários 

que deveriam desviar o fluxo de águas que persistia se direcionando em direção às 

casas atingidas durante as atividades de resgate e remoção da população. Como o 

impacto sobre a vegetação foi localizado e sem alterações severas no ambiente de 

dunas e restinga como um todo, não se espera na fase terrestre impactos sobre a 

fauna, em especial sobre os grandes animais, devendo estes terem sido 

afugentados pelo evento e pelos ruídos oriundos das atividades de recuperação da 

área. Nos organismos aquáticos, os impactos diretos devem estar relacionados com 

o soterramento de organismos bentônicos devido ao aporte de areia na região de 

formação do delta de sedimentos.  (CASAN, 2021b) 

Quanto à qualidade da água na laguna, vem sendo realizado após o 

rompimento um monitoramento periódico de alguns parâmetros, tanto pela Casan, 

quanto por outros órgãos como o IMA (Instituto do Meio Ambiente), a FLORAM 
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(Fundação Municipal do Meio Ambiente) e a UFSC (Universidade Federal de Santa 

Catarina).  

Os resultados da Casan para o monitoramento de Oxigênio Dissolvido e 

E.Coli nos dias posteriores ao acidente apontam para uma rápida recuperação das 

concentrações nas margens da Avenida das Rendeiras (malha amostral na Figura 

7-8), conforme apontado na Tabela 7-3 (CASAN, 2021b). 

 

Figura 7-8: Malha amostral de monitoramento emergencial (CASAN, 2021b). 

 

Tabela 7-3: Concentração média de OD e E.Coli na Lagoa da Conceição (CASAN). 

Data 
Concentração média nos pontos de análise 

OD (mg/L) E.Coli (NMP/100mL) 

25/01/2021 7,95 1927 

27/01/2021 - 3056 

29/01/2021 8,63 604 

01/02/2021 7,44 200 

03/02/2021 9,48 200 

05/02/2021 9,41 211 

12/02/2021 9,13 122 

19/02/2021 10,42 181 

26/02/2021 10,25 220 

05/03/2021 - 547 

12/03/2021 10,07 - 
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Na Figura 7-9 e Figura 7-10 é possível observar a evolução de OD e E.Coli ao 

longo do tempo, respectivamente. 

 

 

Figura 7-9: Evolução da média da concentração de OD na Lagoa da Conceição. 

 

 

Figura 7-10 Evolução da média da concentração de E.Coli na Lagoa da Conceição. 

 

Contudo, um monitoramento realizado pelo Lafic (Laboratório de Ficologia) da 

UFSC, com 15 dias de duração, no local do acidente (Ponto 0) e em área controle 

(amostra coletada no trapiche da Cooperbarco, Centrinho da Lagoa), evidenciou 
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valores de OD em condições hipóxicas (OD < 2 mg/L) no ponto de influência direta 

da lama (Ponto 0). Estes valores são equivalentes aos observados nos ambientes 

mais profundos da lagoa (profundidades superiores a 2,5 m e com salinidade 

superior a 30), onde se desenvolve uma zona morta formada periodicamente, 

influenciada pela indisponibilidade de luz e pela estratificação salina da coluna da 

água de áreas mais profundas do sistema (UFSC, 2021).  

Este mesmo relatório estimou, com base nos valores disponíveis de Santos 

(2018 apud UFSC, 2021), uma carga de 1,78 tNID (NID = Nitrato+Amônio) e de 0,65 

tPT (PT = Fósforo Total) lançados na laguna por esse evento, considerando que 

90% do volume da LEI chegou ao sistema. Esses valores representam 15 dias da 

carga emitida de N e 61 dias da carga emitida de P pela bacia hidrográfica via rios 

no sistema (Cabral et al., 2019 apud UFSC, 2021). Ou seja, em poucas horas, a 

laguna recebeu uma carga elevada desses nutrientes, podendo culminar na 

aceleração do processo de degradação e consequente eutrofização da laguna. Um 

agravante da situação é que o ponto onde ocorreu o lançamento dos efluentes da 

LEI é marcado por uma característica hidrodinâmica de baixas velocidades médias, 

o que dificulta a dispersão, principalmente nas partes mais profundas da laguna.  

É importante destacar as condições temporárias de impropriedade das águas 

da Lagoa da Conceição, conforme boletim emitido pelo IMA (Instituto do Meio 

Ambiente) em 04 de março de 2021. A impropriedade teve como base a Nota 

Técnica emitida pelos pesquisadores da UFSC que identificaram a presença da 

microalga Fibrocapsa Japonica na Lagoa da Conceição, embora quanto à presença 

da bactéria E. coli, que identifica a contaminação fecal recente, alguns pontos 

tenham apresentado concentração dentro dos limites aceitáveis. As possíveis 

consequências dessa floração de microalgas foram a mortalidade de peixes e outros 

animais da fauna aquática, além da depreciação do oxigênio dissolvido na água. A 

floração é resultado de condições ambientais favoráveis, como condições climáticas 

e nutrientes à vontade, proveniente de um ambiente eutrofizado - processo que 
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ocorre há décadas na Lagoa da Conceição. O IMA também comunicou que a 

microalga identificada não era tóxica para humanos. (IMA, 2021b)  

Recentemente, em 06 de abril de 2021, após intenso monitoramento, a 

FLORAM e o IMA anunciaram a ausência de condições de impropriedade para 

banho e consumo de pescado:  

“no momento, não há floração de microalgas potencialmente 

tóxicas na Lagoa da Conceição influenciando na condição da 

balneabilidade e não há mais a recomendação para evitar o consumo do 

pescado local. As instituições recomendam que se evite o contato 

primário (banho e atividades de lazer) em águas com espumas, manchas 

marrons, alaranjadas ou verdes, e após períodos chuvosos” (IMA, 2021a) 

Foram avaliados ainda diversos parâmetros físico-químicos da água, em mais 

de 10 pontos, tanto na superfície como no fundo da lagoa, e a situação de ausência 

de oxigênio (anoxia), relatada nas últimas semanas (desde o acidente até a semana 

de 24/02) não estava mais presente. Porém, os níveis de oxigênio dissolvido ainda 

são baixos, e ações de curto, médio e longo prazo precisarão ser adotadas. (IMA, 

2021b) 

Segundo resposta da CASAN ao ofício 246/2021 (PMF, 2021), a companhia 

pretendia encontrar uma nova área no Parque Municipal das Dunas da Lagoa da 

Conceição para a disposição de efluentes no solo, deixando a atual lagoa de 

evapoinfiltração descansar até secar. Segundo a companhia, a boa prática da 

disposição de efluentes no solo requer ao menos duas bacias de infiltração com o 

intuito de alternar a aplicação de efluentes e maximizar a taxa de infiltração e a 

remoção de nitrogênio. A inserção de período de descanso longo garante a 

reaeração do solo, a secagem e a oxidação de solos permeáveis. Em vista disso, 

estudos devem ser realizados visando encontrar alternativas complementares para 

disposição dos efluentes da ETE Lagoa da Conceição. Uma solução em longo prazo 

seria a disposição de efluentes através de emissário submarino, entretanto, outras 

alternativas devem ser estudadas para curto prazo, uma vez que a implantação de 
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um Sistema de Disposição Oceânica é um processo demorado, que envolve vários 

setores da sociedade. 

A análise dos dados ambientais pós-evento identificou ainda uma fragilidade 

na qualidade dos dados monitorados, uma vez que foram encontradas divergências 

nos resultados de monitoramento de qualidade de água entre os diferentes órgãos 

responsáveis. Assim, é de extrema importância à realização de um monitoramento 

contínuo da qualidade da água na Lagoa da Conceição, devendo haver o cuidado de 

verificar a consistência dos dados para evitar possíveis falhas. 

É possível inferir que o transbordamento da lagoa artificial colaborou para o 

aumento dos nutrientes já presentes em níveis preocupantes na Lagoa da 

Conceição. O processo de eutrofização é um processo gradual e lento, no entanto, 

pode ser acelerado pela ação humana. Portanto, a falta de medidas imediatas de 

mitigação para reduzir a carga de matéria orgânica e nutrientes, pode fazer com que 

o processo de eutrofização no sistema se agrave. Nesse contexto, verifica-se a 

importância de estudos avançados e na região que permitam ofertar diagnósticos e 

prognósticos dos padrões de circulação hidrodinâmicos e de qualidade da água que 

possibilitem embasar ações futuras de recuperação ambiental da laguna. 

 

7.5.1 Avaliação da extensão espacial do evento 

Para ter uma visão mais global da Lagoa e a extensão espacial dos possíveis 

impactos na qualidade da água foram avaliados dois indicadores qualitativos obtidos 

a partir de imagens de satélite: (1) o índice de diferença normalizada para a clorofila 

(NDCI) (Mishra e Mishra, 2012); e (2) o índice para o total de sedimentos suspensos 

(TSI) (Liu et al., 2006). Tanto o NDCI como o TSI variam entre -1 e +1 sendo que 

valores menores indicam baixa concentração de clorofila-a e sólidos suspensos na 

água, enquanto valores altos indicam alta concentração. Para o cálculo dos dois 

índices foi utilizada uma sequência de imagens de satélite da missão Sentinel-2, 

adquirida antes e após o evento em condições de céu limpo. Os resultados são 

apresentados na Figura 7-11 e Figura 7-12. 
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Figura 7-11: Resultados o NDCI para a Lagoa da Conceição pré (30/12/2020 e 04/01/2021) e pós 

evento (08/02/2021). O ponto de entrada do efluente na Lagoa é apresentado em vermelho. 

 

Como pode ser observado na Figura 7-11, o comportamento do indicador 

NDCI é bem semelhante ao longo do tempo analisado, apresentando padrão 

espacial homogêneo e valores médios de 0,06 nas três imagens. Vale destacar que 

os valores mais altos observados tanto no dia 30/12/2020 como no dia 08/02/2021 

estão associados a áreas rasas na borda leste da Lagoa, fato que prejudica a 

análise do indicador por conta de influência dos sedimentos do fundo nas medições 

realizadas pelo satélite. A análise do indicador TSI ao longo das 3 datas corrobora 
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com os resultados do indicador NDCI, tanto em termos de padrões espaciais como 

em alterações observadas após o evento. 

 

Figura 7-12: Resultados o TSI para a Lagoa da Conceição pré (30/12/2020 e 04/01/2021) e pós 

evento (08/02/2021). O ponto de entrada do efluente na Lagoa é apresentado em vermelho. 

 

Pela análise do indicador NDCI e TSI nas três datas com imagens livres de 

nuvens, pré e pós evento, não é possível detectar nenhuma alteração significativa 

em termos de concentração de clorofila-a e sedimentos suspensos na Lagoa como 

um todo. No caso do NDCI nem nas proximidades do ponto de entrada do efluente 

na Lagoa foram observadas alterações significativas entre as imagens. No caso do 
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TSI um aumento dos valores nas proximidades do ponto de entrada foi observado 

na imagem do dia 08/02/2021 em relação à imagem do dia 04/01/2021, o que pode 

estar associado aos sedimentos carreados para a Lagoa.  

Os resultados apresentados a partir das imagens de satélite corroboram com 

os resultados obtidos a partir de vistoriais em campo e dados coletados in situ, 

indicando que as alterações causadas na qualidade da água foram localizados. 

  

USUARIO
Realce



 
Estudo técnico de suporte para recuperação da Lagoa da Conceição  

Página 55 de 68 

8 BENCHMARKING DE TECNOLOGIAS E AÇÕES PARA 

RECUPERAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA NA LAGOA DA 

CONCEIÇÃO 

A gestão de sistemas lagunares requer uma série de esforços na busca por 

um ambiente ecologicamente equilibrado, com recursos em quantidade e qualidade 

suficientes para manter a harmonia entre o meio antrópico e o meio ecológico. Entre 

as possíveis medidas mitigatórias para preservar estes ambientes, pode-se citar a 

preservação da vegetação local, gestão da qualidade da água e estabilização de 

geomorfologia do sistema. Todavia, alguns estuários tendem a reduzir 

significativamente o seu fluxo com o mar, se tornando lagoas costeiras. Como 

resultado, ocorre o aumento da carga de nutrientes do corpo hídrico, proveniente 

tanto do processo natural de eutrofização de ambientes lênticos, quanto de 

intervenções humanas, como o despejo de efluentes e a urbanização desenfreada.  

A falta de medidas imediatas de mitigação para reduzir a carga de matéria 

orgânica e nutrientes, pode fazer com que o processo de eutrofização no sistema se 

agrave. Portanto, nos casos de eutrofização a níveis preocupantes, é possível 

aplicar algumas técnicas de engenharia no ambiente aquático.  Em cima disso, 

destaca-se a desobstrução de canais de maré, obras hidráulicas e dragagens, 

favorecendo, assim, a circulação hidrodinâmica, diminuindo o tempo de detenção 

hidráulica e aumentando a capacidade de renovação das águas. O impacto direto 

deve resultar na melhoria de parâmetros de qualidade da água e diminuição das 

concentrações de nutrientes.  

A Tabela 8-1 apresenta uma comparação das vantagens e desvantagens 

entre cada uma das principais ações de recuperação da qualidade de água na bacia 

da Lagoa da Conceição. São evidenciadas desde ações não estruturais, como a 

gestão ambiental da bacia, até ações de intervenção direta no corpo hídrico, como 

dragagens e aeração mecânica. Salienta-se que a determinação do tempo estimado 

para remoção das cargas oriundas do rompimento da LEI, em cada uma das 

alternativas, depende de estudos avançados, e, portanto, não será abordado em 

detalhes neste relatório.  
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Tabela 8-1: Tabela comparativa de ações para recuperação da qualidade da água na Lagoa da Conceição. 

Grupo de ações Ações Vantagens Desvantagens/dificuldades 

GESTÃO 

AMBIENTAL 

Programa de 

fiscalização ambiental 

 Detecção de falhas e negligências na rede de 

esgotamento sanitário; 

 Verificação de irregularidades; 

 Informação da população; 

 Resultados em médio prazo; 

 Resistência da população; 

Ações de 

monitoramento: análise 

de parâmetros e 

condições ambientais 

 Verificação de desconformidades; 

 Análise da evolução quali e quantitativa ao 

longo do tempo; 

 Alimentação de base de dados, servindo 

como subsidio em projetos futuros; 

 Necessidade de monitoramento contínuo, 

com o mínimo de falhas possível; 

Educação ambiental 

para a população no 

entorno da Lagoa 

 Valorização das questões ambientais; 

 É uma das melhores formas de prevenir a 

degradação ambiental; 

 Pouco interesse da população nas causas 

ambientais (barreira cultural); 

 Os resultados são em longo prazo; 

Adequar o 

planejamento urbano 

frente às fragilidades 

ambientais da Lagoa da 

Conceição 

 Definição de regras para o desenvolvimento;  

 Auxiliar na regularização fundiária;  

 Adequação das irregularidades ambientais;  

 Aumentar o nível de proteção ambiental da 

bacia; 

 Processo de tramitação complexo;  

 Resultados em longo prazo;  

 Desafios relativos a conflitos de interesse, 

aceitabilidade, exequibilidade e viabilidade 

econômica; 

Criação de um sistema 

público de informações 

da bacia hidrográfica 

da Lagoa da Conceição 

 Acesso público e online;  

 Subsídio de estudos e pesquisas na região da 

bacia hidrográfica;  

 Controle e organização dos dados ambientais 

ao longo do tempo e do espaço; 

 Resultados demorados e possivelmente 

pouco efetivos vistos se tratar de práticas 

de prevenção e não de recuperação; 

 Dificuldades em manter o sistema 

atualizado e constantemente alimentado; 
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Grupo de ações Ações Vantagens Desvantagens/dificuldades 

AÇÕES DE 

INFRAESTRUTURA 

Melhorar a 

infraestrutura no 

sistema de 

esgotamento sanitário 

 Aumento da área de abrangência do SES da 

Lagoa da Conceição; 

 Diminuição da carga poluente que vai para a 

laguna; 

 Melhora da estanqueidade do sistema; 

 Custo relativamente alto; 

 Não irá recuperar a lagoa em curto prazo, 

apenas desacelerar o processo; 

Ampliar a eficiência e 

estrutura da ETE Lagoa 

da Conceição 

 Viabilizar a recuperação da capacidade de 

infiltração da LEI; 

 Redução da carga poluente lançada na lagoa; 

 Lançamento de efluente residual via 

emissário submarino; 

 Resultados em longo prazo; 

 Efluente continuará chegando à lagoa, 

porém, em concentrações menores; 

 Custo relativamente alto; 

Gestão de resíduos na 

bacia da Lagoa da 

Conceição 

 Redução nos riscos de acidentes e 

contaminações; 

 Melhora do aspecto estético no ambiente; 

 Diminuição da proliferação de vetores e 

doenças; 

 Resultados em longo prazo; 

 Se aplicado de maneira isolada não irá 

resolver os problemas de eutrofização; 

 Deve haver conscientização por parte da 

população; 

Recuperação e 

proteção da vegetação 

no entorno da Lagoa da 

Conceição 

 Controlar o crescimento das espécies 

exóticas da vegetação;  

 Aumento de condições propícias para o 

desenvolvimento da biota local;  

 Proteção e estabilização das margens dos 

principais rios;  

 Proteção dos recursos hídricos; 

 Necessidade de estudos de sucessão 

ecológica e escolha da melhor técnica de 

recuperação;  

 Resultados a longo prazo;  

 Custos relativamente altos; 
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Grupo de ações Ações Vantagens Desvantagens/dificuldades 

INTERVENÇÕES 
DIRETAS NO CORPO 

HÍDRICO 

Ampliar canal de 

ligação entre corpo 

lagunar sul e central 

 Melhora da circulação hidrodinâmica do local; 

 Melhora da mobilidade na região; 

 Necessidade de estudos de viabilidade; 

 Geração de impactos ambientais; 

 Investimento médio; 

Sistema de aeração in 

loco 

 Aumento da oxigenação da água; 

 Melhora das condições de subsistência para 

a biota local; 

 Aumento da taxa de decomposição da 

matéria orgânica; 

 Complexidade operacional; 

 Elevados custos de implantação e 

operação; 

 Alto consumo de energia; 

 Recuperação temporária; 

Desassoreamento no 

Canal da Barra 

 Melhora das condições de navegação; 

 Maior oxigenação da água; 

 Aumento da capacidade de renovação das 

águas; 

 Diminuição do tempo de detenção hidráulica; 

 Redução das concentrações de nutrientes; 

 Tempo baixo para execução; 

 Necessidade de estudo avançado, com 

análise de viabilidade e previsão de 

impactos; 

 

Biorremediação – 

Sistema Biológico de 

Tratamento 

 Baixo custo em comparação a outras 

técnicas; 

 Não gera subprodutos tóxicos; 

 É uma das técnicas mais sustentáveis e 

eficientes;  

 Possui grande aceitação pública; 

 Requer estudos pilotos para escolha da 

melhor espécie e verificação de eficiência; 

 Resultados em longo prazo; 

 Necessidade de manutenção constante; 

 Se mal calculado, pode trazer desequilíbrio 

ecológico; 
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Grupo de ações Ações Vantagens Desvantagens/dificuldades 

INTERVENÇÕES 
DIRETAS NO CORPO 

HÍDRICO 

Criação de zonas de 

atenuação do 

escoamento superficial 

(ex. Wetlands) 

 Melhora da qualidade da água;  

 Harmonia paisagística;  

 Pode ajudar a regularizar o fluxo de água, 

amortecendo picos de enchentes; 

 Pode necessitar de grandes áreas de 

implantação;  

 Pode gerar risco de proliferação de 

vetores; 

 Pode demandar controle; 

PESQUISA E 
TECNOLOGIA 

Investimento em 

possíveis novas 

técnicas  

 Investimento em novas tecnologias e 

pesquisas capazes de auxiliar na promoção 

da qualidade ambiental local; 

 Avaliação de sistemas biológicos 

 Incerteza de sucesso; 

 Investimento em longo prazo; 

 Difícil manutenção. 
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 A escolha da(s) melhor(es) alternativa(s) para remediação de cargas 

poluentes deve levar em consideração questões multifatoriais, como a relação custo-

benefício, tempo entre ação e primeiros resultados, impactos ambientais esperados, 

entre outras.  

Não há dúvidas que a melhor maneira de prevenir a eutrofização acelerada 

dos corpos hídricos é a gestão ambiental da bacia hidrográfica, com ações 

integradas de fiscalização, educação ambiental e monitoramento. Entretanto, essas 

ações geralmente demandam muito tempo para alcançar resultados satisfatórios, o 

que pode levar o ambiente a atingir níveis preocupantes de degradação antes do 

tempo mínimo de resposta dos esforços de gestão. Em vista disto, entende-se que 

para minimizar os riscos de degradação da Lagoa da Conceição, devem-se associar 

ações de gestão da bacia hidrográfica com técnicas de engenharia, visando obter 

uma resposta positiva de atenuação do ambiente degradado em curto prazo. 

Para chegar ao objetivo final de promoção e recuperação ambiental, entende-

se que é essencial a implantação do maior número de medidas frente às 

possibilidades de ação apresentadas na Tabela 8-1, seja de forma combinada ou em 

paralelo. 
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9 CONCLUSÕES 

O presente estudo teve como objetivo principal o subsídio de ações futuras de 

recuperação da qualidade de água na Lagoa da Conceição, após rompimento da 

Lagoa de Evapoinfiltração da CASAN, em janeiro de 2021. Primeiramente, foi 

realizada uma caracterização da área para verificar as condições ambientais 

anteriores ao acidente, sendo analisados elementos como clima, condições 

hidrodinâmicas e características da qualidade da água, do sedimento e da biota 

local. 

Também foi realizada uma análise detalhada do evento de rompimento da LEI 

e das condições hidrológicas, meteorológicas e de qualidade da água pré e pós-

evento. Constatou-se que condições adversas de precipitação ocorridas em janeiro 

de 2021 contribuíram para o rompimento da unidade, visto que o acúmulo de chuvas 

levou ao aumento de nível da LEI (gerando maior carga nas suas bordas) e à 

saturação do solo. Seguiu-se com uma avaliação da extensão espacial do evento, 

por meio da análise de imagens de satélite. Os resultados apresentados corroboram 

com os obtidos a partir de vistoriais em campo e dados coletados in situ, indicando 

que os danos causados à qualidade da água foram localizados. 

Quanto às alterações ambientais pós-evento, verificou-se que houve 

degradação vegetal no local, em área estimada em 0,5 hectares de restinga arbórea 

em estágio avançado de regeneração e fixadora de dunas. A análise dos dados 

ambientais identificou ainda uma fragilidade na qualidade dos dados monitorados, 

uma vez que foram encontradas divergências nos resultados de monitoramento de 

qualidade de água entre os diferentes órgãos responsáveis, principalmente quanto 

aos resultados de Oxigênio Dissolvido. Assim, é de extrema importância à realização 

de um monitoramento contínuo de qualidade da água no estuário, devendo haver o 

cuidado de consistir os dados levantados.  

É importante destacar ainda as condições temporárias de impropriedade das 

águas da Lagoa da Conceição, conforme boletim emitido pelo IMA (Instituto do Meio 

Ambiente) em 04 de março de 2021. Recentemente, em 06 de abril de 2021, após 
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intenso monitoramento, a FLORAM e o IMA anunciaram a ausência de condições de 

impropriedade para banho e consumo de pescado:  

“no momento, não há floração de microalgas potencialmente 

tóxicas na Lagoa da Conceição influenciando na condição da 

balneabilidade e não há mais a recomendação para evitar o consumo do 

pescado local. As instituições recomendam que se evite o contato 

primário (banho e atividades de lazer) em águas com espumas, manchas 

marrons, alaranjadas ou verdes, e após períodos chuvosos” (IMA, 

2021a). 

Através das análises históricas da Lagoa da Conceição, foi possível constatar 

que o processo de eutrofização vem se intensificando nos últimos anos, e que a falta 

de medidas imediatas de controle e mitigação pode fazer com que o processo de 

eutrofização se agrave ainda mais.  

O presente estudo constatou que para minimizar os riscos de maior 

degradação da Lagoa da Conceição, devem-se associar ações de gestão integrada 

na bacia hidrográfica com técnicas de engenharia, visando principalmente reduzir as 

cargas poluidoras que são lançadas na Lagoa, já em curto prazo.  

Dentre as alternativas listadas, destacam-se na linha de gestão da bacia a 

intensificação ou criação de programas de fiscalização e educação ambiental, a 

reavaliação do zoneamento urbano visando à preservação de regiões que 

representam fragilidade ambiental e a elaboração de um plano de monitoramento 

contínuo e eficiente do corpo hídrico. 

Seguindo o exposto anteriormente, o aprimoramento da infraestrutura de 

saneamento deve acompanhar a gestão da bacia através de melhorarias do sistema 

de esgotamento sanitário existente, podendo-se aumentar a eficiência das ETEs 

Barra da Lagoa e Lagoa da Conceição, encontrar novas formas de destinação de 

seus efluentes finais e aperfeiçoar a gestão dos resíduos sólidos. 

Outra linha de ações visa avaliar melhorias hidráulicas no corpo lagunar. 

Dentre as opções estão à ampliação do vão da ponte da Avenida das Rendeiras e a 

manutenção do canal da Barra da Lagoa. Essas alterações morfológicas podem ter 
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a capacidade de reconfigurar padrões de circulação hidrodinâmicos locais, o que 

promoveria uma maior renovação das águas da Lagoa da Conceição, incremento 

nas concentrações de oxigênio e aumento da capacidade depurativa e de dispersão 

de nutrientes. 

Em paralelo, deve-se haver uma integração do munícipio com a Universidade, 

visando tornar público e disponível toda informação pertinente à preservação e 

manutenção da Lagoa da Conceição aliado ao fomento de pesquisas e tecnologias. 
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