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APRESENTAÇÃO
O presente documento corresponde ao PRODUTO 11: VERSÃO CONSOLIDADA FINAL
DO PLANO MUNICIPAL INTEGRADO DE SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO
DE FLORIANÓPOLIS – PMISB.
A elaboração do PMISB do Município de Florianópolis, Capital do Estado de Santa Catarina, é
objeto do Contrato No 036/FMFB/2009, firmado em 29/01/2009 entre a Secretaria Municipal
de Habitação e Saneamento Ambiental – SMHSA e a Empresa MPB Saneamento Ltda. O
contrato prevê a entrega de 12 (doze) produtos, a seguir listados:
• Produto 1
@ Relatório de Elaboração dos Mapas do Município com Delimitação das Regiões
Administrativas (Distritos), Bacias Hidrográficas Elementares e Unidades Territoriais de
Análise e Planejamento – UTPs; e
@ Relatório da Oficina de Capacitação.
• Produto 2
@ Relatório do Diagnóstico da Caracterização Física dos Distritos Administrativos.
• Produto 3
@ Relatório do Diagnóstico Social.
• Produto 4
@ Relatório do Diagnóstico do Setor de Abastecimento de Água.
• Produto 5
@ Relatório do Diagnóstico do Setor de Esgotos Sanitários.
• Produto 6
@ Relatório do Diagnóstico do Setor de Drenagem Urbana.
• Produto 7
@ Relatório do Diagnóstico do Setor de Resíduos Sólidos.
• Produto 8
@ Relatório dos Cenários de Evolução dos Setores de Saneamento (Água, Esgoto, Resíduos
Sólidos e Drenagem Urbana).
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• Produto 9
@ Relatório da Versão Preliminar do Plano Municipal de Saneamento; e
@ Relatório da Versão Preliminar de Hierarquização das Áreas de Intervenção Prioritária.

REALIZAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS LOCAIS
• Produto 10
@ Relatório da Versão Preliminar Consolidada do Plano Municipal de Saneamento;
@ Relatório da Versão Preliminar Consolidada da Hierarquização das Áreas de Intervenção
Prioritária;
@ Relatório das Audiências Públicas Locais.

• Produto 11
@ Relatório da Versão Final do Plano Municipal de Saneamento; e
@ Relatório da Versão Final da Hierarquização das Áreas de Intervenção Prioritária.

REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA MUNICIPAL
@ Relatório da Versão Final Consolidada do Plano Municipal de Saneamento;
@ Relatório da Versão Final Consolidada da Hierarquização das Áreas de Intervenção
Prioritária; e
@ Relatório da Audiência Pública Municipal.

• Produto 12
@ Relatório do Projeto de Lei do Plano Municipal Integrado de Saneamento Básico.
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PARTE I – ANTECEDENTES
1. RELATO HISTÓRICO DA ELABORAÇÃO DO PLANO DE SANEAMENTO
A elaboração do Plano Municipal Integrado de Saneamento Básico - PMISB do município de
Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, é objeto do contrato Nº 036/FMFB/2009,
firmado em 29/01/2009 entre a Secretaria Municipal de Habitação e Saneamento Ambiental –
SMHSA e a empresa MPB Saneamento Ltda.
Atendendo ao que está expresso no Termo de Referência (Anexo III - Edital de Concorrência
666/SADM/DLCC/2008), foram nomeados dois Grupos Técnicos Executivos: (i) o Grupo
Técnico Executivo – GTE (Decreto Municipal Nº 7.164/2009), composto por técnicos do
executivo municipal e especialistas no objeto do PMISB, incumbidos de analisar e aprovar os
produtos propostos no âmbito do contrato, assim como tomar todas as medidas gerenciais e
administrativas necessárias para a execução dos trabalhos; e (ii) o Grupo Técnico Executivo
Ampliado – GTEA (Decreto Municipal Nº 8.011/2010), formado por representantes de entidades
não-governamentais, técnicas, prestadoras de serviços e por usuários de saneamento básico, que
deverão, em caráter consultivo, acompanhar os trabalhos de análise, avaliação e emitir parecer
sobre os produtos propostos. À SMHSA cumpre responder pela coordenação geral dos trabalhos.
Para compor o GTEA foram designados representantes da: (i) Câmara Municipal de Vereadores
de Florianópolis; (ii) Associação Comercial e Industrial de Florianópolis – ACIF; (iii) Ordem
dos Advogados do Brasil Seção Santa Catarina – OAB/SC; (iv) Fundação do Meio Ambiente –
FATMA; (v) Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura, Agronomia de Santa Catarina –
CREA/SC; (vi) Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental Seção Santa Catarina
– ABES/SC; (vii) Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico Sustentável – SDS;
(viii) Secretaria Municipal de Obras – SM; (ix) Secretaria do Continente – SMC; (x) Instituto de
Planejamento Urbano de Florianópolis – IPUF; (xi) Universidade Federal de Santa Catarina –
UFSC; (xii) Companhia Catarinense de Águas e Saneamento – CASAN; (xiii) Companhia de
Melhoramento da Capital – COMCAP; (xiv) HABITASUL Unidade Jurerê Internacional.
No dia 27 de fevereiro de 2009, realizou-se a Oficina de Capacitação, que contou com a
participação de 26 (vinte e seis) profissionais, representando as secretarias municipais, órgãos
vinculados à Prefeitura Municipal de Florianópolis, operadoras de serviços públicos, entidades
do setor de saneamento e membros técnicos da equipe técnica da empresa consultora MPB
Saneamento Ltda. Nesta Oficina foram discutidas as etapas de elaboração do PMISB e
estabelecido o cronograma de trabalho entre o GTE e a equipe da MPB Saneamento Ltda, para
acompanhamento dos produtos, desde a elaboração até a respectiva aprovação.
Antes da aprovação de cada produto, realizaram-se reuniões com o GTEA e o Conselho
Municipal de Saneamento – CMS para que fossem apresentadas as recomendações de ajustes
consideradas necessárias. No total foram realizadas dezesseis reuniões: sete com o GTEA e nove
com o CMS.
A elaboração do Produto 8 - Relatório dos Cenários de Evolução dos Setores de Saneamento
(Água, Esgoto, Resíduos Sólidos e Drenagem Urbana), tomou como base o trabalho de discussão
do Plano Diretor Participativo, que contempla 3.244 diretrizes definidas em conjunto com a
participação da comunidade, como determina a legislação vigente. Verificou-se, ademais, que o
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resultado do processo discutido com a comunidade é compatível com a necessidade do Plano de
Saneamento.

2. METODOLOGIA APLICADA
2.1. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DO PLANO
Para a elaboração do Plano Municipal Integrado de Saneamento Básico – PMISB de
Florianópolis foram utilizados os principais instrumentos legais relacionados com o setor de
saneamento brasileiro, com abrangência nas esferas federal, estadual e municipal.
Legislação federal
O serviço público de saneamento básico é tratado expressamente na Constituição da República
Federativa do Brasil CRFB, especificamente em seus artigos 21, XX e 23, IX, que determinam
as competências da União, dos Estados-Membros, do Distrito Federal e dos Municípios; art. 225,
que disciplina o direito ambiental ecologicamente equilibrado; e o art. 196, no que tange ao
direito à saúde e sua relação com esta espécie de serviço (Art. 196º).
Entre as leis federais mais importantes aplicáveis ao setor de saneamento pode-se citar a Lei Nº
11.445/2007 – Lei do Saneamento Básico –, regulamentada pelo Decreto Nº 7.217/2010, que
estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico. Em termos de competência
institucional e legal, a promulgação desta lei criou um marco divisório bem definido para o setor
de saneamento no Estado brasileiro, pois possui regras mínimas de relacionamento entre
titulares, prestadores de serviços e usuários dos serviços de saneamento básico, a partir das quais
os municípios deverão estabelecer legislação, normas e entidades próprias de regulação para as
atividades operacionais relacionadas a estes serviços.
A partir da promulgação da Lei Nº 11.445/2007, cabe ao município, como titular dos serviços
públicos, formular a política de saneamento básico, elaborar o seu plano municipal de
saneamento, definir o ente responsável pela regulação e fiscalização, adotar parâmetros de
controle dos serviços executados pelo operador, fixar direitos e deveres dos usuários, estabelecer
mecanismos de controle social, promover a universalização ao acesso dos serviços de
saneamento básico, definir metas, entre outras ações.
Outra lei federal de grande importância para o saneamento básico é a Lei Nº 11.107/2005, que
dispõe sobre normas gerais de contratação de consórcios públicos. Importante destacar o
estabelecido no seu art. 2º, §3º: “Os consórcios públicos poderão outorgar concessão, permissão
ou autorização de obras ou serviços públicos mediante autorização prevista no contrato de
consórcio público, que deverá indicar de forma específica o objeto da concessão, permissão ou
autorização e as condições a que deverá atender, observada a legislação de normas gerais em
vigor”. Coube ao Decreto Federal Nº 6.017/2007 regulamentar a citada lei.
O tratamento legal do saneamento básico está presente em alguns dispositivos de leis ordinárias,
que não dispõem especificamente sobre este serviço público, entre as quais podem ser citadas,
como principais: Lei Nº 6.776/1979 – Lei de Parcelamento do Solo –, Lei Nº 8.080/1990 – Lei
Orgânica da Saúde –, e Lei Nº 10.257/2001 – Estatuto da Cidade. Saliente-se que estas
legislações tratam superficialmente do serviço de saneamento básico, apesar de este tipo de
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serviço público ser considerado essencial para a vida dos cidadãos em distintos aspectos:
ambiental, saúde pública e desenvolvimento urbano.
É importante destacar a Lei Nº 9.433/1997, que institui a Política Nacional de Recursos Hídricos,
pois trata do uso racional e sustentável da água. Esta lei proporciona meios para organizar, regrar
e controlar as disponibilidades e os diversos usos da água, recurso essencial ao desenvolvimento
social e econômico.
Outros dispositivos legais, em nível federal, que merecem destaque são:
• Portaria Nº 518/2004, do Ministério da Saúde, que “estabelece os procedimentos e
responsabilidades relativos ao controle e vigilância da qualidade da água para consumo humano
e seu padrão de potabilidade”;
• Resolução CONAMA Nº 357/2005, 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”;
• Resolução CONAMA Nº 380/2006, que "retifica a Resolução CONAMA Nº 375/2006 e
define critérios e procedimentos para o uso agrícola de lodos de esgoto gerados em estações de
tratamento de esgoto sanitário e seus produtos derivados”;
• Resolução CONAMA Nº 377/2006, que “dispõe sobre licenciamento ambiental simplificado
de Sistemas de Esgotamento Sanitário".
Legislação estadual
Os principais instrumentos legais que dizem respeito ao saneamento básico no Estado de Santa
Catarina são a Lei Nº 13.517/2005, que dispõe sobre a Política Estadual de Saneamento, a Lei Nº
13.557/2005, que estabelece a Política Estadual sobre Resíduos Sólidos, a Lei Nº 9.022/1993,
que dispõe sobre o Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos, a Lei Nº
9.748/1994, que estabelece a Política Estadual de Recursos Hídricos e a Lei Nº 14.675/2009, que
instituiu o Código Estadual do Meio Ambiente, esta última revogou a Lei Nº 5.793/1980, que
disciplinava a proteção e melhoria da qualidade ambiental.
Legislação municipal
No âmbito municipal, a Lei Nº 7.474/2007 é um importante instrumento legal, dispondo sobre a
Política Municipal de Saneamento. Esta lei municipal criou o Conselho Municipal de
Saneamento Básico, de caráter consultivo.
A Lei Complementar Nº 310/2007, instituiu o Fundo Municipal de Saneamento Básico, um
importante instrumento financeiro para fomentar as atividades do setor. Referida lei autoriza o
Poder Executivo Municipal a firmar convênio com o Estado de Santa Catarina para prestação
dos serviços na modalidade de gestão associada, prevista na Lei Nº 11.445/2007, recentemente
regulamentada pelo Decreto Nº 7.217/2010. Todavia, até que haja completa adaptação dos
serviços à disciplina da Lei Nº 11.445/2007, fica autorizada a utilização do Regulamento dos
Serviços de Água e Esgoto Sanitário, atualmente utilizado no Município pela CASAN.
Acrescenta-se a proposta de criação da Agência Reguladora, que atualmente está submetida à
análise da Câmara Municipal de Vereadores.
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Outro instrumento legal que diz respeito ao saneamento básico no município é a Lei
Complementar Nº 239/2006, que instituiu o Código de Vigilância em Saúde e dispôs sobre
normas relativas à saúde.
2.2. ARTICULAÇÃO ENTRE O PLANO DE SANEAMENTO E O PLANO DIRETOR
O plano diretor vigente do Município de Florianópolis dispõe sobre o zoneamento, o uso e
ocupação do solo em duas etapas. A primeira, com a Lei Nº 2.193/1985 para os balneários da
Ilha de Santa Catarina. A segunda etapa, com a Lei Complementar Nº 001/1997, para o Distrito
Sede. Importante mencionar que não houve uma integração eficiente entre o planejamento
urbano e o planejamento do saneamento ambiental, o que resultou em déficits atuais de serviços
de saneamento básico e degradação do meio ambiente. Além disso, o território do município é
ambientalmente frágil, possuindo 42% da sua área é firmada por lei como Área de Preservação
Permanente – APP, constituída de praias, lagos, lagoas, dunas, mangues, encostas, restingas,
córregos, entre outros.
A partir da promulgação da Constituição Federal, com a inclusão dos art. 182 e 183, e com a Lei
Federal Nº 10.257/2001, sobre o “Estatuto da Cidade”, o plano diretor deixou de ser apenas um
instrumento de regulação do uso e ocupação do solo para tornar-se um instrumento que busca o
desenvolvimento sustentável e integrado da cidade. Além disso, pressupõe a participação
permanente e descentralizada da comunidade no seu processo construtivo, significando que deve
estar envolvida na definição dos objetivos adotados para o desenvolvimento urbano de sua
cidade, por meio da participação em debates, consultas e audiências públicas.
Em cumprimento às determinações contidas no Estatuto da Cidade, o processo atual de
construção do novo plano diretor do Município de Florianópolis iniciou com a criação do Núcleo
Gestor do Plano Diretor Participativo – PDP, em 2006. Este núcleo privilegiou as atividades das
instituições comunitárias e dos núcleos distritais e objetivou garantir a maior participação da
comunidade. Nestes núcleos distritais foram realizadas as chamadas Oficinas Distritais,
oportunidade em que representantes da comunidade de cada distrito desenvolveram a “Leitura
Comunitária da Realidade Distrital”, com significativas contribuições e registro das distintas
reivindicações. Além disso, a Leitura Comunitária foi complementada por informações e
resoluções aprovadas durante a realização dos eventos setoriais como fóruns, seminários e
jornadas, e oficinas técnicas com especialistas da área, além das apresentadas por instituições
acadêmicas.
Posteriormente, a comissão técnica do PDP, formada pelo conjunto de técnicos do Instituto de
Planejamento Urbano de Florianópolis – IPUF e de outros órgãos da PMF, analisou e integrou
todos os documentos obtidos, dando origem às 3.244 diretrizes com detalhamentos locais, 238
diretrizes síntese e 33 macro-diretrizes. Considerando a interdependência entre estas diretrizes e
as diretrizes do plano de saneamento, entendeu-se necessário adotar as diretrizes do PDP
relacionadas ao saneamento básico na metodologia de construção da versão preliminar do
PMISB do Município de Florianópolis.
2.3. PERÍODO DE PROJETO
Conforme previsto no Termo de Referência – TR, o período de estudo é de 20 anos, contados a
partir do ano de 2011, início de sua implementação, até o ano de 2030.
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2.4. PROJEÇÃO POPULACIONAL ADOTADA
Os dados de população considerados para elaboração do PMISB são provenientes do documento,
de autoria de Paulo Campanário, intitulado “Florianópolis: Dinâmica Demográfica e Projeção da
População por Sexo, Grupos Etários, Distritos e Bairros (1950-2050)”, produzido no ano de
2007 para o - IPUF, com o objetivo de subsidiar a elaboração do Plano Diretor Participativo do
município.
Na Tabela 1 apresentam-se discriminadas, ano a ano, no horizonte de estudo, as populações
residente, flutuante e total para o Município de Florianópolis, estratificadas por distrito
administrativo.
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Tabela 1 - Projeção das Populações Residente, Flutuante e Total no Período de 2008 a 2030 para o Município de Florianópolis, estratificadas por
Distrito Administrativo
DISTRITOS
Sede Ilha
Sede Continente
Barra da Lagoa
Cachoeira do Bom Jesus
Campeche
Canasvieiras
Ingleses
Lagoa da Conceição
Pântano do Sul
Ratones
Ribeirão da Ilha
Rio Vermelho
Santo Antônio de Lisboa
Soma

RES

2008
FLUT

Soma

RES

192.413
100.793
6.982
24.806
31.732
29.326
36.436
16.184
8.798
4.457
26.441
12.401
7.048
497.817

15.303
9.328
8.505
50.668
8.958
87.782
57.936
15.700
2.448
894
7.358
5.155
1.607
271.642

207.716
110.121
15.487
75.474
40.690
117.108
94.372
31.884
11.246
5.351
33.799
17.556
8.655
769.459

198.358
101.176
7.169
25.599
33.198
30.318
38.058
16.838
9.046
4.639
26.748
13.158
7.211
511.517

POPULAÇÃO (habitantes)/ANO
2009
2010
FLUT
Soma
RES
FLUT

16.005
9.501
8.860
53.051
9.509
92.075
61.398
16.573
2.554
944
7.553
5.550
1.668
285.240

214.363
110.677
16.029
78.650
42.707
122.393
99.456
33.411
11.600
5.583
34.301
18.708
8.879
796.757

204.467
101.579
7.360
26.416
34.738
31.348
39.759
17.523
9.300
4.829
27.064
13.958
7.378
525.719

16.740
9.676
9.230
55.545
10.093
96.578
65.068
17.495
2.664
997
7.752
5.974
1.732
299.544

Soma

RES

2011
FLUT

221.207
111.255
16.590
81.961
44.831
127.926
104.827
35.018
11.964
5.826
34.816
19.932
9.110
825.263

210.662
102.270
7.506
26.841
36.020
31.937
40.753
17.977
9.475
5.028
27.259
14.544
7.538
537.811

17.499
9.884
9.550
57.264
10.618
99.830
67.668
18.210
2.754
1.053
7.922
6.316
1.795
310.363

Soma

228.161
112.154
17.056
84.105
46.638
131.767
108.421
36.187
12.229
6.081
35.181
20.860
9.333
848.174

Fonte: Florianópolis: Dinâmica Demográfica e Projeção da População por Sexo, Grupos Etários, Distritos e Bairros (1950-2050), Paulo Campanário, Novembro de 2007, IPUF – Instituto de
Planejamento Urbano de Florianópolis, Prefeitura Municipal de Florianópolis/SC.
Legenda: RES........ População residente.
FLUT ....... População flutuante.
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Tabela 01 - Projeção das Populações Residente, Flutuante e Total no Período de 2008 a 2030 para o Município de Florianópolis, estratificadas por
Distrito Administrativo (continuação)

DISTRITOS
Sede Ilha
Sede Continente
Barra da Lagoa
Cachoeira do Bom Jesus
Campeche
Canasvieiras
Ingleses
Lagoa da Conceição
Pântano do Sul
Ratones
Ribeirão da Ilha
Rio Vermelho
Santo Antônio de Lisboa
Soma

RES

2012
FLUT

Soma

RES

217.045
102.965
7.654
27.273
37.349
32.538
41.772
18.442
9.653
5.236
27.455
15.155
7.702
550.240

18.292
10.097
9.882
59.035
11.170
103.192
70.372
18.954
2.847
1.113
8.095
6.677
1.861
321.588

235.337
113.062
17.536
86.308
48.519
135.730
112.144
37.396
12.500
6.349
35.550
21.832
9.563
871.828

223.622
103.665
7.806
27.713
38.727
33.149
42.816
18.920
9.834
5.452
27.653
15.792
7.869
563.019

POPULAÇÃO (habitantes)/ANO
2013
2014
FLUT
Soma
RES
FLUT

19.121
10.314
10.225
60.862
11.752
106.668
73.184
19.729
2.942
1.176
8.273
7.059
1.929
333.232

242.743
113.979
18.031
88.575
50.479
139.817
116.000
38.649
12.776
6.628
35.926
22.851
9.798
896.251

230.398
104.370
7.960
28.159
40.156
33.773
43.886
19.410
10.019
5.678
27.852
16.455
8.040
576.156

19.988
10.536
10.580
62.745
12.363
110.260
76.109
20.535
3.042
1.242
8.454
7.462
2.000
345.314

Soma

RES

2015
FLUT

250.386
114.906
18.540
90.904
52.519
144.033
119.995
39.945
13.061
6.920
36.306
23.917
10.040
921.470

237.392
105.100
8.119
28.616
41.639
34.411
44.989
19.914
10.209
5.912
28.058
17.146
8.215
589.720

20.894
10.763
10.947
64.686
13.006
113.973
79.150
21.374
3.144
1.312
8.639
7.889
2.073
357.850

Soma

258.286
115.863
19.066
93.302
54.645
148.384
124.139
41.288
13.353
7.224
36.697
25.035
10.288
947.570

Fonte: Florianópolis: Dinâmica Demográfica e Projeção da População por Sexo, Grupos Etários, Distritos e Bairros (1950-2050), Paulo Campanário, Novembro de 2007, IPUF – Instituto de
Planejamento Urbano de Florianópolis, Prefeitura Municipal de Florianópolis/SC.
Legenda: RES........ População residente.
FLUT ....... População flutuante.
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Tabela 01 - Projeção das Populações Residente, Flutuante e Total no Período de 2008 a 2030 para o Município de Florianópolis, estratificadas por
Distrito Administrativo (continuação)
POPULAÇÃO (habitantes)/ANO
DISTRITOS

2016

2017

2018

2019

2020

RES

FLUT

Soma

RES

FLUT

Soma

RES

FLUT

Soma

RES

FLUT

Soma

RES

FLUT

Soma

Sede Ilha

242.947

21.694

264.641

248.632

22.526

271.158

254.450

23.389

277.839

260.404

24.285

284.689

266.488

25.215

291.703

Sede Continente

106.487

11.064

117.551

107.893

11.374

119.267

109.317

11.692

121.009

110.760

12.019

122.779

112.224

12.355

124.579

Barra da Lagoa

8.251

11.288

19.539

8.386

11.639

20.025

8.523

12.001

20.524

8.661

12.374

21.035

8.803

12.759

21.562

Cachoeira Bom Jesus

28.936

66.364

95.300

29.261

68.086

97.347

29.588

69.852

99.440

29.920

71.665

101.585

30.255

73.524

103.779

Campeche

42.863

13.583

56.446

44.123

14.186

58.309

45.421

14.816

60.237

46.756

15.474

62.230

48.128

16.161

64.289

Canasvieiras

34.903

117.288

152.191

35.402

120.700

156.102

35.908

124.211

160.119

36.422

127.824

164.246

36.944

131.542

168.486

Ingleses

45.790

81.733

127.523

46.605

84.401

131.006

47.434

87.155

134.589

48.279

90.000

138.279

49.137

92.937

142.074

Lagoa da Conceição

20.296

22.102

42.398

20.686

22.855

43.541

21.083

23.633

44.716

21.488

24.438

45.926

21.901

25.270

47.171

Pântano do Sul

10.355

3.235

13.590

10.503

3.329

13.832

10.653

3.426

14.079

10.806

3.526

14.332

10.961

3.628

14.589

Ratones

6.082

1.374

7.456

6.256

1.439

7.695

6.436

1.507

7.943

6.620

1.578

8.198

6.810

1.625

8.435

Ribeirão da Ilha

28.238

8.821

37.059

28.418

9.007

37.425

28.600

9.197

37.797

28.783

9.391

38.174

28.969

9.589

38.558

Rio Vermelho

17.736

8.279

26.015

18.346

8.689

27.035

18.977

9.119

28.096

19.630

9.570

29.200

20.304

10.043

30.347

Santo Antônio Lisboa

8.373

2.143

10.516

8.533

2.216

10.749

8.697

2.292

10.989

8.864

2.369

11.233

9.034

2.450

11.484

Soma
601.257 368.970 970.227 613.045 380.446 993.491 625.088 392.289 1.017.377 637.393 404.511 1.041.904 649.958 417.098 1.067.056
Fonte: Florianópolis: Dinâmica Demográfica e Projeção da População por Sexo, Grupos Etários, Distritos e Bairros (1950-2050), Paulo Campanário, Novembro de 2007, IPUF – Instituto de
Planejamento Urbano de Florianópolis, Prefeitura Municipal de Florianópolis/SC.
Legenda: RES ........ População residente.
FLUT ....... População flutuante
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Tabela 01 - Projeção das Populações Residente, Flutuante e Total no Período de 2008 a 2030 para o Município de Florianópolis, estratificadas por
Distrito Administrativo (continuação)
POPULAÇÃO (habitantes)/ANO
DISTRITOS

2021

2022

2023

2024

2025

RES

FLUT

Soma

RES

FLUT

Soma

RES

FLUT

Soma

RES

FLUT

Soma

RES

FLUT

Soma

Sede Ilha

271.365

26.050

297.415

276.331

26.912

303.243

281.388

27.803

309.191

286.537

28.723

315.260

291.720

29.674

321.394

Sede Continente

113.840

12.715

126.555

115.479

13.086

128.565

117.142

13.467

130.609

118.829

13.860

132.689

120.515

14.264

134.779

Barra da Lagoa

8.920

13.117

22.037

9.039

13.484

22.523

9.159

13.862

23.021

9.281

14.251

23.532

9.402

14.650

24.052

Cachoeira Bom Jesus

30.485

75.160

105.645

30.717

76.832

107.549

30.950

78.542

109.492

31.185

80.290

111.475

31.416

82.076

113.492

Campeche

49.240

16.821

66.061

50.377

17.508

67.885

51.541

18.223

69.764

52.732

18.967

71.699

53.947

19.471

73.418

Canasvieiras

37.409

135.136

172.545

37.881

138.827

176.708

38.358

142.620

180.978

38.841

146.516

185.357

39.322

150.519

189.841

Ingleses

49.874

95.702

145.576

50.622

98.550

149.172

51.381

101.482

152.863

52.152

104.502

156.654

52.933

107.611

160.544

Lagoa da Conceição

22.256

26.053

48.309

22.616

26.859

49.475

22.983

27.691

50.674

23.355

28.549

51.904

23.738

29.433

53.171

Pântano do Sul

11.090

3.724

14.814

11.221

3.823

15.044

11.354

3.924

15.278

11.488

4.028

15.516

11.620

4.135

15.755

Ratones

6.957

1.679

8.636

7.107

1.734

8.841

7.261

1.792

9.053

7.418

1.851

9.269

7.577

1.944

9.521

Ribeirão da Ilha

29.143

9.787

38.930

29.318

9.989

39.307

29.494

10.195

39.689

29.671

10.405

40.076

29.853

10.620

40.473

Rio Vermelho

20.897

10.486

31.383

21.507

10.950

32.457

22.135

11.433

33.568

22.781

11.938

34.719

23.441

12.465

35.906

Santo Antônio Lisboa

9.179

2.526

11.705

9.327

2.604

11.931

9.477

2.684

12.161

9.630

2.767

12.397

9.743

2.853

12.596

660.655

428.955

1.089.610

671.542

441.158

1.112.700

682.623

453.718

1.136.341

693.900

466.646

1.160.546

705.227

479.715

1.184.942

Soma

Fonte: Florianópolis: Dinâmica Demográfica e Projeção da População por Sexo, Grupos Etários, Distritos e Bairros (1950-2050), Paulo Campanário, Novembro de 2007, IPUF – Instituto de
Planejamento Urbano de Florianópolis, Prefeitura Municipal de Florianópolis/SC.
Legenda: RES ........ População residente.
FLUT ....... População flutuante
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Tabela 01 - Projeção das Populações Residente, Flutuante e Total no Período de 2008 a 2030 para o Município de Florianópolis, estratificadas por
Distrito Administrativo (continuação)
POPULAÇÃO (habitantes)/ANO
DISTRITOS

2026

2027

2028

2029

2030

RES

FLUT

Soma

RES

FLUT

Soma

RES

FLUT

Soma

RES

FLUT

Soma

RES

FLUT

Soma

Sede Ilha

296.067

30.555

326.622

300.478

31.462

331.940

304.955

32.396

337.351

309.470

33.356

342.826

314.093

34.348

348.441

Sede Continente

122.166

14.670

136.836

123.840

15.088

138.928

125.536

15.517

141.053

127.238

15.957

143.195

128.992

16.412

145.404

Barra da Lagoa

9.515

15.042

24.557

9.629

15.444

25.073

9.745

15.857

25.602

9.861

16.281

26.142

9.979

16.717

26.696

Cachoeira Bom Jesus

31.633

83.846

115.479

31.851

85.654

117.505

32.071

87.501

119.572

32.290

89.387

121.677

32.513

91.315

123.828

Campeche

54.940

20.063

75.003

55.951

20.673

76.624

56.980

21.301

78.281

58.015

22.192

80.207

59.083

22.929

82.012

Canasvieiras

39.766

154.437

194.203

40.216

158.457

198.673

40.670

162.581

203.251

41.128

166.813

207.941

41.592

171.156

212.748

Ingleses

53.568

110.488

164.056

54.211

113.443

167.654

54.862

116.476

171.338

55.505

119.588

175.093

56.172

122.788

178.960

Lagoa da Conceição

24.082

30.295

54.377

24.431

31.182

55.613

24.786

32.095

56.881

25.133

33.035

58.168

25.498

34.001

59.499

Pântano do Sul

11.742

4.231

15.973

11.865

4.329

16.194

11.990

4.430

16.420

12.115

4.568

16.683

12.243

4.683

16.926

Ratones

7.720

2.010

9.730

7.866

2.077

9.943

8.015

2.148

10.163

8.165

2.220

10.385

8.320

2.294

10.614

Ribeirão da Ilha

30.023

10.836

40.859

30.194

11.056

41.250

30.366

11.281

41.647

30.527

11.510

42.037

30.700

11.745

42.445

Rio Vermelho

24.034

12.967

37.001

24.642

13.488

38.130

25.266

14.031

39.297

25.904

14.595

40.499

26.560

15.183

41.743

Santo Antônio Lisboa
Soma

9.883

2.936

12.819

10.026

3.022

13.048

10.170

3.110

13.280

10.357

3.201

13.558

10.507

3.294

13.801

715.139

492.375

1.207.514

725.200

505.375

1.230.575

735.411

518.724

1.254.135

745.709

532.703

1.278.410

756.251

546.865

1.303.118

Fonte: Florianópolis: Dinâmica Demográfica e Projeção da População por Sexo, Grupos Etários, Distritos e Bairros (1950-2050), Paulo Campanário, Novembro de 2007, IPUF – Instituto de
Planejamento Urbano de Florianópolis, Prefeitura Municipal de Florianópolis/SC.
Legenda: RES ........ População residente.
FLUT ....... População flutuante
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2.5. MAPAS BASES DE PLANEJAMENTO
O PMISB do Município de Florianópolis, na sua versão preliminar, para os trabalhos desenvolvidos
teve como referencia os seguintes mapas bases de planejamento:
$ Mapa na escala 1:50.000, mostrando a delimitação dos atuais distritos administrativos do
Município de Florianópolis e suas respectivas populações (residente, flutuante e total) estimadas
para os anos de 2008 a 2030;
$ Mapa na escala 1:50.000, mostrando os atuais limites dos bairros do Distrito Sede do
Município de Florianópolis e os limites dos atuais Distritos;
$ Mapa na escala 1:50.000, mostrando a delimitação das atuais Unidades Espaciais de
Planejamento (UEPs) e dos atuais Distritos Administrativos do Município de Florianópolis;
$ Mapa na escala 1:50.000, mostrando a delimitação e respectivas áreas e perímetros das
Unidades Territoriais de Planejamento (UTPs) propostas para o Município de Florianópolis;
$ Mapa na escala 1:50.000, mostrando a delimitação dos atuais Distritos Administrativos e das
UTPs propostas para o Município de Florianópolis; e
$ Mapa na escala 1:50.000, mostrando a delimitação das UTPs propostas para o Município de
Florianópolis e das atuais Unidades Espaciais de Planejamento.
Para elaboração do mapa das UTPs foi realizado o cruzamento do mapa dos limites das bacias
hidrográficas com o mapa dos distritos administrativos (restituição IPUF/2002, Leis Municipais Nº
4805/1995 e Nº 4086/1995), a fim de se verificar a compatibilidade dos limites dos distritos aos
limites físicos. Como, na maior parte dos casos estes limites não são compatíveis, optou-se por
definir como unidade de referência, para configuração das UTPs, as bacias hidrográficas, conforme
está previsto na Lei Nº 11.445/2007.
Na confecção do mapa de UTPs, as bacias hidrográficas do Rio Ratones e da Lagoa do Peri, que são
de maior extensão, foram divididas em sub-bacias, para o seu melhor planejamento. A Bacia do Rio
Ratones foi dividida em três sub-bacias: a primeira sub-bacia compreende o atual Distrito de
Ratones e tem como rio principal o Rio Ratones (denominada UTP do Rio Ratones); a segunda subbacia compreende o atual Distrito de Santo Antônio de Lisboa, com córregos que vão formar o
manguezal de Ratones (denominada UTP Manguezal de Ratones); e a terceira sub-bacia
corresponde ao Distrito de Cachoeira do Bom Jesus e parte do Distrito de Canasvieiras, tendo o Rio
Papaquara como rio principal (denominada UTP Papaquara). Essa divisão procurou levar em conta
a demarcação das sub-bacias físicas e os limites dos distritos administrativos.
O mesmo processo foi realizado com a Bacia da Lagoa do Peri, procedendo-se a uma divisão que
leva em conta as necessidades do abastecimento de água, além de estabelecer um limite entre a subbacia que drena a área do Pântano do Sul (UTP Pântano do Sul) e a sub-bacia que drena a Lagoa do
Peri (UTP Lagoa do Peri).
Na Tabela 2 são apresentadas as 28 (vinte e oito) UTPs adotadas, com suas respectivas áreas e
perímetros. Na Figura 1 observa-se um croqui do Município de Florianópolis com as delimitações
das UTPs.
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Tabela 2 - Relação das Unidades Territoriais de Análise e Planejamento – UTPs para o Município de
Florianópolis.
UTPs
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
XX

NOMENCLATURA

ÁREA (m²)

PERÍMETRO (m)

FLORIANÓPOLIS
9.361.486
ESTREITO
6.002.156
COQUEIROS
5.782.626
ITACORUBI
28.504.022
LAGOA DA CONCEIÇÃO
85.752.011
SACO GRANDE
17.194.056
CACUPÉ
1.813.874
SANTO ANTONIO DE LISBOA
5.213.534
RIO RATONES
32.386.231
MANGUEZAL DE RATONES
13.717.325
BARRA DO SAMBAQUI
782.785
PAPAQUARA
44.146.773
INGLESES
19.177.681
SANTINHO
5.170.214
JURERÊ
7.564.679
PONTA GROSSA
724.498
PONTA DAS CANAS
2.716.958
PRAIA BRAVA
2.397.759
LAGOINHA DO NORTE
1.800.778
COSTEIRA
3.907.535
RIO TAVARES
49.238.504
MORRO DAS PEDRAS
10.798.994
TAPERA
7.607.564
RIBEIRÃO DA ILHA
21.271.510
LAGOA DO PERI
19.866.974
PÂNTANO DO SUL
16.267.876
LAGOINHA DO LESTE
6.045.293
SAQUINHO
6.203.162
ATERRO DA BAÍA SUL
1.603.547
TOTAL 433.020.405

18.196
12.074
14.881
26.983
60.988
22.317
7.867
18.427
24.570
19.112
5.773
48.599
29.413
20.925
17.653
4.863
9.507
9.591
8.544
11.469
36.997
23.747
11.715
40.555
20.866
23.132
17.102
18.628
10.467
594.961
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Figura 1 - Relação das Unidades Territoriais de Análise e Planejamento – UTPs para o Município de
Florianópolis.
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2.6. RESUMO DOS DIAGNÓSTICOS
Os diagnósticos físico, social e do setor de saneamento do Município de Florianópolis foram
realizados com base em dados coletados no ano de 2008 e tiveram como unidade de referência
de área as Unidades Territoriais de Análise e Planejamento – UTPs. Estes diagnósticos têm a
finalidade de quantificar e qualificar as diversas realidades do saneamento básico do município.
Referidos diagnósticos são requisito essencial para elaboração dos estudos de planejamento,
definição de planos de trabalho e formulação dos instrumentos de regulação para o setor de
saneamento. Na fase de levantamento de dados, as informações foram coletadas, tratadas,
analisadas, para posteriormente ser disponibilizadas. Porém, é importante registrar que houve
dificuldades de acesso às informações, principalmente pela falta de atualização e confiança nos
cadastros técnicos ou até mesmo a ausência destes documentos, importantes para realizar as
análises das tendências de evolução do setor.
Atualmente, apenas os prestadores de serviços conhecem com profundidade a qualidade de seus
produtos e serviços, suas despesas, os investimentos feitos e dados operacionais. O plano de
saneamento é um instrumento importante para a solução do problema da falta de informações,
pois possibilita aos atores setoriais (titulares dos serviços, entidades reguladoras e usuários)
acesso as dados que lhes permitam realizar estudos, revisões tarifárias, análises de reclamações
essenciais para a elaboração deste e dos próximos planos de saneamento básico.
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2.6.1. DIAGNÓSTICO DO MEIO FÍSICO
A caracterização física do Município de Florianópolis foi realizada mediante levantamento de
dados dos seguintes elementos: localização geográfica, clima, geologia, pedologia,
geomorfologia, relevo, hidrologia, hidrogeologia e vegetação.
2.6.1.1. Localização geográfica do município de Florianópolis
O município de Florianópolis é a capital do Estado de Santa Catarina, localizada na Região Sul
do Brasil, e ocupa uma área de 438,5 km2, entre as coordenadas geográficas 27°10’ e 27°50’ de
latitude sul e 48°25’ e 48°35’ de longitude oeste. Seu território é constituído por uma parte
insular, que apresenta área de 426,6 km2, e por uma parte continental, com área de 11,9 km2. Na
Figura 2, observa-se a localização do município dentro do território nacional e estadual.

Figura 2 - Mapa de localização do Município de Florianópolis.
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2.6.1.2. Clima
O litoral catarinense possui clima classificado como subtropical mesotérmico úmido (conforme
proposto por Strahler), equivalente ao Cfa de Köppen. Já o clima do município é classificado em
subtropical mesotérmico úmido, com verões quentes e invernos amenos, apresentando uma
temperatura média anual de 20,4 ⁰C, uma temperatura média máxima de 24,5⁰C, no mês de
janeiro, e uma temperatura média mínima de 16,5⁰C, no mês de julho (CARUSO, 1983;
MONTEIRO, 1991; MENDONÇA, 2002).
O clima da região apresenta chuvas bem distribuídas ao longo do ano, com a passagem das
frentes frias polares, ocasionando bruscas mudanças climáticas em qualquer estação.
Herrmann (1998) analisou dados de chuva e de ocorrências de alagamentos, cheias e
deslizamentos por um período de 25 (vinte e cinco) anos e concluiu que não é necessário índice
pluviométrico excepcional para a ocorrência destes fenômenos nas regiões urbanizadas das áreas
conurbadas de Florianópolis; isto se deve principalmente à ocupação de áreas ao longo dos
canais de drenagem e de banhados, à alteração do curso de rios, canais, ao desmatamento e
ocupação de encostas, e à modificação em campos de dunas e restingas.
2.6.1.3. Geologia e Pedologia
O município pode ser caracterizado geologicamente por duas formações básicas: os terrenos
rochosos, chamados cristalinos, e os terrenos sedimentares, que são uma formação em depósitos
recentes. As rochas cristalinas estão no chamado Embasamento Cristalino ou Escudo
Catarinense, que ocorre na borda leste do Estado, os quais formam as partes mais elevadas na
Ilha de Santa Catarina, sendo representados pelas: (i) Suíte intrusiva Pedras Grandes, que são
granitos encontrados por toda a parte continental e formam os maciços que dominam a paisagem
na ilha; (ii) Complexo Canguru, são rochas metamórficas encontradas no norte da ilha, no
Costão dos Ingleses e no sul na Ponta do Caicanguçu; (iii) formação Cambirela, são rochas
vulcânicas e subvulcânicas representadas principalmente pelos maciços rochosos que ocorrem na
região da praia do Matadeiro, da Armação e do Pântano do Sul, ocorrendo também em menor
escala em diques por diversos locais da ilha; e (iv) formação Serra Geral, são rochas vulcânicas
em forma de diques diabásio que preenchem falhas e fraturas nas rochas graníticas por todo o
município.
Os terrenos sedimentares estão distribuídos na ilha ao longo da planície costeira, nos vales dos
principais cursos d’água, ao longo de antigas lagunas ou próximos as encostas. Esta cobertura
sedimentar é representada pelos: (i) depósitos marinhos, que são cordões de areia distribuídas ao
longo das praias; (ii) depósitos eólicos, que são dunas fixas e móveis compostas de areias; (iii)
depósitos lagunares, que apresentam sedimentos resultantes do assoreamento paleolagunas por
sedimentos predominantemente areno-argilosos de natureza aluvial e/ou coluvial; (iv) depósitos
colúvio-aluvionares, apresentam-se em forma de rampas formadas por sedimentos de diferentes
tamanhos de grãos; e (v) depósitos de mangues, que são formados por sedimentos ricos em
matéria orgânica, característicos das regiões de mangue.
Segundo a nova classificação dos tipos de solo pela Empresa Brasileira de Pesquisa
Agropecuária – EMBRAPA (1999), o município é constituído por: (i) argissolos (PV),
encontrados tanto na porção continental quanto na porção insular; (ii) cambissolos (CY),
encontrados na região da UTP 9 - Rio Ratones; (iii) afloramento de rochas, encontrados quase
todos nas áreas de crista e nos topos do Maciço Central (Maciço do Morro da Cruz); (iv)
espodossolos (ES), sua ocorrência é mais significativa ao norte da ilha, próximo à foz do Rio
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Ratones, no entorno do manguezal, sendo encontrados também nas áreas urbanizadas de
Canasvieiras e Praia Brava e ao leste na região da Barra da Lagoa; (v) gleissolos (GX),
encontrados nos solos indiscriminados de manguezais; (vi) neossolos (RQ), encontrados nas
planícies e nos depósitos de dunas antigas ao longo da parte leste da ilha; e (vii) dunas,
encontradas ao longo da porção leste da ilha, nos depósitos arenosos de dunas móveis.
2.6.1.4. Geomorfologia e Relevo
O território do Município de Florianópolis possui uma geografia resultante do contraste entre
planícies litorâneas e elevações montanhosas, gerando paisagens naturais bastante diversificadas.
O litoral é caracterizado por 30 pequenas ilhas, 42 praias, 4 manguezais, 2 campos de dunas,
enseadas, promotórios, costões, lagunas e restingas. As planícies costeiras emolduram morros
isolados e cristas montanhosas descontínuas no sentindo NE-SW, chegando a uma altitude
máxima de 552 metros (GUEDES JÚNIOR, 2005).
O município é caracterizado por duas unidades geomorfológicas constituídas pela Serra
Litorânea, representada pelos morros cristalinos, e a Planície Costeira, uma extensão de terrenos
planos gerados por sedimentação, podendo este contraste ser observado na Figura 3. Além
disso, entre as duas unidades predominantes há um processo de acumulação chamada de rampas,
que podem ser divididas em rampas colúvio-eluviais, na face oeste da ilha, e rampas de
dissipação, na face oeste.
A Ilha de Santa Catarina possui ainda um sistema lagunar que incorpora dois ambientes
principais: Lagoa da Conceição e Lagoa do Peri. Há, ainda, corpos lacustres menores como as
Lagoa do Jacaré, Lagoa da Chica, Lagoinha Pequena, Lagoinha do Leste e Lagoinha de Ponta
das Canas. Os principais rios que drenam a ilha são: Rio Vermelho, Rio Ingleses, Rio Tavares,
Rio Itacorubi, Rio Saco Grande e Rio Ratones. O entorno da ilha sofre a atuação dos agentes
oceanográficos, destacando-se a ação das ondas, marés e correntes litorâneas (HORN FILHO,
2006).
O relevo do município foi caracterizado por Herrmann e Rosa (1991). Os autores dividem o
território em modelado de dissecação e modelado de acumulação. Nos modelados de dissecação,
as formas do relevo estão associadas a corpos rochosos que formam colinas, morros e
montanhas, sendo susceptíveis à atuação de fenômenos erosivos como enxurradas,
deslizamentos, queda de blocos e matacões, entre outros, podendo ocorrer principalmente nas
encostas mais íngremes e naqueles locais cujos solos rasos dos morros e montanhas não
apresentam cobertura vegetal (IPUF, 2004). O modelado de acumulação é constituído por formas
de relevo geradas em ambientes de deposição de sedimentos, sendo classificados em: (i)
compartimento marinho, que são resultantes de sedimentos depositados pelo regime de ondas e
correntes litorâneas que formam praias atuais, terraços marinhos, planícies de restinga, planícies
de maré; (ii) compartimento eólicos, que são resultantes da ação do vento no ambiente litorâneo
que formam os campos de dunas móveis e estabilizadas (com vegetação); (iii) compartimentos
colúvio-aluvionar, que são resultado da alteração de rochas, por sedimentos que se deslocam das
partes mais altas a partir de enxurradas, deslizamentos e quedas de blocos, e também por dunas
acavaladas nas elevações; e (iv) compartimento fluvial, que são resultantes da ação da maré por
inundações periódicas em áreas de várzeas.
Entre as duas unidades geomorfológicas descritas, há um processo de acumulação chamado de
rampas, que podem ser de dois tipos: (i) colúvio-eluviais; e (ii) dissipação. As rampas colúvioeluviais são constituídas basicamente por materiais originários da decomposição de rochas
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graníticas, deslocadas vertente abaixo, que avançam sobre as planícies e os relevos modelados
em rochas cristalinas, sendo mais comuns na face oeste da ilha. As rampas de dissipação são
formadas a partir de dunas de captação, juntamente com materiais oriundos da vertente
deslocados por solifluxão, fluxos de areia e lama, rolamento etc., e ocorrem freqüentemente na
face leste da ilha (GUEDES JÚNIOR, 2005).
Essas características geomorfológicas e de relevo conferem ao município de Florianópolis muitas
áreas susceptíveis a riscos naturais, como enchentes, alagamentos e deslizamentos, que
associadas à utilização inapropriada do solo, potencializam a ocorrência destes eventos críticos.
O embasamento rochoso está representado por granitos, riolitos e por intrusões em forma de
diques de diabásio, que serve de apoio às áreas sedimentares que delineiam o atual contorno da
ilha (HERRMANN, 1989).
As planícies costeiras constituem uma extensão de terrenos planos ou muito pouco dissecados,
onde a geração do relevo está intrinsecamente relacionada à sedimentação devido às variações do
nível do mar ocorridas durante o período Quaternário, formando ambientes marinhos, lacustres,
eólicos, fluviais e de leques aluviais (GUEDES JÚNIOR, 2005).

Morro Cristalino
Planície Costeira

Figura 3 - Planície costeira e morro cristalino no centro da cidade de Florianópolis (vista do
Heliponto do Maciço Central do Morro da Cruz)
Fonte: Orlando Ferretti (maio de 2008)
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2.6.1.5. Hidrologia e Hidrogeologia
A rede hidrográfica do município é caracterizada por diversas bacias, rios, canais e córregos, de
pequenas extensões e fraca capacidade de vazão, que deságuam diretamente nas baías norte e
sul, e no Oceano Atlântico. Destacam-se as bacias hidrográficas: (i) do Rio Ratones (UTPs 12,
21 e 10); (ii) do Saco Grande (UTP 6); (iii) da Lagoa da Conceição (UTP 5); (iv) do Itacorubi
(UTP 4); (v) do Rio Tavares (UTP 21); e (vi) da Lagoa do Peri (UTP 25 e 26). No continente, a
bacia do Estreito tem suas águas correndo para a baía norte, enquanto que na bacia de Coqueiros
parte das águas é drenada para a baía sul.
Grande parte dos rios e córregos nas áreas urbanizadas do município se encontra canalizada e/ou
retificada, sendo que a maioria está contaminada por dejetos de origem doméstica. A retirada da
vegetação nativa, a ocupação irregular, o entulho formado por materiais diversos e lixo, além
disso, os desvios para abastecimento e o lançamento de águas servidas transformaram as
características originais dos pequenos córregos. Estas alterações no regime natural das águas das
bacias hidrográficas têm gerado, sobretudo no verão, a ocorrência de alagamentos com o
transbordamento de rios e córregos.
A ilha possui ainda um sistema lagunar que incorpora dois ambientes principais: a Lagoa da
Conceição e a Lagoa do Peri, havendo também corpos lacustres menores como as Lagoa do
Jacaré, Lagoa da Chica, Lagoinha Pequena, Lagoinha do Leste e Lagoinha de Ponta das Canas.
Quanto aos rios que drenam a ilha, destacam-se o Rio Vermelho, Rio Ingleses, Rio Tavares, Rio
Itacorubi, Rio Saco Grande e Rio Ratones. No entorno da ilha verifica-se a atuação dos agentes
oceanográficos, com destaque para a ação das ondas, marés e correntes litorâneas (HORN
FILHO, 2006).
Do ponto de vista hidrogeológico, há no município depósitos sedimentares permeáveis e com
porosidade capaz de acumular e armazenar grande quantidade de água de boa qualidade para
captação e consumo humano. Estes depósitos formam dois tipos de aqüíferos, o sistema aquífero
cristalino-fraturado e o sistema aquífero sedimentos inconsolidados. Destacam-se como fonte de
captação de água de boa qualidade para o consumo humano os aqüíferos nominados Campeche e
Ingleses do Rio Vermelho.
2.6.1.6. Vegetação
A vegetação do município é influenciada pelas diversas flutuações climáticas e oscilações do
nível do mar ao longo do Período Terciário e Quaternário, quando as modificações
geomorfológicas alteraram sucessões e migrações vegetais, sobretudo sobre a planície costeira.
A cobertura vegetal do Município de Florianópolis é composta pelas seguintes formações:
vegetação litorânea (restinga, vegetação de ante-dunas, vegetação de dunas móveis e semi-fixas,
vegetação de dunas fixas e manguezais), floresta ombrófila densa e vegetação secundária ou
reflorestamento (capoeirinha, capoeira, capoeirão).
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2.6.2. DIAGNÓSTICO SOCIAL E ECONÔMICO
Para a avaliação do quadro social do Município de Florianópolis, estudou-se o comportamento
de variáveis que expressam as condições em que estão vivendo seus habitantes, especificamente:
contingente populacional, idade, renda, emprego, saúde, habitação, alfabetização, educação,
entre outros. Estes indicadores são importantes instrumentos para elaboração do PMISB.
Para estudar a dinâmica demográfica atual e a projeção futura de Florianópolis, utilizou-se o
estudo elaborado por Campanário (2007). Porém, ressalta-se que os dados demográficos são
censitários, não tendo sido possível levantá-los por UTP, restando apenas uma efetiva
aproximação. Anote-se que há distritos cujas áreas abrangem mais de uma UTP.
2.6.2.1. Caracterização social da Região da Grande Florianópolis
O processo de metropolização de Florianópolis vem se ampliando nas últimas décadas com uma
crescente dependência socioeconômica. Atualmente, segundo a Lei Complementar Estadual Nº
495/2010, 9 (nove) municípios compõem o Núcleo Metropolitano e 13 (treze) municípios
vizinhos compõem a Área de Expansão. A população total da Região da Grande Florianópolis
para o ano de 2007 foi de 830.011 habitantes, crescendo 11,82% em relação à população total de
742.272 habitantes em 2000, recenseada pelo IBGE.
Merece destaque a alta atratividade migratória para o município, em razão de seus dos serviços
de saúde, instituições de ensino superior e concentração do aparelho administrativo estatal. Na
última década, por exemplo, a migração foi responsável por mais de 60% do incremento
populacional de Florianópolis, tendo origem principalmente do interior de Santa Catarina e Rio
Grande do Sul, seguido do Paraná e São Paulo.
Além do processo de migração, é importante salientar a existência da população pendular, que é
composta pelo contingente que se desloca diariamente de outro município para trabalhar ou
estudar em Florianópolis, fruto da integração econômica na região metropolitana. Porém, ainda
há poucos dados referentes a este deslocamento diário, sendo introduzido no próprio Censo
Demográfico do IBGE a partir no ano de 2000, com a pesquisa de origem/destino realizada nas
aglomerações urbanas brasileiras.
2.6.2.2. Projeção populacional para o ano de 2030
Para estudar a dinâmica demográfica atual e a projeção futura de Florianópolis utilizou-se o
estudo elaborado por Campanário (2007), apresentando na Tabela 01. Observa-se que no ano de
2030 a população residente total chegará a 756.251 habitantes, valendo destacar como distritos
mais populosos o distrito Sede-Ilha (UTPs 1, 4, 6, 20 e parte da 21), Sede-Continente (UTPs 2 e
3), Ingleses do Rio Vermelho (UTPs 13 e 14) e Campeche (UTPs parte da 21 e 22). A
população flutuante total no ano de 2030 é estimada em 546.865 habitantes, o que corresponde
um aumento populacional de 72,31% em relação a população residente, havendo uma maior
concentração desta população no distrito de Canasvieiras, com 171.156 habitantes, número que
corresponde a um crescimento de 400% em relação à população residente. Portanto, até o ano de
2030 a população total (residente e flutuante) no Município de Florianópolis é estimada em
1.303.118 habitantes, correspondendo a um aumento de 63% em relação à população total atual.
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2.6.2.3. Estrutura econômica
O município se destaca como pólo comercial e prestador de serviços, e também como centro
político-administrativo do Estado de Santa Catarina. A sua economia esteve desde o período da
colônia associado às funções político-administrativas, concentrando o aparato da administração
estadual e municipal, representações de órgãos e entidades federais, empresas públicas, um
complexo educacional que abrange todos os níveis de ensino, do fundamental ao universitário e
uma rede especializada de saúde.
A cidade passou por grandes transformações dinamizadas pela intensa atividade da construção
civil e pela expansão do setor terciário com atividades bancárias, educacionais, de saúde e
turísticas. O turismo vem crescendo a partir da década de 1970, transformando Florianópolis em
um dos mais importantes pólos turísticos do Brasil e do Mercosul. O setor turístico também vem
impulsionando todo o conjunto de prestação de serviços, atividade que alavanca a abertura de
pequenos negócios, no Centro e nas praias. Nesse aspecto, vale notar que os segmentos que mais
cresceram nos últimos anos foram hotéis e pousadas, grandes supermercados, cadeias de lojas,
shoppings centers, shoppings de fábricas e os “camelódromos”.
O setor secundário ainda é pouco expressivo, mas vem crescendo devido à industrialização de
alimentos, móveis, bebidas e em especial da informática. A pouca presença de indústrias deve-se
à concentração deste setor no município vizinho de São José, vez que, a partir de 1976, os planos
diretores proíbem a instalação de indústrias poluentes ou de grande porte na ilha.
O setor primário tem pouca relevância e, ao longo dos anos, vem sendo substituído por outras
atividades ligadas à vida urbana. Este setor é representado por agricultura minifundiária (milho,
mandioca e banana) e por pesca artesanal, que no passado foram importantes práticas das
populações agrário-pesqueiras que se fixaram no interior da ilha. Atualmente estas atividades
pesqueiras estão em declínio e a produção da maricultura cresce significativamente.
O município possui dois eixos nítidos de desenvolvimento econômico: o turismo e a tecnologia.
O turismo é um dos principais geradores de emprego e renda no município, que é impulsionando
pela beleza de seus recursos naturais, especialmente as praias. O turismo de veraneio tem trazido
um número significativo de turistas estrangeiros. Segundo dados da Santa Catarina Turismo S/A
– SANTUR (2001), aproximadamente 553 mil turistas vieram a Florianópolis, dos quais 42%
eram provenientes de outros países e os 58% restantes, a maioria veio de outras regiões do país,
principalmente do Estado do Rio Grande do Sul.
A tecnologia despontou há alguns anos na capital catarinense, que atualmente possui 450
empresas de software, hardware e de serviços de tecnologia, atividade que gera 4.936 empregos
diretos e fatura cerca de R$ 771 milhões por ano. Como exemplos destacam-se: o Condomínio
Empresarial da Acate, o Parque Tecnológico da cidade e o Cluster de Games, conjunto de
empresas que desenvolvem jogos de computador e celular.
Outro segmento econômico significativo no município relaciona-se à atividade de maricultura. A
experiência em promover a maricultura na condição de um dos segmentos da indústria pesqueira
teve início em 1999 e seu principal objetivo era promover o desenvolvimento sustentável das
comunidades pesqueiras tradicionais do município por meio do cultivo de ostras e mexilhões. O
projeto envolveu a criação de dois parques aquícolas, localizados nas Baías Norte e Sul,
totalizando 50 áreas com 107 maricultores organizados em duas associações e uma cooperariva,
gerando aproximadamente 400 empregos diretos e 2 mil indiretos.
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Como resultado deste projeto, o município desponta na última década com uma expressiva
atuação na maricultura. Cerca de 90% da produção nacional de moluscos se concentra no Estado
de Santa Catarina. Além de apresentar condições climáticas e ambientais favoráveis à prática da
maricultura, o nosso estado tem como fatores importantes para o desenvolvimento deste tipo de
atividade, a pesquisa e a extensão universitária. Dentre os municípios que se destacam na prática
desta atividade estão Palhoça, Florianópolis, Governador Celso Ramos, Bombinhas, Penha e São
Francisco do Sul.
A atividade de maricultura também vem impulsionando o turismo na região com a realização de
festivais e roteiros turísticos, como é o caso do Festival Nacional da Ostra e o roteiro “Caminho
das Ostras de Florianópolis”, respectivamente.
Um aspecto importante que se deve destacar com relação ao espaço marinho de Florianópolis diz
respeito ao conflito de uso que o mesmo vem sofrendo com a expansão das atividades
econômicas relacionadas ao ambiente aquático. Os conflitos existentes têm relação com
confrontamentos de uso pela maricultura, esporte náutico, transportes e outros. Esta situação
merece atenção e necessita de ordenamento mediante a elaboração de um Plano Diretor da
Maricultura.
2.6.2.4. Equipamentos urbanos
O termo “equipamentos urbanos” é utilizado para designar os bens públicos e/ou privados, de
utilidade pública, destinados à prestação de serviços necessários ao funcionamento da cidade.
São considerados, portanto, equipamentos urbanos os equipamentos públicos de abastecimento
de água, serviços de esgotos, energia elétrica, educação e saúde, entre outros. Abaixo estão
descritos os equipamentos que não fazem parte diretamente do setor de saneamento básico, uma
vez que serão detalhados mais adiante.
Energia elétrica
A Centrais Elétricas de Santa Catarina (CELESC) é a empresa responsável pelo serviço de
abastecimento de energia elétrica no Município de Florianópolis.
Segundo dados da Secretaria Municipal da Saúde (2007), 99,34% dos domicílios possuem
energia, incluindo-se o fornecimento não contínuo e as ligações clandestinas existentes.
Educação
O sistema educacional de Florianópolis é constituído por quatro redes de ensino: municipal,
estadual, federal e particular, atendendo, em conjunto, do pré-escolar ao nível superior.
O ensino pré-escolar conta com 161 estabelecimentos, dos quais 101 são públicos e 60
particulares. Atende 39% das crianças residentes no Município na faixa etária de 0 (zero) a 6
(seis) anos de idade.
O ensino fundamental conta com 79 escolas públicas e 39 particulares. Atende mais de 100% da
população residentes no município na faixa etária de 7 (sete) a 14 (quatorze) anos de idade, uma
vez que inclui uma parcela significativa de alunos oriundos de outros municípios.
O ensino médio é ofertado por 27 escolas públicas e 24 particulares, atendendo a 22.832 alunos
da faixa etária de 15 a 17 anos.
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O ensino superior, por sua vez, conta com 2 (duas) universidades públicas (federal e estadual) e
outras faculdades particulares. O número total estimado de estudantes universitários no
município, em graduação e pós-graduação, é de 19.000.
2.6.2.5. Saúde
A estrutura municipal de saúde de Florianópolis conta com 57 unidades prestadoras de serviços
relacionados a saúde. Destes, três são unidades de atendimento psicossocial; uma presta
atendimento odontológico; 48 são Centros de Saúde; uma é unidade de pronto-atendimento; três
são policlínicas e um laboratório municipal.
A cidade conta, também, com três hospitais gerais públicos: Celso Ramos, Universitário e
Florianópolis; três hospitais especializados públicos: Nereu Ramos (doenças infectocontagiosas), CEPON (doenças oncológicas) e Infantil; dois hospitais militares (Hospital
Comandante Lara Ribas e Hospital de Guarnição); além dos Hospitais de Caridade, Maternidade
Carlos Corrêa e clínicas e hospitais particulares.
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2.6.3. DIAGNÓSTICO DA OCUPAÇÃO URBANA E ZONEAMENTO
2.6.3.1. Evolução urbana do território
Na década de 1940, a paisagem urbana de Florianópolis foi marcada pela crescente urbanização.
O primeiro plano diretor, aprovado em 1955, influenciou o adensamento e a verticalização das
áreas centrais urbanizadas da cidade, com a substituição de residências unifamiliares pelas
multifamiliares. Em decorrência desta valorização da área central, a população de baixa renda se
deslocou para as encostas de morros, juntamente com os imigrantes oriundos de zonas rurais do
Estado.
Na década de 1960, ocorreu uma nova dinâmica econômica e social em Florianópolis, com a
implantação da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e a Universidade do Estado de
Santa Catarina (UDESC), a instalação de empresas federais (Eletrosul) e estaduais (Celesc,
Telesc, BDE, IPESC, COHAB, Hospital Celso Ramos, Fundação Catarinense de Saúde, Escola
de Polícia Civil, DAES, entre outras) e, principalmente, com o asfaltamento da BR-101, ligando
a cidade ao restante do país.
A instalação de empresas estatais como o Escritório Regional da Superintendência de
Desenvolvimento da Região Sul (Sudesul) e a criação das Centrais Elétricas do Sul do Brasil
(Eletrosul) marcaram a década de 1970, trazendo um contingente populacional que influenciou o
mercado imobiliário e elevou o preço dos respectivos serviços. Este conjunto de fatores
ocasionou uma expansão urbana em direção aos balneários, ao interior da ilha e ao continente,
fato que veio a provocar a conurbação com os municípios vizinhos.
A partir de 1980, Florianópolis passou a atrair um crescente número de imigrantes e turistas,
nacionais e estrangeiros, transformando-se em importante centro turístico do sul do Brasil e do
Mercosul. A ocupação urbana da cidade foi então incentivada por meio de diversas leis
municipais que privilegiavam o turismo e a construção civil.
Com a Constituição Federal de 1988, a incumbência de criar regiões metropolitanas passou da
União para os estados-membros, fato que permitiu maior flexibilidade para a adoção de soluções
mais adaptadas a cada realidade local e regional (COSTA, 2003). A metropolização é um marco
do crescimento de Florianópolis, não só pelo fato de ser a capital do Estado, mas seu
desenvolvimento ocorrendo de forma isolada e sim com uma relação de interdependência com os
municípios vizinhos (CASTRO DE SÁ, 2005). Nesse contexto, a Região Metropolitana de
Florianópolis foi instituída pela Lei Complementar Estadual No 162/1998.
No final do século XX, Florianópolis se consolidou como pólo turístico, promoveu-se uma
expansão urbana cada vez mais desvinculada da área central (Distrito Sede) e converteu-se a
urbanização da cidade em um fenômeno polinucleado e descentralizado, com diversos balneários
exercendo funções de subcentros. Além disso, desenvolveu um setor tecnológico, ainda
incipiente, e tornou-se o maior centro médico e universitário do Estado.
Esse aumento do fluxo migratório e do turismo trouxe algumas conseqüências: a fragmentação
do crescimento urbano, do centro para os balneários, ampliando a demanda por infraestrutura; a
desfiguração da paisagem; o comprometimento da balneabilidade; a especulação imobiliária; o
deslocamento de populações tradicionais de seus redutos; a defasagem dos planos diretores em
relação à realidade e intervenção casuística na legislação urbana; e a ocupação de muitos locais
que não ofereciam condições adequadas para a habitação (CECCA, 1997).
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Em 2007, o Governo do Estado, com a edição da Lei Complementar Estadual N° 381/2007,
revogou as leis complementares que haviam criado as regiões metropolitanas catarinenses, entre
elas a Região Metropolitana de Florianópolis, restituída, porém, pela Lei Complementar Estadual
No 495/2010, que definiu como Núcleo Metropolitano os 9 (nove) municípios da região
metropolitana e a Área de Expansão Metropolitana, composta por 13 (treze) municípios
vizinhos, que apresentam dependência de equipamentos e serviços públicos do Núcleo
Metropolitano e perspectiva de desenvolvimento integrado.
2.6.3.2. Parcelamento do Uso do Solo
O município se encontra em constante transformação devido ao forte ritmo de crescimento
populacional, que corresponde ao dobro da média nacional, trazendo conseqüências para
paisagem, reiteradamente modificada em função das ações da sociedade. Esta urbanização do
município, que demanda o parcelamento do uso do solo, é realizada de três formas: loteamentos
condomínios unifamiliares e/ou desmembramentos, legais ou clandestinos.
Em âmbito municipal, o fracionamento do solo urbano tem sido regulamentado pela seguinte
legislação: Lei Nº 2.193/85, Plano Diretor dos Balneários e Interior da Ilha de Santa Catarina;
Lei Complementar n° 001/97, Plano Diretor do Distrito Sede; Lei N° 1.215/74; Decreto
Nº.135/77; e Lei N° 1.455/78 (Condomínios). Atualmente está em fase de elaboração e discussão
um novo plano diretor que segue as recomendações do Estatuto da Cidade, Lei Federal No
10.257/2001.
O parcelamento da pequena propriedade rural por meio de loteamentos clandestinos tornou-se
uma prática generalizada no município, em especial nas áreas que compreendem o Campeche, a
Tapera da Base, os Ingleses do Rio Vermelho e São João do Rio Vermelho. Estes loteamentos,
juntamente com os assentamentos precários, correspondem a 60% dos lotes clandestinos
existentes no município. Como conseqüência desta realidade, verifica-se em Florianópolis o
crescimento da ilegalidade na ocupação do solo.
2.6.3.3. Ocupação do solo e serviços de saneamento
De fato, observa-se no município de Florianópolis um quadro de pressão por urbanização, porém
com carência de planejamento urbano, o que tem permitido ao longo dos anos a implantação de
espaços construídos com problemas estruturais crônicos, extrapolando os limites da
sustentabilidade natural, sobretudo no setor de saneamento básico.
O processo migratório vem produzindo um incremento populacional significativo e crescente em
todas as classes sociais e em todos os distritos do município. Além disso, existem dificuldades
em relação à adequação da infraestrutura local para atender à crescente população flutuante.
Considerando a sazonalidade do turismo e a forte pressão sobre o suporte natural devido à
expansão urbana, há necessidade de se reconsiderar o padrão de ocupação atual do território
municipal. É necessário, pois, repensar e redirecionar a localização deste acréscimo de população
prevista para as próximas décadas de forma que todo este contingente populacional possa ser
abrigado com qualidade de vida (proteção ambiental, habitação, educação, transporte, saúde,
água e esgoto, eletricidade, vias públicas, parques, praças e jardins, lazer, esporte).
Fatores relacionados ao crescimento urbano como o aumento do grau de impermeabilização do
solo, os desmatamentos para usos urbanos, a erosão das encostas, a intensa poluição dos recursos
hídricos, os lançamentos de esgoto doméstico e lixo nos canais e cursos d’água, as ocupações
indevidas de locais sob a influência das águas (manguezais, fundos de vales, leitos secundários
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de rios e encostas de morros), entre outros, contribuem para o agravamento dos problemas
relativos ao saneamento básico. Todas estas situações ocorrem não somente pela ausência de
planejamento, mas também pela descontinuidade da atuação administrativa na priorização das
ações e pelas deficiências na fiscalização para o cumprimento da legislação vigente. Em função
da ausência de mecanismos de fiscalização, as construções ilegais geraram crescentes problemas
de drenagem, erosão e deslizamentos das encostas, tornando flagrante a desconsideração das
limitações ambientais existentes no território do município. Muitas ocupações se encontram em
áreas regulamentadas pelo plano diretor, porém tecnicamente reprováveis por estarem sujeitas a
inundações, desmoronamentos ou ainda em áreas de preservação.
Superar as carências em abastecimento de água, esgotamento sanitário, manejo de resíduos
sólidos e de águas pluviais urbanas é um requisito fundamental para a saúde e a qualidade de
vida que se quer oferecer no município. Por isso, o novo plano diretor incorporou as diretrizes
referentes ao saneamento e ao meio ambiente, que fixam os critérios para: delimitação das áreas
urbanizáveis e de expansão urbana; identificar áreas de risco; prever a expansão e a adequação
do adensamento populacional, dos sistemas de saneamento; orientar a utilização dos recursos
naturais de forma sustentável, compatível com a preservação do meio ambiente; entre outros.
A legislação que dispõe do uso e ocupação do solo no território municipal deve considerar a
capacidade e as características dos sistemas de saneamento e as diretrizes de planejamento para
evitar a degradação do meio ambiente e os possíveis conflitos no exercício das atividades
urbanas.
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2.6.4. DIAGNÓSTICO LEGAL DO SETOR DE SANEAMENTO
O tema “saneamento básico” vem ganhando a cada dia mais destaque pelo seu impacto na
qualidade de vida, na saúde, na educação, no trabalho e no meio ambiente. Nesse sentido, a
elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico reforça a necessidade de planejamento
para aperfeiçoar os instrumentos de ação articulada por parte dos governos federal, estadual,
municipal e dos diversos agentes que atuam no saneamento em busca da “universalização”.
Além da exigência da formulação do Plano Municipal de Saneamento Básico - PMSB, a Lei
Nacional do Saneamento Básico (Lei n° 11.445/07) estabelece as diretrizes nacionais da Política
de Saneamento Básico; determina o planejamento, a regulação, a fiscalização e o controle social
como fundamentais para a gestão dos serviços; estimula a cooperação entre os entes federados;
define as regras gerais para a atuação dos prestadores de serviços – público e privado - e dos
agentes reguladores; bem como estabelece mecanismos e procedimentos para a avaliação
sistemática da eficiência e eficácia das ações programadas para os PMSB.
A lei define ainda, entre outros, os princípios da universalização do acesso, da integralidade, da
articulação com outras políticas públicas, da eficiência e sustentabilidade econômica, da
transparência das ações e do controle social, da segurança, da qualidade e da regularidade e da
integração das infraestruturas e serviços com gestão eficiente dos recursos hídricos.
Quanto ao princípio da articulação com outras políticas públicas, o Município de Florianópolis
apresenta algumas deficiências, estando algumas políticas municipais em desacordo com a Lei
11.445/07. A Lei n° 7.474/07, que dispõe sobre a Política Municipal de Saneamento Ambiental,
cria o Conselho Municipal de Saneamento, autoriza o convênio com a CASAN e dá outras
providências; encontra-se em desacordo com a Lei n° 11.445/07 quanto à não paridade na
composição do Conselho Municipal de Saneamento. A Lei n ° 11.445/07, em seu art. 47, inciso
III, exige a representação, entre outros, dos prestadores de serviços públicos de saneamento
básico no Conselho Municipal de Saneamento. Enquanto isso, a Lei Municipal n° 7.474/07 não
conta como representantes dos prestadores públicos a CASAN, prestadora dos serviços de
abastecimento de água e de esgotamento sanitário.
Além disso, a Lei Municipal n° 7.474/07 apresenta alguns pontos de ilegalidade perante a Lei n°
11.445/07, no que diz respeito à: criação da Agência Reguladora: não coincidência dos mandatos
da diretoria da Agência Reguladora e do chefe do executivo: direito e deveres dos usuários;
concepção do sistema de informação sobre o serviço de saneamento articulado ao sistema
nacional de informações em saneamento e parâmetros para a garantia da saúde pública.
No que diz respeito a ilegalidades constantes nas leis municipais perante a Lei n° 11.445/07, a
Lei Orgânica Municipal encontra-se em desacordo quanto à atividade da CASAN no Município,
com o art. 173 da Constituição Federal e com a Lei n° 11.445/07. A Lei Orgânica Municipal
demanda, em seu art. 9º, inciso VIII, que a prestação da atividade de captação, tratamento e
distribuição de água, coleta e tratamento de esgotos sanitários deve ser de incumbência da
própria administração municipal, vedada a concessão ou permissão à iniciativa privada da
execução, operação e manutenção dos referidos serviços, estando em desacordo com os referidos
instrumentos legais. Outras deficiências legais foram diagnosticadas no município, no que diz
respeito à falta de legislações específicas.
Para o setor de abastecimento de água, não existe exigência específica em lei para a outorga de
direito de uso da água dos mananciais de abastecimento do município.
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Para o setor de drenagem urbana, existe a necessidade de legislação específica que regulamente
ações estruturais e não estruturais para o setor, a fim de que se minimize, entre outros, a
ocorrência de obras subdimensionadas e ocupações irregulares em áreas de risco.
Por fim, quanto ao setor de resíduos sólidos, não há legislação específica para o gerenciamento
dos resíduos sólidos urbanos dos grandes geradores (comércio, serviço e indústrias) e legislação
específica visando à promoção da educação ambiental relativa ao gerenciamento dos resíduos
sólidos urbanos. No setor de resíduos sólidos, as iniciativas de educação ambiental devem ser
continuadas e transformadoras, devendo desenvolver processos de sensibilização, comunicação,
mobilização e informação. A instituição de uma legislação específica para a promoção da
educação ambiental visa potencializar os benefícios que podem ser atingidos através da educação
ambiental, como maior controle social, universalização do saneamento básico e construção de
sociedades sustentáveis.
2.6.5. DIAGNÓSTICO DO SETOR DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
O fornecimento de água à população do Município de Florianópolis é realizado, conforme
definido na Portaria MS Nº 518/2004, por Sistema de Abastecimento de Água – SAA, Solução
Alternativa Coletiva – SAC e Soluções Alternativas Individuais - SAI.
O SAA é uma instalação composta por um conjunto de obras civis, materiais e equipamentos,
destinada à produção e à distribuição canalizada de água potável, sob a responsabilidade do
Poder Público, mesmo que administrada em regime de concessão ou permissão (BRASIL,
2005a).
O SAC também constitui um abastecimento coletivo de água, porém, o responsável pela
prestação do serviço não é o município. Há ainda as SAIs, definido neste estudo como qualquer
solução alternativa que atenda a um único domicílio.
Os SAAs são operados pela CASAN e atendem a 81% da população residente e 53% da
população total (residente + flutuante). Os SACs são operados por empresas privadas ou pela
própria comunidade e atendem a 2% da população residente e 1% da população total. Sendo
certo que todo o município possui atendimento, estima-se que o restante da população, que
corresponde a 17% da população residente e 46% da população total, é atendida por SAIs ou por
SAA, de forma clandestina, não havendo um levantamento atualizado da situação do
abastecimento dessas regiões. Vale ressaltar que esse panorama de atendimento corresponde ao
período entre final de dezembro e janeiro, quando o município apresenta sua maior demanda,
ocorrendo intermitência no abastecimento de água.
Na Tabela 3 estão apresentados em porcentagem os tipos de fornecimento de água realizado no
Município de Florianópolis.
Tabela 3 - Tipos de fornecimento de água estabelecidos pela Portaria MS n° 518/04.
Porcentagem da população (%)
Residente
Flutuante

Fornecimento de água

Abrev.

Sistema de Abastecimento de Água
Solução Alternativa Coletiva
Solução Alternativa Individual/
Abastecimento Clandestino

SAA
SAC

81
2

53
1

SAI

17
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O abastecimento de água operado pela CASAN é realizado por 3 (três) sistemas: (i) Sistema
Integrado de Abastecimento de Água da Região de Florianópolis (SIF); (ii) Sistema de
Abastecimento de Água dos Balneários da Costa Norte da Ilha de Santa Catarina (SCN); e (iii)
Sistema de Abastecimento de Água dos Balneários da Costa Leste/Sul da Ilha de Santa Catarina
(SCLS). Segundo informa a CASAN (2008), todos estes SAAs atendem uma população de
422.630 habitantes.
Florianópolis conta com 5 (cinco) SACs, que são administrados por empresas privadas ou pela
própria comunidade. Estes sistemas atendem a 11.208 habitantes, porém não há o controle
público da qualidade e da constância dos serviços prestados. Ainda, é importante ressaltar que
existe um grande número de SAIs, que não estão ligadas aos SAAs e são operados por pequenos
sistemas individuais, que captam água subterrânea ou superficial de forma isolada, não sendo
possível conhecer o número destes usuários devido à falta de cadastro. Também, não há
informação sobre a existência de algum tipo de controle de qualidade da água consumida.
No croqui da Figura 4 estão mapeadas as localidades atendidas pelos sistemas operados pela
CASAN, pelos sistemas independentes da operadora e áreas de predominância de SAIs, além dos
principais equipamentos que compõem todos estes sistemas.
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Figura 4 – Croqui do sistema de abastecimento de água do Município de Florianópolis.
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2.6.5.1. Sistemas de Abastecimento de Água (SAA)
2.6.5.1.1. Sistema Integrado de Abastecimento de Água da Região de Florianópolis (SIF)
Área de abrangência e população atendida
O SIF é responsável pelo abastecimento de água dos Municípios de Florianópolis, Biguaçu, São
José, Palhoça e Santo Amaro da Imperatriz. No Município de Florianópolis ele abrange os
distritos administrativos de Sede Ilha (UTP 1, 4, 6, e 20), Sede Continente (UTP 2 e 3), Santo
Antônio de Lisboa (7, 8 e 11), parte norte do Ribeirão da Ilha (UTP 21) e, ainda, como
alternativa de reforço de vazão nos meses de alta temporada, o SCN e SCLS, podendo ser
observado no croqui na Figura 04.
A população total na área de abrangência do SIF no Município de Florianópolis no ano de 2010 é
de 348.214 habitantes, sendo que 318.338 habitantes correspondem à população residente e
29.876 habitantes correspondem à população flutuante, segundo Campanário (2007). O SIF em
2008 tinha capacidade de atendimento de 294.567 habitantes (CASAN, 2008), sem considerar o
reforço aos SCN e SCLS.
Mananciais utilizados pelo SIF
Abaixo são apresentados os principais mananciais utilizados pelo SIF, abordando sua
localização, características principais, capacidade atual, capacidade limite, condicionantes
ambientais, qualidade da água, problemas e fragilidades.
9 Manancial Rio Vargem do Braço – é contribuinte da margem direita do Rio Cubatão do Sul e
se situa no Município de Santo Amaro da Imperatriz. Sua área de drenagem está inserida na
unidade de conservação Parque Estadual Serra do Tabuleiro, criado através do Decreto N°
1.260/1975, que visa à proteção e à preservação dos mananciais de água, da flora, da fauna e de
determinados aspectos geológicos, o que tem contribuído para a boa qualidade da água bruta
captada. Segundo a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Sustentável (SDS), de acordo com
a Portaria N° 045/2010, a vazão outorgada preventiva corresponde a 2.000 l/s, podendo ser
convertida para outorga de direito de uso após o cumprimento de condicionantes expressas na
própria lei, como licenças ambientais e projetos para vertimento da vazão ecológica. Porém, a
vazão captada pela CASAN até a aprovação da Portaria SDS 045/2010 atingia 2.150 l/s, devendo
a operadora não exceder os 150 l/s para atender o que determina a legislação de regência.
9 Manancial Rio Cubatão do Sul - está localizado nos Municípios de Águas Mornas e de Santo
Amaro da Imperatriz. A qualidade da água deste manancial é inferior à do Rio Vargem do Braço,
por conta de queimadas e desmatamentos em grandes áreas de sua bacia hidrográfica,
decorrentes da atividade agrícola e do crescente processo de urbanização. Este corpo d’agua
apresenta uma vazão outorgada preventiva de 3.000 l/s, segundo a Portaria SDS 045/2010,
porém a vazão máxima até hoje captada pela CASAN foi de 1.350 l/s.
É importante destacar a utilização de 6 (seis) pequenos mananciais que constituem sistemas de
pequeno porte e foram implantados anteriormente ao SIF. Atualmente, estão em operação e
conectados ao SIF como forma de reforço, contribuindo com a vazão total de 83,24 l/s. Estes
sistemas estão localizados na porção oeste da ilha e são chamados de sistema: (i) Córrego Ana
D’Ávila; (ii) Córrego da Assopra; (iii) Poção; (iv) Córrego Rio Tavares; (v) Rio Pau do Barco;
(vi) Rio do Mel; e (vii) Córrego Meiembipe. Com a implantação do SIF, estes mananciais
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poderiam ser desativados, entretanto, por questões conservacionistas e históricas, a CASAN
ainda mantém estes pequenos sistemas em operação. Na Tabela 4 são apresentados os dados
principais destes mananciais de pequeno porte.
Tabela 4 - Dados principais dos mananciais de pequeno porte integrados ao SIF
Item

Localidade

01
02
03
04
05
06
07

Itacorubi (Quilombo)
Morro da Lagoa da Conceição
Córrego Grande
Rio Tavares
Monte Verde
Cidade das Abelhas
Cacupé

Nome
Manancial
Córrego Ana D´Ávila
Córrego da Assopra
Poção
Córrego Rio Tavares
Rio Pau do Barco
Rio do Mel
Córrego Meiembipe
Soma

População
Abastecida
(Habitantes)
2.000
1.500
8.000
4.000
6.000
1.000
3.500
26.000

Área
Bacia
(Km²)
1,16
0,97
1,94
2,36
3,00
1,35
1,23
12,01

Vazão (l/s)
Q7,10
7,05
5,90
11,79
14,34
15,06
8,21
7,48
69,83

Qmédia
8,37
7,00
14,00
17,03
18,23
9,74
8,87
83,24

Ano
Implantação
1984
1910
1977
1922
1984
1984
1984

Fonte: CASAN (2008).

Captação e adução de água bruta
A captação no manancial do Rio Vargem do Braço é feita através de uma barragem de elevação
de nível e aduzida por gravidade até a ETA José Pedro Horstmann. Esta captação fica situada na
localidade conhecida como Cachoeira dos Pilões e foi projetada para captar uma vazão de 3.167
l/s. Porém, na prática, a CASAN retira uma vazão de 2.150 l/s, através do sistema que pode ser
dividido em dois trechos. O primeiro trecho, compreendido entre a barragem de captação e a
caixa de partida, é constituído de um canal de alvenaria, que possui uma vazão de projeto de 593
l/s, porém no seu estado atual tem capacidade de transportar apenas 150 l/s, e de 2 (duas)
adutoras, com diâmetros de 800 e 1000 mm, que possuem uma vazão de projeto de 2.574 l/s,
contudo têm capacidade de aduzir apenas 2.000 l/s. O segundo trecho, compreendido entre a
caixa de partida e a estação de tratamento, é constituído por 3 (três) adutoras, com diâmetros de
500, 600, e 800 mm, e possuem vazão total de projeto de 2.949 l/s, porém a capacidade de
adução atual é de 2.130 l/s. Portanto, a vazão total de adução até a estação de tratamento é de
2.130 l/s, havendo uma perda de 20 l/s entre os dois trechos deste sistema.
A captação do manancial do Rio Cubatão Sul é constituída por um canal de derivação até a
Estação de Recalque de Água Bruta – ERAB, de onde a água é aduzida até a ETA José Pedro
Horstmann. Esta captação fica situada na localidade do Morro dos Quadros e foi projetada para
captar água bruta através do bombeamento, a partir da ERAB, por 6 (seis) conjuntos
motobombas funcionando simultaneamente e 1 (um) como reserva técnica, sendo transportada
através de 3 (três) adutoras iguais de 900 mm com capacidade total de 3.600 l/s. Atualmente,
encontram-se instalados 2 (dois) conjuntos motobombas e 1 (um) de reserva, que transportam
água bruta através de 1 (uma) adutora de 900 mm. Na prática, a CASAN opera com até 3 (três)
conjuntos motobomba em funcionamento simultâneo, permitindo a captação de uma vazão
máxima de 1.350 l/s, conforme esquema apresentado na Figura 5.
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Figura 5 – Esquema da captação e adução de água bruta do SIF

A captação é realizada de forma combinada entre ambos os mananciais, mas a operadora retira
preferencialmente água bruta do manancial do Rio Vargem do Braço. Isto se deve à: (i)
economia de energia elétrica, uma vez que a adução é feita totalmente por gravidade; (ii)
qualidade da água, que é significativamente superior; e (iii) estrutura de adução, que possui
capacidade para transportar 98% da vazão máxima, que pode ser tratada na ETA José Pedro
Horstmann.
A captação do manancial do Rio Cubatão do Sul somente entra em operação em períodos de
estiagem, que funciona conforme a faixa de decaimento da vazão do Rio Vargem do Braço.
Quando a vazão diminui até: (i) 1.630 l/s, apenas 1 (um) conjunto motobomba opera uma vazão
de 500 l/s, totalizando a vazão de 2.130 l/s; (ii) 1.130 l/s, passam a operar 2 (dois) conjuntos
motobombas com vazão de 1.000 l/s, totalizando uma vazão de 2.130 l/s; e (iii) 706 l/s (vazão
mínima média de 7 dias consecutivos em período de retorno de 10 anos, chamada de Q7,10),
passam a operar 3 (três) conjuntos motobombas com vazão de 1.350 l/s, totalizando uma vazão
de 2.056 l/s.
Observa-se na Tabela 5 que o projeto existente da operadora prevê uma captação máxima de
6.567 l/s, excedendo 1.567 l/s do valor máximo outorgável de 5.000 l/s (3). O sistema de
captação atual tem capacidade de retirar, com o sistema instalado, uma vazão total de 3.480 l/s
(5) de ambos os mananciais, apesar de na prática ser retirado até 2.200 l/s, que é a capacidade
máxima de tratamento da ETA. Observa-se que os valores de vazão de captação no período de
longa estiagem atingem 2.056 l/s (6), expondo a vulnerabilidade da Operadora nestes períodos.
Tabela 5 – Vazões outorgáveis, de projeto e de capacidade máxima de captação do SIF
Manancial

Q98
(l/s)

Q Outorgável *
(l/s)

Q Projetado
(l/s)

Q Máx.Capt.
(l/s)

Q Cap. Est.**
(l/s)

Vargem do Braço
Cubatão do Sul

572
4.439

2.000
3.000

3.167
3.400

2.130
1.350

706
1.350

Soma

5.011

5.000

6.567

3.480

2.056

Fonte: CASAN (2008).
*

Q outorgável = 0,40.Q98, Q98 é a vazão com 98% de permanência
Q captada na estiagem = Q7,10 (Vargem do Braço) + Qmáx (Cubatão do Sul)

**
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Estação de Tratamento de Água (ETA)
O SIF conta com uma única unidade de tratamento de água, localizada no Morro dos Quadros,
Município de Palhoça, chamada ETA José Pedro Horstmann. Esta ETA é do tipo filtração direta
e possui uma capacidade nominal de tratamento de 2.200 l/s.
Conforme o esquema da Figura 6, os elementos que compõem a ETA são:
(i) caixa de chegada de água bruta – tem como objetivo reunir as águas brutas provenientes das
adutoras, assegurando carga hidráulica necessária para promover o fluxo das águas nas várias
etapas do processo de tratamento. São constituídas de 2 (duas) câmaras, uma para cada
manancial de abastecimento, com a água bruta do Rio Cubatão do Sul recebendo uma précloração em sua câmara;
(ii) caixa de manobra – contém um barrilete que faz a derivação para o encaminhamento de parte
da vazão da água bruta do Rio Vargem do Braço para o reservatório de lavagem dos filtros, que
possui capacidade de 2.000 m3. Existe ainda uma alternativa de alimentação do reservatório com
água tratada, cuja tomada é feita no tanque de contato;
(iii) peneira rotativa – tem função de reter os materiais grosseiros em suspensão após a reunião
da água bruta de ambos mananciais, sendo constituída de 2 (duas) peneiras, uma recentemente
instalada e outra, a título de reserva, que está em recuperação;
(iv) medição e regularização de vazão – na saída das peneiras estão instalados o medidor de
vazão e a válvula borboleta para ajuste de vazões;
(v) câmara de aplicação de produtos químicos – onde é realizada a neutralização e a coagulação,
através de dosadores por mistura rápida, com a aplicação de leite de cal e sulfato de alumínio;
(vi) filtração ascendente – é constituída por 12 (doze) filtros duplos com capacidade de
tratamento de 183,33 l/s cada um. Atualmente, 2 (dois) deles estão desativados devido à ruptura
do fundo falso, revelando que a ETA opera com a vazão de apenas 1.833,34 l/s. A lavagem dos
filtros é efetuada com água do reservatório de capacidade de 2.000 m3, não havendo tratamento
dos efluentes desta operação, que são lançados no Rio Cubatão Sul a jusante do ponto de
captação;
(vii) casa de química – é constituída de 3 (três) pavimentos sobrepostos. No pavimento térreo
estão localizados os tanques de preparo das soluções de sulfato de alumínio e cal. No pavimento
intermediário, localizam-se o depósito de cilindros de cloro, a sala de cloradores, a balança, a
sala de preparo de soluções e a sala de compressores. No pavimento superior, estão localizados o
centro de controle da administração e de operação, os dosadores de produtos químicos e o
laboratório de análises físico-químicas e bacteriológicas;
(viii) tanque de contato – compartimento onde é realizada a desinfecção com uso de cloro gasoso
(pós-cloração), a fluoretação e a correção do pH na água filtrada. Possui volume de 1.860 m3 e
um tempo de detenção para vazão tratada de 12 minutos;
(ix) barrilete – é constituído pela a saída das 5 (cinco) adutoras de água tratada do SIF, de
diâmetros de 450 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm e 1.200 mm. Ainda, recebe as adutoras de
água bruta provenientes do Rio Vargem do Braço, que permitem o abastecimento no caso de
interrupção da ETA; e
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(x) caixa de manobra de saída – onde estão instalados os medidores de vazão de 4 (quatro) das
adutoras. Observa-se que a adutora maior e mais nova de diâmetro de 1.200 mm não possui
medidor.

Figura 6 – Esquema de funcionamento da ETA José Pedro Horstmann do SIF

O tratamento da água bruta captada nos 6 (seis) sistemas de pequeno porte integrados ao SIF
consiste em apenas desinfecção, já que a água possui boa qualidade.
Sistema de adução de água tratada
A macroadução do SIF que atende a Grande Florianópolis tem início na ETA José Pedro
Horstmann, de onde partem as 5 (cinco) adutoras de água tratada que transportam a vazão
máxima tratada de 1.833,34 l/s. Estas adutoras foram implantadas ao longo dos últimos 60 anos,
conforme o aumento da demanda de água. Atualmente, encontram-se em funcionamento trechos
das adutoras mais antigas conectadas as mais novas, formando um somatório de várias adutoras e
diversos sistemas menores interligados, que transportam água tratada para toda área de
abrangência do SIF.
Para o Município de Florianópolis, o sistema de subadução abastece por gravidade os
reservatórios R1, R2, R3, R4 e R5, e por recalque, do reservatório R1 para o R8, de onde são
abastecidos os reservatórios R0, R7, R9, R6, R-Tercasa e R-Sul Brasil. Verificam-se no Tabela
6 a localidade e capacidade dos reservatórios que estas subadutoras abastecem. O sistema de
subadução pode ser observado no croqui da Figura 4.
A adutora mais recente e de maior dimensão, de diâmetro de 1200 mm, tem implantado apenas o
trecho entre a ETA e o Município de São José, concluída a distância até o reservatório R1, no
Município de Florianópolis.

Tabela 6 - Localidade e capacidade dos reservatórios do SIF.
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Código
R0
R1
R2
R3
R4

Localidade
Centro
Centro
Estreito
Itaguaçu
Fátima

Capacidade (m³)
3.000
2.000
2.000
1.715
4.530

R5
R6
R7
R8
R9
R-Tercasa
R-Sul Brasil

Agronômica
Trindade (UFSC)
Serrinha
Morro do Antão
Serrinha
DD
Trindade (zona alta)

3.500
1.940
2.500
200
5.000
DD
200

Volume Total de Reservação

26.585

Fonte: CASAN, 2008.
DD.. Dado Desconhecido

Reservação
No Município de Florianópolis, o SIF é composto por 14 (quatorze) reservatórios de água
tratada, podendo ser divididos em: (i) 5 (cinco) abastecidos diretamente por gravidade, com os
reservatórios R2, R3 e R4, que se localizam no continente, e os reservatórios R1 e R5 localizados
na ilha; (ii) 1 (um) abastecido por recalque, a partir do reservatório R1, chamado de reservatório
R8, o qual permite o atendimento da região oeste da ilha; e (iii) 6 (seis) abastecidos por
gravidade, a partir do R8, chamados de R0, R7, R6, R9, R. Sul Brasil e R. Tercasa. Há, ainda, o
R. Caiobig, localizado no bairro João Paulo, e o R. Cacupé, localizado no bairro Cacupé. A
localização dos reservatórios pode ser observada no croqui da Figura 4.
Estações de recalque (Booster)
Para garantir o abastecimento de água nas zonas do SIF, localizadas acima da cota máxima dos
reservatórios, a Operadora instalou 24 (vinte e quatro) unidades de bombeamento chamadas de
booster “on line”.
Rede de distribuição, ligações prediais de água e economias
A rede de distribuição conta com tubulação nos diâmetros de 50 a 600 mm, confeccionada em
materiais de PVC, PVCFOFO e ferro fundido, apresentando aproximadamente 528.168 m. Esta
rede não possui setores de distribuição bem definidos, ocorrendo conseqüentemente mistura das
zonas de pressão, o que dificulta o controle operacional do sistema. Os serviços de manutenção
na rede são executados por equipes da concessionária e pessoal terceirizado.
Na área do Município de Florianópolis, encontram-se conectadas à rede de distribuição 41.829
ligações prediais de água e 105.362 economias.
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Cadastro técnico e micromedição
A CASAN não possui cadastro técnico atualizado da rede, dificultando o controle operacional do
sistema de distribuição. Quanto à micromedição, a CASAN possui uma cobertura de
hidrometração de 92,6% das ligações prediais existentes.
2.6.5.1.2. Sistema de Abastecimento de Água dos Balneários da Costa Leste/Sul (SCLS)
Área de abrangência e população atendida
O SCLS foi implantado no ano de 2000 e abrange os distritos administrativos de Ribeirão da Ilha
(UTP 21, 23 e 24), Campeche (UTP 21 e 22), região da Armação e Açores, no Pântano do Sul
(UTP 25 e 26), região do Matadeiro (UTP 27), Lagoa da Conceição (UTP 5) e Barra da Lagoa
(UTP 5). O bairro Pântano do Sul, embora esteja previsto o seu atendimento pelo SCLS, possui
sistema de abastecimento independente.
A população na área de abrangência do SCLS em 2010 é de 135.018 habitantes, sendo que
90.250 habitantes correspondem a população residente e 44.768 habitantes a população flutuante
(CAMPANÁRIO 2007). A capacidade de atendimento do SCLS no ano de 2008 foi de 69.829
habitantes (CASAN, 2008).
Mananciais utilizados pelo SCLS
Abaixo são apresentados os mananciais utilizados pelo SCLS, abordando sua localização,
características principais, capacidade atual, capacidade limite, condicionantes ambientais,
qualidade da água, problemas e fragilidades.
9 Manancial Lagoa do Peri – situa-se no distrito administrativo Pântano do Sul, na região
sudeste da Ilha de Santa Catarina, sendo este manancial considerado o maior reservatório natural
de água doce do Município (IPUF, 1978). A área de sua bacia hidrográfica, definida em 20,1
km2, é regulamentada pela Lei Municipal 1.828/1981, que criou o Parque Municipal da Lagoa do
Peri, justo para garantir a proteção do manancial hídrico e permitir uma utilização adequada de
seu potencial para o abastecimento de água da população. A CASAN capta deste manancial uma
vazão de 200 l/s para abastecer o SCLS, que segundo estudos hidrológicos realizados pela
própria Operadora, é a vazão máxima de captação que não trará danos ambientais a este corpo
d’água, não havendo atualmente regulamentação da vazão outorgável para este manancial.
Quanto à potabilidade da água para consumo humano do referido manancial, é importante
destacar a presença de cianobactérias potencialmente tóxicas, que foram identificadas no
monitoramento da composição fitoplâncton por Laudares Silva (1999), Matthiensen (2001),
Mondardo (2004) e Grellmann (2006). Nestes monitoramentos foi verificada a presença
dominante da espécie de cianobactéria chamada Cylindrospermopsis raciborskii, que produz
toxinas prejudiciais à saúde humana, comprometendo assim a qualidade da água captada.
9 Manancial Aqüífero Campeche – situa-se na porção sudeste da Ilha de Santa Catarina,
abrangendo uma área de 39,2 km2. Este sistema aqüífero possui água de boa qualidade e é
predominantemente livre, o que significa que a pressão que a água exerce no nível freático é
igual à pressão atmosférica. A camada permeável que se encontra acima do lençol freático
permite a recarga de água no próprio local por infiltração direta da precipitação pluviométrica.
Por esta região ser banhada pelo Oceano Atlântico, o aqüífero está sujeito à intrusão salina,
fenômeno que ocorre com o rompimento do equilíbrio hidrodinâmico entre as massas de água
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doce e salina. Para que a vazão de retirada não ultrapasse a capacidade de recarga do aqüífero e
provoque desequilíbrio, a CASAN capta uma vazão menor que 169 l/s, vazão esta recomendada
por estudos técnicos realizados pela própria Operadora. Porém, atualmente não há um cadastro
técnico atualizado dos poços profundos e das ponteiras rasas de particulares, as quais são
bastante difundidas na região, o que significa que não se conhece a vazão total retirada do
aqüífero, verificando-se uma situação de risco à preservação do manancial. Além disso, com o
processo de urbanização sem planejamento na região ocorrem dois problemas que podem
comprometer a qualidade e a quantidade da água subterrânea deste aqüífero. O primeiro
problema alude à impermeabilização do solo que interfere no processo de infiltração de água,
diminuindo a recarga do aqüífero. O outro problema é a falta de coleta e tratamento adequado
dos esgotos domésticos na zona de recarga do aqüífero, pois a infiltração destes resíduos pode
causar uma contaminação irreversível deste corpo d’água subterrâneo.
Captação e adução de água bruta
A captação de água bruta realizada pela CASAN para abastecimento do SCLS acontece no
manancial Lagoa do Peri, através de barragem de nível e vertedor, de onde são retirados 200 l/s,
e no manancial Aqüífero Campeche, através de 12 (doze) poços artesianos, que totalizam uma
produção de água de 148 l/s, sem considerar a vazão de retirada por poços e ponteiras privados.
Portanto, para o abastecimento de água do SCLS é retirada uma vazão total de 348 l/s, podendo
ainda ser recolhida do aqüífero uma vazão de 21,20 l/s, que totalizaria uma vazão máxima de
captação de 369,20 l/s.
A captação do manancial da Lagoa do Peri é realizada em 2 (dois) trechos, conforme observado
no esquema da Figura 7. O primeiro trecho, entre a caixa de partida e o poço de sucção da
elevatória, é constituído de uma adutora de água bruta com diâmetro de 800 mm. O segundo
trecho, entre o poço de sucção e o poço de chegada da ETA, é constituído de uma adutora de 600
mm de diâmetro. Na Estação de Recalque de Água Bruta – ERAB é bombeada uma vazão de
200 m/l, através de 2 (dois) conjuntos motobombas, que funcionam simultaneamente, com vazão
de 100 l/s cada um, não havendo um conjunto motobomba reserva.

Figura 7 – Esquema de captação e adução de água bruta do SCLS

A captação do manancial do Aqüífero Campeche é realizada através de 12 (doze) poços
tubulares profundos ao longo da planície do Campeche e do Rio Tavares, podendo ser
localizados no croqui da Figura 4. Estes poços têm capacidade de retirar uma vazão de 148 l/s, a
qual é utilizada principalmente como reforço de vazão durante o período de alta temporada. Na
Tabela 7 estão detalhados os principais dados referentes aos 12 (doze) poços que estão
integrados ao SCLS.
Tabela 7 - Características principais dos poços artesianos existentes do SCLS
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Nome
Areias 1
Areias 2
Areias 3
Areias 4
Coruja
Torres I
Perdizes
COHAB
Lagoinha
Eros
Garces
Bertoldo
Soma

Nível Estático
Médio (m)
5,35
6,00
6,00
ND
4,70
4,60
ND
ND
1,75
1,90
ND
1,45

Nível Dinâmico
Médio (m)
9,25
11,50
14,74
ND
9,70
11,30
ND
ND
8,00
10,00
ND
10,65

Vazão média
(l/s)
11
8,3
16,6
14,4
11,1
13,6
16,6
11,4
12,5
12,5
10
10
148

Profundidade
(m)
34,00
36,00
39,60
ND
44,00
36,00
ND
ND
39,50
39,50
ND
47,00

Fonte: CASAN, 2008
ND .. Dado não disponibilizado pela CASAN

Segundo estudos realizados pela CASAN, os poços de Torres e Cohab se apresentam em cota
piezométrica, em torno de 1,0 metro, e estão instalados próximos a linha da praia, podendo
comprometer todo o sistema aqüífero.
Estação de Tratamento de Água (ETA)
O SCLS possui uma única estação de tratamento, chamada de ETA Lagoa do Peri, que é do tipo
filtração direta de fluxo descendente e possui capacidade de tratamento de 200 l/s. Atualmente,
está implantada a primeira etapa do projeto, que prevê uma segunda etapa, com a capacidade de
tratamento de mais 200 l/s, que ficou suspensa em virtude de os estudos hidrológicos da
Operadora recomendarem a retirada de apenas 200 l/s.
Conforme o esquema da Figura 8, os elementos que compõem a ETA são:
(i) medição – onde é efetuado o controle de vazão de água bruta;
(ii) calha parshall (mistura rápida) - onde é realizada a neutralização e a coagulação da água
bruta mediante a aplicação de dosadores de leite de cal e sulfato de alumínio, sendo também
assegurada a carga hidráulica necessária para promover o fluxo de água nas várias etapas
posteriores do processo de tratamento;
(iii) filtração rápida descendente – é constituída por 5 (cinco) filtros de dupla camada de areia e
antracito. Estes filtros são alimentados por um barrilete de diâmetro de 500 mm que distribui a
chegada a esta unidades. Estas unidades são dotadas de sistema de lavagem em contra corrente e
injeção de ar, com a água de lavagem vinda de um reservatório elevado com capacidade de 500
m3, alimentado pela Estação de Recalque de Água Tratada – ERAT;
(iv) tanque de contato – onde é realizada a aplicação da pós-cloração, por cloro gasoso, a
fluoretação, por fluossilicato de sódio, e a correção de pH com leite de cal;
(v) casa de química – é constituída por dois pavimentos sobrepostos. No pavimento térreo,
localizam-se os dosadores de cloro e armazenamento de produtos químicos. No pavimento
superior, realizam-se a preparação das soluções e dosadores de produtos químicos. Neste
pavimento também estão localizadas a sala de administração, operação e o laboratório físicoquímico e bacteriológico; e
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(vi) Estação de Recalque de Água Tratada – ERAT – onde estão instalados 2 (dois) conjuntos
motobombas para recalque de água tratada para a distribuição da área de influência do sistema.

Figura 8 – Esquema de funcionamento da ETA Lagoa do Peri do SCLS

O tratamento da água retirada do manancial Aqüífero Campeche consiste na desinfecção por
cloração na saída de cada poço, já que a água é de boa qualidade.
Sistema de adução de água tratada
O transporte de água tratada da ETA Lagoa do Peri inicia-se com a adutora de diâmetro de 500
mm, localizada entre o trecho da ERAT e a estrada geral a leste da Lagoa do Peri. A partir desta
adutora a água segue as regiões norte, oeste e sul, abastecendo as redes de distribuição e
reservatórios a jusante.
A adução de água tratada dos 12 (doze) poços artesianos é feita a partir do barrilete de saída
destas unidades, onde ocorre a desinfecção, diretamente para a rede de distribuição.
É importante destacar que há uma conexão entre a adutora de água tratada do SIF, na região da
Costeira, com a adutora de água tratada do SCLS, seguindo para o distrito administrativo do
Campeche.
Reservação
O sistema de reservação do SCLS conta com 5 (cinco) reservatórios de jusante, os quais estão
detalhados quanto a sua localidade e capacidade na Tabela 8. Não há informações dos níveis de
água de cada reservatório junto a CASAN.
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Tabela 8 - Localidade e capacidade dos reservatórios do SCLS.
Código
Localidade
Capacidade (m³)
R1
Morro das Pedras
5.000
R2
Ribeirão da Ilha
1.000
R3
Alto Ribeirão
600
R4
Canto da Lagoa
1.000
R5
Barra da Lagoa
1.000
Volume Total de Reservação

8.600

Fonte: CASAN, 2008.

Estações de recalque
Na saída da ETA Lagoa do Peri encontra-se a ERAT, onde estão instalados 2 (dois) conjuntos
motobombas que fazem o recalque de água tratada para a rede de distribuição. Ao longo do
SCLS existem outras 2 (duas) estações de recalque de água tratada. A localização das 3 (três)
estações de recalque pode ser observada no croqui da Figura 4.
Rede de distribuição, ligações prediais de água e economias
A rede de distribuição de água tratada do SCLS é constituída de tubulações, com diâmetro
variando de 50 a 400 mm, e possui uma extensão total de 151.347 m. O SCLS possui atualmente
18.948 ligações prediais conectadas à rede e um total de 23.292 economias.
Cadastro técnico e micromedição
A CASAN não possui um cadastro técnico atualizado da rede, o que dificulta o controle
operacional da distribuição de água tratada. Quanto à cobertura de hidrometração da rede, o
SCLS atinge um índice de 99%.
2.6.5.1.3. Sistema de Abastecimento de Água dos Balneários da Costa Norte da (SCN)
Área de abrangência e população atendida
O SCN é responsável pelo abastecimento dos distritos administrativos de Canasvieiras (UTP 12,
15 e 16), Ratones (UTP 9), Cachoeira do Bom Jesus (UTP 17 e 19) e Ingleses do Rio Vermelho
(UTP 13, 14 e 18). Conta, ainda, com o Subsistema São João do Rio Vermelho – SSJRV, que
atende ao distrito administrativo de São João do Rio Vermelho (UTP 5) e ao Sistema de Reforço
Praia Brava – SRPB (UTP 18).
A população na área de abrangência do SCN é de 310.542 habitantes, enquanto que a população
residente corresponde a 116.308 habitantes e a flutuante de 194.234 habitantes, segundo
Campanário (2007). A capacidade de atendimento do SCN no ano de 2008 corresponde a 66.499
habitantes (CASAN, 2008).
Na área de abrangência do SSJRV, que faz parte do SCN, a população residente e flutuante
atendida em 2010 é de, respectivamente, 13.957 e 5.974 habitantes (CAMPANÁRIO, 2007). O
SSJRV, separadamente, em 2008 tinha capacidade de atendimento de 6.717 habitantes (CASAN,
2008).

57

PLANO MUNICIPAL INTEGRADO DE SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS
Versão Consolidada Final

Mananciais utilizados pelo SCN
Abaixo é apresentado o manancial utilizado para abastecimento do SCN e do SSJRV, abordando
sua localização, características principais, capacidade atual, capacidade limite, condicionantes
ambientais, qualidade da água, problemas e fragilidades.
9 Manancial Aqüífero Ingleses/Rio Vermelho – situa-se na porção nordeste da Ilha de Santa
Catarina, abrangendo uma área de 30 km2. Este sistema aqüífero possui água de boa qualidade e
é predominantemente livre, o que significa que a pressão que a água exerce no nível freático é
igual à pressão atmosférica. A camada permeável que se encontra acima do lençol freático
permite a recarga de água no próprio local por infiltração direta da precipitação pluviométrica.
Por esta região ser banhada pelo Oceano Atlântico, o aqüífero está sujeito à intrusão salina,
fenômeno que ocorre com o rompimento do equilíbrio hidrodinâmico entre as massas de água
doce e salina. Para evitar este desequilíbrio, a CASAN capta uma vazão menor que 393 l/s, valor
este recomendado por estudos técnicos realizados pela própria Operadora. Porém, não há
atualmente um cadastro técnico atualizado dos poços profundos e das ponteiras rasas de
particulares, as quais, segundo levantamento da CASAN, há na região 34 poços e 449 ponteiras.
Segundo consultas informais junto à população local, estes valores podem chegar a 6.000
unidades, entre poços e ponteiras. Portanto, não se conhece a vazão total retirada do aqüífero
atualmente, verificando-se uma situação de risco à preservação do manancial. Além disso, com o
processo de urbanização crescente e sem planejamento na região, ocorrem dois problemas que
podem comprometer a qualidade e a quantidade da água subterrânea deste aqüífero. O primeiro
problema tem relação com a impermeabilização do solo, que interfere no processo de infiltração
de água, diminuindo a recarga do aqüífero. O outro problema é a falta de coleta e de tratamento
adequado dos esgotos domésticos na zona de recarga do aqüífero, considerando que a infiltração
destes resíduos pode causar uma contaminação irreversível do corpo d’água subterrâneo.
Captação e adução de água bruta
A captação do manancial aqüífero Ingleses/Rio Vermelho é realizada através de 19 (dezenove)
poços tubulares profundos, localizados na região do Sítio do Capivari, no distrito dos Ingleses e
no distrito do Rio Vermelho, conforme observado no croqui da Figura 04. A CASAN é
autorizada a retirar uma vazão de até 360 l/s, seguindo o Termo de Ajuste de Conduta – TAC,
firmado entre o Ministério Público do Estado de Santa Catarina – MPSC e a Prefeitura
Municipal de Florianópolis - PMF.
O recalque da água bruta dos poços artesianos é realizado por bombas submersas instaladas no
corpo dos poços, cujos principais dados estão apresentados na Tabela 9.
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Tabela 9 - Principais dados do sistema de recalque instalado nos poços do SCN
Nível Estático
Nível Dinâmico
Vazão
Profundidade
Nome do Poço
Médio (m)
Médio (m)
(l/s)
(m)
1,30
7,90
20
ND
ETA I
0,60
18,70
25
ND
ETA II
ND
ND
20
ND
Sr. João
3,59
16,60
10
61,38
Oficina
2,11
14,40
20
63,66
Didi I
1,07
10,70
20
60,50
Didi II
1,61
18,90
20
61,00
Didi III
1,90
13,65
15
47,66
Ipanema
1,78
15,00
15
65,47
RBS
ND
11,20
18
65,50
Bianco
2,55
9,45
20
66,00
Paulinho Matriz I
2,26
17,20
20
ND
Paulinho Matriz II
ND
ND
20
ND
Paulinho Matriz III
ND
ND
20
ND
Paulinho Matriz IV
2,34
15,5
20
48,22
Edmundo I
ND
ND
20
ND
Edmundo II
ND
ND
20
ND
Edmundo III
4,1
3,75
17
57,78
Areal I
ND
ND
20
ND
Areal II
Vazão total
360
Fonte: CASAN (2008)
ND ... Dado não disponibilizado pela CASAN

A água bruta é subaduzida por tubos de 150 mm, confeccionados em material PVCDEFOFO que
conectam os poços com a adutora principal. A adutora de água bruta está assentada no caminho
próximo às dunas do Capivari dos Ingleses, no sentido sul-norte, dividindo-se em 4 (quatro)
trechos, com diâmetro de 200 a 300 mm, e extensão total de 6.590 m.
A captação para o SSJRV é realizada através de 3 (três) poços artesianos situados no distrito do
São João do Rio Vermelho, conforme localização no croqui da Figura 4. Estes poços bombeiam
água bruta numa vazão de 30 l/s do manancial do Aqüífero Ingleses/Rio Vermelho. Os principais
dados destes poços que abastecem o SSJRV podem ser observados na Tabela 10. A adução de
água bruta é realizada apenas a partir da bomba submersa até o barrilete de saída do poço, pois o
tratamento é realizado diretamente neste barrilete.
Tabela 10 – Principais características dos poços de captação do SSJRV
Nível Estático Nível Dinâmico Vazão Profundidade
Nome Poço
Médio (m)
Médio (m)
(l/s)
(m)
4,34
10,3
10
ND
Ciro
ND
23,9
10
ND
Pinheiral
ND
15,5
10
77,00
Dunas Verdes
Vazão Total Captada
30
Fonte: CASAN, 2008.
ND ... Dado não disponibilizado pela CASAN.

59

PLANO MUNICIPAL INTEGRADO DE SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS
Versão Consolidada Final

O balneário da Praia Brava (UTP 18) conta com o SRPB, que possui vazão total de 12 l/s e é
utilizado nos períodos de alta temporada, quando a demanda cresce significativamente. Este
sistema conta com 7 (sete) poços profundos e 14 (quatorze) ponteiras que bombeiam água do
manancial aqüífero Ingleses/Rio Vermelho. Nos períodos de baixa temporada esta região é
abastecida apenas pelo SCN.
Estação de Tratamento de Água (ETA)
O SCN possui uma estação de tratamento de água, chamada ETA Costa Norte. Esta estação de
tratamento é constituída por uma casa de química do tipo simplificada em virtude da boa
qualidade da água bruta captada dos poços. Possui capacidade de tratar a vazão de 300 l/s,
porém, não tratando toda a vazão concedida à CASAN, que corresponde a 360 l/s.
Conforme o esquema da Figura 9, os elementos que compõem a ETA são:
(i) cloração – onde é realizada a desinfecção por cloro gasoso;
(ii) tanque de contato – possui capacidade de 500 m3, com tempo de detenção de 28 minutos,
pouco abaixo dos 30 minutos recomendados pela Portaria do Ministério da Saúde N° 518/2004.
Neste tanque, realiza-se a fluossilicato de sódio e a correção de pH com cal hidratada;
(iii) casa de química - onde se localizam os dosadores de cloro e é realizado o armazenamento de
produtos químicos, além da sala de administração, operação e do laboratório físico-químico e
bacteriológico; e
(iv) Estação de Recalque de Água Tratada – ERAT – possui 5 (cinco) conjuntos motobombas,
com capacidade de bombear 60 l/s cada uma, totalizando uma vazão de 300 l/s. Existe, como
reserva técnica, 1 (um) conjunto motobomba.

Figura 9 – Esquema de funcionamento da ETA Costa Norte do SCN

Quanto ao tratamento da água bruta que abastece o SSJRV, devido à água ser de boa qualidade, é
realizada uma desinfecção com hipoclorito de sódio aplicado na tubulação do barrilete de cada
um dos 3 (três) poços.
Para o tratamento da água bruta captada no SRPB é realizada desinfecção com hipoclorito de
sódio, além da correção do pH com barrilha e cal hidratada.
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Sistema de adução de água tratada
A adução de água tratada para o SCN é realizada por 2 (duas) adutoras, sendo uma com diâmetro
de 400 mm e extensão de 8.100 m, e a outra com diâmetro de 300 mm e extensão de 8.800 m.
Ambas as adutoras possuem macromedidores de vazão para controle operacional do sistema.
No SSJRV, a tubulação de água tratada que sai do barrilete de cada poço é conectada
diretamente na rede de distribuição. A adução do SRPB é realizada por adutora de 200 mm, que
transporta água tratada até a reservação do balneário.
É importante destacar que há uma conexão entre a adutora de água tratada do SIF, na região de
Santo Antônio de Lisboa, com a adutora de água tratada do SCN.
Reservação
A reservação do SCN conta com 6 (seis) reservatórios, que podem ser localizados no croqui da
Figura 4. A capacidade de reservação e o nível de água máximo estão detalhados para cada
reservatório no Tabela 11.
Tabela 11 - Localização, capacidade e nível de água dos reservatórios do SCN
Localização
Nome
Capacidade (m³) N.A. Max (m)
Ingleses
R1
1.000
77
Canasvieiras
R1
1.000
77
Canasvieiras
R2
2.000
58
Jurerê Nacional R3
1.000
43
Daniela
R4
285
43
Praia Brava
R-Praia Brava 500
49
Volume Total de Reservação
5.785
Fonte: CASAN, 2008.
N. A.: Nível de água

O SSJRV não dispõe de um sistema de reservação pública, dependendo apenas da reservação
domiciliar, sendo que o SRPB utiliza o reservatório R-Praia Brava do SCN.
Estações de recalque
O SCN possui uma ERAT localizada no pé do Morro da Sinaleira, no distrito dos Ingleses do
Rio Vermelho, composto de 2 (dois) conjuntos motobomba que transportam água tratada numa
vazão de 300 l/s na direção oeste da área de cobertura. Para o atendimento de água tratada nas
cotas mais elevada, a CASAN utiliza um sistema de bombeamento denominado de booster “on
line”, que conta com 9 (nove) bombas. Para o atendimento das zonas altas do SSJRV estão
conectados dois booster “on line”.
Rede de distribuição, ligações prediais de água e economias
A rede de distribuição do SCN possui uma extensão de 218.312 m, com diâmetros variando de
50 a 600 mm, estando conectadas 20.876 ligações prediais, com 39.733 economias.
No SSJRV a rede de distribuição conta com diâmetros de 50 a 150 mm, estando interligadas aos
distritos de Ingleses do Rio Vermelho, Ratones e Barra da Lagoa. Nesta rede de distribuição
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estão conectadas 3.641 ligações prediais, às quais estão conectadas ser observado 4.219
economias.
A rede de distribuição do SRPB possui diâmetros de 50 a 200 mm, contando com 93 ligações
prediais e 1.390 economias.
Cadastro técnico e micromedição
A CASAN não possui um cadastro técnico atualizado da rede, o que dificulta o controle
operacional da distribuição de água tratada. Quanto à cobertura de hidrometração da rede, o SCN
atinge um índice de 98,22%.
2.6.5.2. Soluções Alternativas Coletivas no Município de Florianópolis
Os sistemas de abastecimento de água independentes do Município de Florianópolis estão
detalhados abaixo, na Tabela 12, e sua localização pode ser observada no croqui da Figura 4.
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Tabela 12 - Sistemas independentes de abastecimento de água do Município de Florianópolis
Sistemas
independentes de
abastecimento de
água

Administração

População
Atendida
(Habitantes)

Número de
Ligações
Prediais

Número de
Economias

Tarifa

Manancial utilizado

Tratamento

Análise da água

Capacidade de
abastecimento
(l/s)

Lago artificial abastecido
por água de chuva e lençol
freático

- Aeração
- Coagulação
- Decantação
- Filtro descendente
de dupla camada
- Desinfecção
- Fluoretação

Laboratório
(espectofotômetro)

70

Reservação
(m3)

1.500

Jurerê
Internacional

HABITASUL
Negócios Imobiliários

3.700

652

2.739

Sistema idêntico
ao da CASAN

Pântano do Sul

Associação dos
moradores

4.309

900

900

R$18,00/mês
por ligação

Água subterrânea
(4 ponteiras)

- Desinfecção
(Hipoclorito de
Sódio)

Não há rotina
de análise

10

50

Resort Costão do
Santinho

Complexo Resort
Costão do Santinho

DD

DD

DD

DD

Aqüífero Ingleses/Rio
Vermelho
(4 poços artesianos)

- Desinfecção
(Raios ultra-violeta)

DD

DD

DD

Monte Verde APROCRUZ

Comunidade
(apoio público e privado)

2.500

500

500

R$15,00/mês
por associado

Dois mananciais de
pequeno porte
(barragem de nível)

- Filtração lenta
- Desinfecção
(Hipoclorito de
Sódio)

Análise físico-química
e bacteriológica

DD

300

Costa da Lagoa

Associação de Moradores
da Costa da Lagoa AMOCOSTA

699

175

175

R$5,00/mês
por ligação

Rio poção
(chamado de “Cachoeira
do Centrinho”)

DD

DD

DD

DD

11.208

2.242

4.329

-

-

-

-

-

-

Soma

-

Fonte: CASAN, 2008.
DD.. Dado Desconhecido

63

PLANO MUNICIPAL INTEGRADO DE SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS
Versão Consolidada Final

2.6.5.3. Deficiências quanto aos Mananciais de Abastecimento
A seguir são explanadas as principais deficiências operacionais referentes aos serviços de
abastecimento de água no município.
2.6.5.3.1. Conservação dos mananciais de abastecimento público de Florianópolis
Os mananciais subterrâneos e superficiais utilizados para abastecimento de água no município,
tanto pela CASAN como por sistemas particulares, não possuem estudos atualizados. O
conhecimento da situação atual destes corpos d’água é fundamental para a proteção e
conservação dos recursos hídricos, sendo necessária uma investigação detalhada das influências
naturais e antrópicas que repercutem direta ou indiretamente na qualidade desta água utilizada
para consumo. Os principais mananciais utilizados para abastecimento estão listados no Quadro
1 abaixo.
Quadro 1 – Principais mananciais utilizados para abastecimento de água
Mananciais de Abastecimento

Localidade

Córrego Ana D´Ávila
Córrego da Assopra
Poção
Córrego Rio Tavares
Rio Pau do Barco
Rio do Mel
Córrego Meiembipe
Lagoa Artificial
Lençol Freático
Pequenos Mananciais
Rio Poção (Cachoeira do centrinho)
Aqüífero Ingleses
Aqüífero Campeche
Lagoa do Peri

Itacorobi (Quilombo)
Morro da Lagoa da Conceição
Córrego Grande
Rio Tavares
Monte Verde
Cidade das Abelhas
Cacupé
Praia de Jurerê Internacional
Pântano do Sul
Monte Verde
Costa da Lagoa
Região Nordeste da ilha
Região Sudeste da ilha
Região Sudeste da ilha

Entre os mananciais utilizados para abastecimento público, os Aqüíferos Ingleses e Campeche
caracterizam-se por sua boa qualidade e quantidade em relação aos demais mananciais do
Município. Estes mananciais, porém, estão sujeitos a duas ameaças de contaminação: explotação
além de sua capacidade de recarga com possibilidade de intrusão salina e a infiltração de esgotos
domésticos em grande parte de sua área de abrangência devido à inexistência de rede coletora de
esgoto doméstico. Segundo a Política Estadual de Recursos Hídricos (Lei Nº 9.748/1994) e o
Código Ambiental Catarinense (Lei Nº 14.675/2009), o Estado deve assegurar recursos
financeiros e institucionais para o desenvolvimento de programas permanentes de conservação e
proteção destas águas subterrâneas. Contudo, atualmente inexiste um programa de proteção dos
aqüíferos por parte da Secretaria de Desenvolvimento Econômico Sustentável – SDS. Isso
significa que os mananciais subterrâneos são utilizados para abastecimento de forma não
sustentável e em situação de risco quanto a sua qualidade.
Além dos mananciais subterrâneos, o sistema público ainda conta com mananciais superficiais,
como o manancial Lagoa do Peri, os mananciais de pequeno porte utilizados como reserva
técnica e os mananciais que suprem as soluções alternativas, sejam elas coletivas ou individuais.
Conforme a Lei Municipal Nº 7.474/2007, que dispõe sobre a Política Municipal de Saneamento
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Ambiental, a defesa do meio ambiente, no âmbito do saneamento básico, deve ser uma ação de
interesse local. Porém, verificou-se que atualmente não há, por parte da Secretaria Municipal de
Habitação e Saneamento Ambiental (SMHSA), da FLORAM ou da CASAN, ações visando à
proteção destes mananciais, do mesmo modo, não há controle qualitativo e quantitativo dos
mananciais utilizados nas soluções alternativas.
2.6.5.3.2. Outorga e licença ambiental
Toda água captada de corpos d’água para fins públicos ou privados dependem de outorga de
direito de uso, que no caso do município, será concedida pela Secretaria de Desenvolvimento
Econômico Sustentável, conforme determina a Política Nacional de Recursos Hídricos (Lei Nº
9.433/1997) e a Política Estadual de Recursos Hídricos (Lei Nº 9.748/1994). Entretanto, nenhum
manancial de abastecimento de Florianópolis possui outorga, devido, principalmente, a
insuficiências de estudos e informações sobre os interesses, usos e capacidade hídrica destes
corpos d’água. Esta falta de controle tem como conseqüência o desconhecimento do limite de
utilização dos mananciais e o comprometimento do volume disponível.
Outro fator importante quanto à legalidade dos serviços de abastecimento é o licenciamento
ambiental das atividades de captação, adução e tratamento de água, que é regulado pelas
Resolução CONAMA Nº 237/1997, Resolução CONSEMA Nº 001/2006 e Lei Estadual Nº
13.517/2005. Segundo a FATMA, que é responsável pela emissão de licenciamento, não há por
parte da CASAN o pedido de licença ambiental dessas atividades realizadas.
2.6.5.3.3. Fiscalização, controle e áreas de proteção
Uma das situações mais preocupantes de risco de contaminação dos mananciais é a explotação
descontrolada dos aqüíferos, não se conhecendo o número de ponteiras e poços de captação
implantados. Esta falta de controle e de fiscalização se deve a conflitos de competência entre a
Prefeitura Municipal de Florianópolis - PMF e a CASAN, além da omissão de órgãos
fiscalizadores, como a FLORAM e a FATMA.
Referidos poços e ponteiras são implantados sem autorização, o que configura infração nos
termos da Política Nacional de Recursos Hídricos (Lei Nº 9.433/1997), e sem orientação técnica,
aumentando o risco de contaminação do manancial. Além disso, não há controle nem
fiscalização pelos órgãos públicos acerca do funcionamento dos sistemas particulares de
tratamento de esgoto, que infiltram esgoto doméstico na região de recarga dos aqüíferos.
Outro fator importante na conservação dos mananciais aqüíferos é a implantação de Áreas de
Proteção de Aqüíferos e Perímetros de Proteção de Poços de Abastecimento pelos órgãos
ambientais, segundo a Resolução CONAMA Nº 396/2008, assim como a necessidade de
dispositivos de segurança contra vandalismo, poluição acidental e desperdícios, conforme o
Código Ambiental Estadual (Lei Nº 14.675/2009). Estas exigências acima descritas não são
observadas nos poços dos SCN e SCLS, situação que coloca em risco o funcionamento destes
equipamentos e compromete a segurança da qualidade hídrica dos mananciais subterrâneos.
2.6.5.3.4. Enquadramento dos corpos d’água
O enquadramento dos corpos de água visa assegurar a qualidade da água compatível com os usos
mais exigentes a que forem destinadas e diminuir custos de combate a poluição, sendo um
instrumento importante da Política Nacional de Recursos Hídricos (Lei Nº 9.433/1997). A
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Portaria Estadual Nº 024/1979 classificou os corpos de água de Santa Catarina até 2004 e que
levava em consideração as características dos rios no ano de 1979, prejudicando o planejamento
de uso e a outorga do direito de uso da água. Porém, com a aprovação da Resolução CONAMA
Nº 357/2005, o enquadramento deverá ser definido pelo Conselho Nacional de Recursos
Hídricos – CNRH e Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos – CERH. Assim, o Conselho
Estadual de Recursos Hídricos adotou na Resolução Nº 001/2008 a classificação estabelecida
pela Resolução CONAMA Nº 357/2005 até a aprovação do novo enquadramento.
2.6.5.3.5. Monitoramentos das cianobactérias
Segundo a Portaria MS Nº 518/2004, deve haver monitoramento de cianobactérias em
mananciais superficiais utilizados para abastecimento público. Este monitoramento deve ser
realizado; mensalmente, no ponto de captação quando o resultado indicar até 10.000 células/ml,
semanalmente, no ponto de captação quando for acima de 10.000 células/ml; e semanalmente,
uma análise da cianotoxina da água tratada quando exceder 20.000 células/ml no ponto de
captação. Porém, a ETA Lagoa do Peri tem realizado monitoramento poucas vezes ao ano,
mesmo com sua contagem de cianobactérias muito acima dos 20.000 células/ml, configurando
ilegalidade em relação à disciplina da Portaria MS Nº 518/2004. No ano de 2009, a contagem
resultou em 4.664.472 células/ml, havendo apenas uma análise de cianotoxinas neste mesmo
ano.
2.6.5.4. Deficiência no Atendimento por Serviços Públicos de Abastecimento de Água
Grande parte do déficit atual de atendimento por abastecimento de água ocorre principalmente
pela falta de controle público deste serviço realizado no município, que são os atendimentos por
ligações clandestinas à rede pública de distribuição, as soluções alternativas coletivas e as
soluções alternativas individuais. Sabe-se que a falta de água em Florianópolis ocorre
principalmente no período de alta temporada, assim, considerou-se que 100% da população
residente é abastecida por água provinda de algum tipo de abastecimento, seja público ou
particular. Utilizando os dados fornecidos pela CASAN (2008), que contabilizam os Sistemas
públicos de Abastecimento de Água – SAA e as Soluções Alternativas Coletivas – SAC,
estimou-se que o restante da população residente é atendida por Soluções Alternativas
Individuais – SAI, ou ligações irregulares à rede pública. Na Tabela 13 estão discriminados os
valores de população atendida por UTP e por tipo de abastecimento, levando-se em conta que a
população flutuante excedente a capacidade do atendimento do SAA é considerada déficit de
atendimento.
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Tabela 13 – População atendida por abastecimento de água para cada UTP
População (habitantes)
Demanda (2010)
Atendimento (2008)
Campanário (2007)

CASAN (2008)

UTP

Font
e

Residente

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

96.352
45.830
55.749
69.880
38.840
20.192
1.126
4.413
4.830
1.802
36
34.853
34.296
5.463
16.789
405
4.145
226
1.344
16.471
35.769
18.255
5.907
3.413
592
8.484
148
106

104.253
50.183
61.045
75.610
71.530
21.848
1.391
5.450
5.825
2.225
45
92.298
90.439
14.149
68.516
1.651
12.861
701
4.171
17.822
45.761
23.567
7.596
4.390
761
10.911
190
136

89.863
42.743
51.994
65.174
26.273
16.501
1.050
4.116
3.017
1.681
34
21.773
16.419
2.615
2.666
253
2.589
1.674
840
15.362
29.730
14.762
4.777
2.750
479
3.377
118
0

0
0
0
0
699
2.500
0
0
0
0
0
0
0
0
3.700
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.309
0
0

SAIs ou
Clandestino4
6.489
3.086
3.754
4.706
11.868
1.191
76
297
1.813
121
2
13.080
17.877
2.848
10.423
152
1.556
0
504
1.109
6.039
3.493
1.130
663
113
798
30
106

Total

525.716

795.325

422.630

11.208

91.878

Total1

SAAs2

SACs3

Sem atendimento
público6
14.390
7.440
9.051
10.436
45.257
5.347
341
1.334
2.808
544
11
70.525
74.020
11.534
65.850
1.398
10.272
0
3.331
2.460
16.031
8.805
2.819
1.640
282
7.534
72
136
372.695

Fonte: Campanário (2007) e CASAN (2008).
1 - População residente + população flutuante;
2 - População atendida pelos sistemas de abastecimento público de água (CASAN, 2008), distribuídas proporcionalmente em função da
densidade da população residente estimada por Campanário (2007) nas áreas de abrangência destes sistemas por UTP;
3 - População residente na área de abrangência dos SACs, segundo estudo populacional de Campanário (2007);
4 - População residente não atendida por SAAs ou SACs, que correspondem às ligações individuais (SAIs) ou às ligações clandestinas dos SAAs,
segundo estudo populacional do Campanário (2007);
5 – População flutuante que não é atendida pela capacidade dos SAA existentes, correspondendo ao déficit de atendimento público no período de
alta temporada; e
6 - População não atendida por sistema público de abastecimento de água.

Observando a Tabela 13, percebe-se que 81% da população residente é atendida por
abastecimento público de água, enquanto que para a população total este número cai para 53%
devido à população flutuante nos períodos de alta temporada. As soluções alternativas coletivas
– SACs atendem a 2% da população residente e 1% da população total, enquanto que 17% da
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população residente são atendida por soluções alternativas coletivas ou individuais não
conhecidas ou ainda por ligações irregulares à rede pública, não contabilizadas pela CASAN.
Portanto, segundo estudo do Campanário (2007) e dados da CASAN (2008), 47% da população
total não possuem serviço público de abastecimento de água.
A partir da estimativa da população atendida por abastecimento público de água para 2010,
conforme a Tabela 13 e o estudo populacional do Campanário (2007), foi possível verificar o
déficit de atendimento ao longo do período de projeto. Na Tabela 14 estão detalhados os déficits
de atendimento por UTP para os anos de 2015, 2020 e 2030.
Tabela 14 – Déficit de atendimento por abastecimento público de água para os anos de 2015, 2020 e
2030
População (habitantes)
2015 (Curto Prazo)

2020 (Médio Prazo)

2030 (Longo Prazo)

Fonte

Campanário (2007)

Campanário (2007)

Campanário (2007)

Demanda

Demanda

Déficit

Demanda

Déficit

Total

Total

Total

Total

134.865
57.103
67.464
101.667
99.088
29.672
1.584
7.153
8.439
4.240
53
145.269
121.116
20.940
90.978
2.168
15.383
844
5.042
23.616
57.244
33.875
9.028
4.663
845
13.425
207
148

45.002
14.360
15.470
36.493
72.815
13.171
534
3.037
5.422
2.559
19
123.496
104.697
18.325
88.312
1.915
12.794
0
4.202
8.254
27.514
19.113
4.251
1.913
366
10.048
89
148

1.056.119

634.319

160.308
69.609
75.763
122.294
127.962
34.276
1.811
8.758
10.616
3.167
61
176.903
151.204
27.756
115.451
2.721
18.259
1.002
5.909
29.170
68.012
43.276
10.331
5.036
929
15.659
226
160
1.286.629

UTP

ANO

Déficit

Total
Total
120.892
31.029
1
52.481
9.738
2
63.338
11.344
3
88.813
23.639
4
85.380
59.107
5
25.966
9.465
6
1.492
442
7
6.289
2.173
8
7.224
4.207
9
2.455
774
10
50
16
11
129.300
107.527
12
106.426
90.007
13
17.693
15.078
14
79.984
77.318
15
1.912
1.659
16
14.210
11.621
17
776
0
18
4.609
3.769
19
20.765
5.403
20
51.435
21.705
21
28.770
14.008
22
8.415
3.638
23
4.518
1.768
24
804
325
25
12.248
8.871
26
197
79
27
142
142
28
Total
936.584 514.852
Fonte: Campanário (2007)

70.445
26.866
23.769
57.120
101.689
17.775
761
4.642
7.599
1.486
27
155.130
134.785
25.141
112.785
2.468
15.670
0
5.069
13.808
38.282
28.514
5.554
2.286
450
12.282
108
160

864.671

68

PLANO MUNICIPAL INTEGRADO DE SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS
Versão Consolidada Final

Outra problemática referente ao abastecimento de água é a capacidade dos mananciais utilizados,
que devem ser reguladas pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico Sustentável – SDS.
Atualmente, a retirada de água para abastecimento público é realizada sem critérios de diversas
ordens, a saber: proteção do manancial, estudo de capacidade hídrica, controle efetivo desta
atividade pelo Município, legislação específica que regule o serviço, licença ambiental,
fiscalização por órgãos competentes e outorga de direito de uso pelo SDS. Portanto, a captação
de água bruta para abastecimento do município é feita de forma ilegal e não sustentável. Na
Tabela 15 estão detalhadas as vazões de retirada dos mananciais, a respectiva vazão limite e a
legislação que regula esta vazão limite, observando-se que a CASAN retira uma vazão limite dos
mananciais, não havendo disponibilidade de atender o déficit atual e futuro.
Tabela 15 – Vazões de captação, dos mananciais, vazão limite e legislação pertinente
Vazão de captação (l/s)
(CASAN) (Particulares)
2.130
Rio Vargem do Braço
1.350
Rio Cubatão Sul
169
DD
Aqüífero Campeche
200
Lagoa do Peri
300
DD
Aquífero Ingleses
Manancial

Outorga
Q (l/s)
Legislação
2.000 Portaria SDS Nº 045/2010
3.000 Portaria SDS Nº 045/2010
360
CT/D Nº 0809/2005

Fonte: CASAN (2008)

O sistema de reservação existente no Município, incluindo todos os sistemas da CASAN e
independentes, possui capacidade de 42.495 m3. Deste total de reservação, o correspondente a
40.870 m3 (96%) encontra-se nos sistemas de abastecimento de água operados pela CASAN. Na
Tabela 21 também se observam os volumes de reservação para cada sistema e seu déficit para a
demanda atual.

Sistema

Tabela 20 - Reservação atual, necessária e déficit por SAAs e SACs
Volumes de Reservação (m³)
Pop. Total (2010) Demanda*
(Campanário, 2007)
Prevista
Existente Necessário**
Déficit
(hab.)
(l/s)

SAAs
SIF
SCN
SCLS
Total
SACs
Jurerê Internacional
Pântano do Sul
Costão do Santinho
APOCRUZ
Costa da Lagoa
Total
TOTAL GERAL

348.214
310.542
135.018
793.774

1209
1078
469
2.756

26.485
5.785
8.600
40.870

34.821
31.054
13.501
79.377

(– 8.336)
(– 25.269)
(– 4.902)
(– 38.507)

15.100
5.541
DD***
2.500
1.397
25.538
818.312

52
19
DD
9
5
89
2.841

1.500
50
DD
75
DD
1.625

1.510
554

(-10)
(– 504)
DD
(– 175)
DD
(– 929)

42.495

250
139
2.553
81.831

(– 39.336)

Fonte: CASAN (2008)
* Q = (População total x 250 l/hab.dia x 1,20)/86400.
** Volume de reservação necessário = (Q x 86,4)/3.
*** DD.. Dado Desconhecido
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Entre os sistemas operados pela CASAN, o que apresenta maior déficit de reservação é o SCN,
com a falta de reservação de 31.054 m3, o que corresponde 5 (cinco) vezes a reservação existente
nesta área. No SCN, é importante destacar a falta de reservatório público no Subsistema São
João do Rio Vermelho.
2.6.5.4.1. Deficiências Operacionais nos SAAs
A CASAN não possui controle operacional sistematizado de informações e telecomando à
distância dos sistemas de abastecimento de água implantados, o que compromete a qualidade dos
serviços, principalmente pelas dimensões e complexidade destes sistemas. Além disso, há
deficiências no cadastro técnico, na macromedição, na correção de vazamentos invisíveis e na
manutenção preventiva das unidades operacionais. As principais deficiências operacionais
específicas dos 3 (três) sistemas de abastecimento de água da CASAN são descritas abaixo.
Sistema Integrado de Florianópolis - SIF
9 O canal de alvenaria no primeiro trecho do sistema de adução de água bruta do manancial Rio
Vargem do Braço possui um déficit atual de 443 l/s;
9 As adutoras do segundo trecho do sistema de adução água bruta do manancial Rio Vargem do
Braço de diâmetro de 500 mm e 600 mm não apresentam boas condições hidráulicas devido
ao tempo de instalação, apresentando um déficit de 259 e 300 l/s, respectivamente;
9 A estação de recalque de água bruta do manancial Rio Cubatão do Sul nos períodos de
estiagem tem operado com os 3 (três) conjuntos motobombas instalados sem uma reserva
técnica;
9 Não há tratamento dos efluentes de lavagem dos filtros da ETA José Pedro Horstmann, que
são lançados à jusante do Rio Cubatão do Sul;
9 Atualmente, há 2 (dois) filtros (4 células) desativados em consequência da ruptura do fundo
falso, causada por abrasão e corrosão químicas, ocasionando um déficit de 366,66 l/s. Há
outros 2 (dois) filtros já apresentam sinais de rompimento;
9 Nos eventos de chuvas intensas, com a mudança brusca da qualidade da água bruta dos
mananciais utilizados, ocorre a redução da vazão tratada e com qualidade fora dos padrões
de potabilidade, sobretudo em relação aos parâmetros de cor e turbidez;
9 Outro problema causado nos períodos de chuvas intensas é a coloração de difícil remoção da
água do manancial Rio Vargem do Braço, o que provoca um elevado consumo do coagulante
sulfato de alumínio e contribui para o transpasse de alumínio solúvel através dos filtros,
causando, assim, um excesso de alumínio na água distribuída;
9 O tanque de contato possui tempo de detenção de 12 minutos, estando em desacordo com o
mínimo de 30 minutos recomendado pela Portaria do Ministério da Saúde n° 518/2004;
9 A peneira rotativa de reserva da ETA necessita de recuperação;
9 O controle operacional da ETA José Pedro Horstmann ainda é realizado manualmente;
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9 A adutora de água tratada de diâmetro de 450 mm, implantada no ano de 1949, atualmente
possui trechos em funcionamento na região do continente, passando sob terrenos particulares
construídos, o que dificulta a sua manutenção e também põe em risco estas propriedades
devido à possibilidade de rupturas. Nesta situação, deve o trecho ser desativado;
9 As adutoras de água tratada de diâmetros de 500 e 600 mm, devido ao seu tempo de uso,
necessitam de uma limpeza interna para melhoria de sua capacidade de adução;
9 A adutora de água tratada de diâmetro de 1200 mm não possui macromedição.
Sistema Costa Leste/Sul – SCLS
9 A tecnologia de filtração direta descendente utilizada na ETA Lagoa do Peri é frágil às
variações de qualidade da água bruta. Estas variações, devido a elevadas densidades de
cianobactérias na água captada do manancial, trazem problemas operacionais a ETA,
relacionados, principalmente, com a curta duração de carreiras de filtração e com o aumento
do volume de água necessário à lavagem das unidades filtrantes;
9 As cianobactérias encontradas na Lagoa do Peri podem produzir cianotoxinas que são
prejudiciais à saúde humana, não havendo tratamento específico nem análise laboratorial de
controle na ETA Lagoa do Peri;
9 Na estação de recalque de água bruta não existe conjunto motobomba reserva;
9 O tratamento realizado na saída dos poços profundos é realizado de forma individual, não
havendo uma sistemática única no processo de desinfecção e na freqüência de coleta de
amostras para controle da qualidade da água, a fim de garantir as exigências da legislação
específica do Ministério da Saúde - Portaria Nº 518/2004;
9 Segundo estudo realizado pela CASAN, os poços de Torres e Cohab apresentam cota
piezométrica em torno de 1,0 metros e estão instalados próximos a linha da praia, o que
coloca em risco o equilíbrio do sistema em relação à cunha salina, havendo necessidade de
transferência destes poços para outro local.
Sistema Costa Norte – SCN
9 O tratamento realizado na saída dos poços profundos do Subsistema São João do Rio
Vermelho necessita de uma sistemática única no processo de desinfecção e na freqüência de
coleta de amostras para controle da qualidade da água, a fim de garantir as exigências da
Portaria Nº 518/2004.
2.6.5.4.2. Perdas nos sistemas de abastecimento de água da CASAN
As perdas no sistema de abastecimento de água podem ser divididas em: (i) físicas, que
correspondem ao volume de água perdido no sistema, isso ocorre principalmente por causa de
vazamentos e extravasamentos que ocorrem nos equipamentos que compõem sistema; e (ii)
comercial, que correspondem ao volume de água consumido pelos usuários e não contabilizado
pela Operadora, devido a erros de medição de macromedição e micromedição, fraudes, ligações
clandestinas, violação de hidrômetros e falhas no cadastro comercial. Na Tabela 16, observam-
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se as perdas físicas e comerciais, em volume e percentagem, para os 3 (três) sistemas operados
pela CASAN.
Tabela 16 - Perdas físicas e de faturamento, em volume e em percentagem, nos SAAs

Volumes anuais (m³/ano)
Disponibilizado (VD)
Consumido (VC)
Faturado (VF)
Físicas (1)
Perdas em
Volume
Faturamento (2)
Físicas (3)
Perdas em
Percentagem
Faturamento (4)

SIF

Sistema de Abastecimento de Água
SCN
SCLS

Total

29.858.571
20.230.539
27.403.782
9.628.032
2.454.789
32,25

7.101.267
4.009.960
6.148.348
3.091.307
952.919
43,53

4.546.089
2.830.225
3.847.562
1.715.864
698.527
37,74

41.505.927
27.070.724
37.399.692
14.435.203
4.106.235
34,78

8,22

13,42

15,37

9,89

Fonte: CASAN,(2008)
Legenda: VD .........Volume anual de água disponibilizado para consumo.
VC .........Volume anual de água consumido pelos usuários.
VF ........ Volume anual de água faturado.
(1)
Perdas físicas em volume = (VD – VC).
(2)
Perdas de faturamento em volume = (VD – VF).
(3)
Perdas físicas em percentagem = [(VD – VC)/VD] x 100.
(4)
Perdas de faturamento em percentagem = [(VD – VF)/VD] x 100.

As perdas físicas de água nos sistemas operados pela CASAN atingiram 34,74% do volume de
água produzido no ano de 2008, equivalente a 14.435.239 m3. As perdas de faturamento foram
de 9,89%, o que corresponde a 4.106.235 m3. Segundo a Tabela 16, percebe-se que as perdas,
tanto físicas como comerciais, são altas em todos os 3 (três) sistemas, revelando a fragilidade
operacional do sistema atual implantado. Estas perdas físicas acarretam grande desperdício de
recurso hídrico, que já se encontra escasso, e também problemas de saúde pública, uma vez que
os vazamentos e extravasamentos podem facilitar a contaminação da água pela entrada de
agentes nocivos na tubulação.
2.6.5.4.3. Deficiências Operacionais nos Sistemas Independentes
O fato de não haver um controle público dos serviços realizados nos sistemas independentes
dificulta o acesso aos dados operacionais e o conhecimento da situação atual. Entres os SACs e
SAIs existentes, o SAC do Pântano do Sul e SAIs do Naufragados são os mais precários, não
possuindo análise da potabilidade da água, reservação adequada nem hidrometração nas ligações
domiciliares. Porém, devido à falta de controle municipal destes serviços, como exige a Lei Nº
11.445/2007, todos os SACs e SAIs estão irregulares.
2.6.5.4.4. Mananciais alternativos de abastecimento de água para atendimento do
Município
No território municipal não há manancial alternativo de porte suficiente para complementar o
abastecimento. Porém, considerando a região conurbada de Florianópolis, que é atendida por um
único grande sistema, há alguns mananciais superficiais possíveis, que dependem de estudos e
aprovação dos órgãos competentes para serem utilizados. Estes mananciais são o Rio da Madre,
o Rio Biguaçu e o Rio Tijucas, que estão detalhados quanto às suas vazões disponíveis e
população que pode ser abastecida na Tabela 17.
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Tabela 17 - Vazões disponíveis dos mananciais superficiais alternativos estudados
Vazão (l/s)
Rio da Madre
Rio Biguaçu
Rio Tijucas
3.353
4.837
61.468
QMLT
771
1.596
20.284
Q98
956
1.451
20.877
Q7,10
309
639
8.114
Qoutrogável
Fonte: MPB Saneamento LTDA, 2009.
QMLT ... Vazão média de longo termo.
Q98 ..... Vazão com 98% de permanência.
Q7,10 ... Vazão média das mínimas anuais de 7 dias consecutivos e tempo de recorrência de 10 anos.
Qoutorgável ... Vazão outorgável segundo legislação estadual da SDS (40% da Q98).

2.6.6. DIAGNÓSTICO DO SETOR DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
O setor de esgotamento sanitário no Brasil pode ser caracterizado de forma geral pela baixa
cobertura de atendimento e baixa qualidade dos serviços prestados pelas concessionárias. Ainda
há falta de planejamento e a locação dos recursos financeiros tornando os sistemas públicos
atualmente em operação pouco confiáveis em termos técnicos e operacionais. Este quadro é
comum no setor de esgotamento sanitário em quase todo o Brasil, que está associado a
problemas de saúde pública e a salubridade ambiental.
No município de Florianópolis a situação é ainda mais agravante, já que possui uma fragilidade
ambiental devido à característica de seus ecossistemas e um acelerado crescimento de zonas
urbanas sem infra-estrutura adequada de esgotamento sanitário. Há 11 (onze) sistemas de
esgotamento sanitário em operação, entre eles, 09 (nove) são operados pela Companhia
Catarinense de Águas e Saneamento – CASAN, 01 (um) empreendedor privado (SES do
Balneário de Jurerê Internacional) e 01 (um) por entidade pública federal (SES da Base Aérea).
Nas regiões onde não há coleta pública o esgotamento sanitário é realizado através de soluções
individuais, com ou sem tratamento, dispondo o esgoto final em rios, rede de drenagem, mar ou
solo. Sabe-se que atualmente menos da metade dos esgotos domésticos são coletados pelos
sistemas públicos que não possuem licença ambiental e apresentam muitas deficiências
operacionais.
No croqui da Figura 10 estão mapeadas as localidades atendidas pelos sistemas públicos de
esgotamento sanitário em operação, em fase de obras e fase de projeto pela CASAN. Também
estão mapeados os sistemas particulares na localidade de Jurerê Internacional e o sistema da
região da Base Aérea, havendo poucas informações técnicas disponibilizadas.
No Tabela 18 estão apresentados os 11 (onze) sistemas de esgotamento sanitário em operação e
suas principais características, que são: (i) administração; (ii) ano de início de operação; (iii) área
de abrangência por bairro e UTP; (iv) população atendida; (v) ligações prediais; (vi) economias;
(vii) extensão da rede coletora; (viii) extensão dos interceptadores; (ix) quantidade de estações
elevatórias; (x) quantidade de emissários; (xi) estação de tratamento de esgoto; e (xii) local do
destino final.
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Figura 10 – Croqui dos sistemas de esgotamento sanitário do Município de Florianópolis
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Tabela 18 - Principais dados dos sistemas de esgotamento sanitário do Município de Florianópolis.
Sistemas de
esgotamento
sanitário

Abrev.

01

Florianópolis
Continente

SESFC

CASAN

02

Florianópolis
Insular

SESFI

03

Lagoa da
Conceição

04

05

№

Adm.

Ano de início
da Operação

Área de abrangência

População
atendida

Ligações
Prediais

Economias

Extensão da
Rede Coletora
(m)

Extensão dos
Interceptores
(m)

Quantidade
de Estação
Elevatória

Quantidade
de
Emissários

Estação de
Tratamento de
Esgoto

Local do
Destino Final

256.306 (total)
201.164 (Fpolis)
64.142 (São José)

19.202 (total)
14.165 (Fpolis)
5.037 (São José)

22 (total)
12 (Fpolis)
10 (São José)

22 (total)
12 (Fpolis)
10 (São José)

ETE Potecas

Rio Forquilhas

Região

UTP

1994

Coqueiros e Estreito
(trecho no Município de São
José)

2
3

125.808 (total)
66.139 (Fpolis)
59.669 (São José)

14.835 (total)
8.917 (Fpolis)
5.918 (São José)

CASAN

1997

Distrito administrativo Sede Ilha

1
4
20

111.864

10.682

44.136

239.784

8.563

18

22

ETE Insular

Mar
(Baía sul)

SESLC

CASAN

1988

Bairros Dunas da Lagoa,
Retiro da Lagoa,
Canto da Lagoa e
Lagoa da Conceição

5

7.932

2.003

3.259

25.524

Não tem

9

9

ETE Lagoa da
Conceição

Infiltração no
Solo (Bairro
Dunas da Lagoa)

Barra da Lagoa

SESBL

CASAN

2006

Bairro Barra da Lagoa

5

3.526

1.190

1.821

21.164

Não tem

5

5

ETE Barra da
Lagoa

Infiltração
no solo (Bairro
Parque Florestal)

Canasvieiras

SESC

CASAN

1995

Bairro Canasvieiras

12
15

11.181

2.238

9.009

26.141

Não tem

5

5

ETE Canasvieiras

Rio Papaquara

6

2.386

325

706

5.190

Não tem

5

5

ETE Saco Grande

Mar
(Baía norte)

18

1.683

92

1.388

8.900

Não tem

1

1

ETE Praia Brava

4

1.250

9

289

483

Não tem

1

1

ETE PARQTEC

12

424

24

606

1.348

Não tem

2

2

ETE Vila União

Rio Papaquara
Irrigação/Infiltração
no solo
(área verde
licenciada e
monitorada)

DD

06

Saco Grande

SESSG

CASAN

2006

Centro administrativo do governo
do Estado, conjuntos
habitacionais Vila Cachoeira e
Parque da Figueira

07

Praia Brava

SESPB

CASAN

1997

Bairro Praia Brava

08

Parque Tecnológico
PARQTEC

SESPT

CASAN

1996

09

Vila Únião

SESVU

CASAN

2000

10

Jurerê Internacional

SESJI

HABITASU
L

11

Base aérea

SESBA

INFRAERO

Parque Tecnológico – PARQTEC
ALFA I, (Bairro João Paulo)
Conjuntos habitacionais da Vila
União, Caminho do Mar e
Caminho da Praia (Bairro
Vargem do Bom Jesus)

22.704 (Fpolis)

1981

Bairro Jurerê Internacional
(Jurerê oeste)

15

13.237

652

2.739

7.684

Não tem

9

9

ETE Jurerê
Internacional

1982

Base aérea

21

2.000

45

DD

1.200

DD

DD

DD

ETE Base aérea

Mar
(Litoral nordeste)
Mar
(Baía Norte)

Fonte: CASAN (2008)
DD.. Dado Desconhecido
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2.6.6.1. Sistemas de pequeno porte integrados ao SESFC
É importante destacar que há integrado ao SESFC 16 (dezesseis) sistemas de esgotamento sanitário
de pequeno porte, sendo que 6 (seis) estão localizados no município de Florianópolis e 10 (dez)
estão localizados no município de São José. Na Tabela 19 observa-se a população atendida e a
extensão da rede coletora destes sistemas de esgotamento sanitário de pequeno porte.
Tabela 19 - Sistemas de Esgotos Sanitários de Pequeno Porte do SESFC
Relação com
População
População
o
Sistema de Esgoto de Pequeno Porte
Atendida
N
Total
(habitantes)
Atendida (%)
Município de Florianópolis
Núcleo Habitacional Monte Cristo
1.160
1,8
01
Conjunto Habitacional Panorama
2.885
4,4
02
Morro da Caixa
700
1,1
03
Vila Aparecida I
705
1,1
04
Vila Aparecida II
915
1,4
05
Santa Terezinha I
705
1,1
06
Santa Terezinha II
760
1,1
07
Nova Esperança
221
0,3
08
Novo Horizonte
1.395
2,1
09
Chico Mendes/Nossa Senhora da Glória
3.157
4,8
10
Sub-Total
12.603
19,1
Município de São José
Conjunto Habitacional Popular Alto Bela Vista
1.800
3,0
11
COHAB
Forquilhinha COHAB
7.915
13,3
12
Ceniro Martins
1.480
2,5
13
Sagrado Coração de Jesus
1.500
2,5
14
Kobrasol/Campinas
44.874
75,2
15
Abraão COHAB
2.100
3,5
16
Sub-Total
59.669
100
Total
72.272
57,4

Extensão da
Rede Coletora
(m)
1.662
1.218
1.560
1.190
1.364
1.017
1.061
406
1.319
4.995
15.792
1.089
13.510
3.708
3.000
34.915
7.920
64.142
79.934

Fonte: CASAN, 2008.
* Estes sistemas independentes contavam originalmente com estação de tratamento de esgoto própria. Estas ETE´s foram
posteriormente desativadas quando eles foram integrados ao Sistema de Esgotos Sanitários de Florianópolis Continente.
** Após a conclusão das obras de implantação estes sistemas foram interligados ao Sistema de Esgotos Sanitários de Florianópolis
Continente. Os recursos financeiros para implantação destes sistemas foram provenientes do Programa PROSANEAR da Caixa
Econômica Federal.

Na Tabela 19 percebe-se que os sistemas de pequeno porte correspondem a 19% do SESFC do
município de Florianópolis e 100% do SESFC do município de São José, atendendo uma população
total de 72.272 habitantes, o que significa que 57,4% do atendimento do SESFC são realizados por
sistemas de pequeno porte integrados. A extensão da rede coletora destes sistemas possui no total
79.934 m, com 15.792 m em Florianópolis e 64.142 m em São José.
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2.6.6.2. Estações de tratamento de esgoto (ETE) do município de Florianópolis
Existem no município de Florianópolis 11 (onze) estações de tratamento de esgoto - ETE, conforme
observado no croqui da Figura 10. Estas ETE’s são infra-estruturas que tratam os esgotos coletados
na rede para que os seus efluentes atendam os padrões de lançamento e possam ser lançados nos
corpos receptores. Abaixo está detalhada cada uma das ETE’s quanto a seu tratamento, avaliação do
efluente tratado e peculiaridades.
É importante ressaltar que para os cálculos para estimar a capacidade de tratamento das ETE’s
descritas abaixo foram considerados os seguintes parâmetros: (i) consumo per capita de 250 litros
diários por habitante, segundo a CASAN; (ii) taxa de retorno de esgoto (relação água/esgoto) de
0,8; e (iii) taxa de infiltração de água na rede coletora de 0,1.
2.6.6.2.1. ETE Potecas (SESFC)
Após a coleta dos esgotos sanitários no SESFC, eles são encaminhados até a ETE Potecas, no bairro
Forquilhinha, que se situa no município de São José. Esta ETE é constituída por um sistema de
lagoas de estabilização do “tipo australiano”, que, segundo dados de projeto, têm capacidade de
atender até 174.409 habitantes, o que é equivalente a uma vazão média diária de 454,19 l/s.
Portanto, em termos populacionais, a ETE Potecas está funcionando com 72,1% de sua capacidade
total, enquanto que em termos de vazão funciona com 57,6% de sua capacidade. O corpo receptor
que recebe estes efluentes tratados da ETE Potecas é o rio Forquilhinha, que é enquadrado como
sendo de água doce de classe 2.
Este sistema de lagoas da ETE Potecas compreende um tratamento secundário, realizado por 1
(uma) lagoa anaeróbia e 1 (uma) lagoa facultativa, e um tratamento terciário, constituído por 2
(duas) lagoas de maturação, o esquema da Figura 11. As 4 (quatro) lagoas ocupam uma área total
de 278.588 m2 e um volume total 566.516 m3, que estão implantadas num terreno com área total de
964.629 m2.

Figura 11 - Estação de Tratamento de Esgotos Sanitários de Potecas (SESFC).
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2.6.6.2.2. ETE Insular (SESFI)
A estação de tratamento do SESFI, chamada de ETE Insular, foi construída na área urbana central
da cidade de Florianópolis. Seu tipo de tratamento é lodo ativado com aeração prolongada e possui
uma capacidade de tratar uma vazão média de 278 l/s. Atualmente a população beneficiada na área
atendida pelo SESFI é de 111.864 habitantes, o que corresponde a uma vazão de 282,93 l/s,
revelando que a ETE está operando com uma vazão média diária no limite de sua capacidade. Seu
projeto final prevê ainda uma ampliação que elevará a capacidade de tratamento para 417 l/s,
suficiente para atender uma população na ordem de 225.000 habitantes.
Conforme detalhamento na Figura 12, a ETE Insular é constituída das seguintes etapas de
tratamento: (i) tratamento preliminar, que consiste em gradeamento, calha Parshall e desarenador;
(iii) tratamento primário, constituído de desidratação do lodo, realizado por 2 (dois) adensadores de
lodo por gravidade, tanque de armazenamento de lodo e desidratação mecânica, e 3 (três)
decantadores secundários; (ii) tratamento secundário, com 2 (dois) tanques de aeração; (iv)
tratamento terciário, que consiste em tanque de contato para cloração; e (v) destino final, que é
realizado por emissário submarino. Além destas estruturas citadas acima há ainda outras estruturas
de apoio como as estações elevatórias, reservatório de água potável, laboratório de análises
químicas, administração e depósitos de produtos químicos e equipamentos.

08 – Desidratação mecânica;
01 – Gradeamento e calha Parshall;
09– Reservatório de água potável;
02 – Desarenador;
10 – Reservatório de água auxiliar;
03 – Tanque de aeração;
11 – Depósito de hipoclorito;
04 – Decantadores Secundários;
12 – Administração;
05 – Elevatória de retorno de lodo;
13 – Tanque de contato de cloro;
06 – Adensador de lodo por gravidade;
14 – Emissário do efluente final.
07 - Tanque de armazenamento de lodo;
Figura 12 - Estação de Tratamento de Esgotos Sanitários Insular (SESFI).
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2.6.6.2.3. ETE Lagoa da Conceição (SESLC)
A estação de tratamento do SESLC, chamada de ETE Lagoa da Conceição, foi construída no bairro
Dunas da Lagoa. Possui o tratamento do tipo aeração prolongada por valos de oxidação e tem
capacidade de tratar uma vazão média de 50 l/s, o que corresponde o atendimento de uma
população de 21.600 habitantes.
Atualmente a ETE Lagoa da Conceição, conforme observado no esquema da Figura 13, é
constituída das seguintes etapas: (i) tratamento preliminar, com gradeamento, desarenador e calha
Parshall; (ii) tratamento primário, realizado por decantador; (iii) tratamento secundário, constituído
de 1 (um) reator anaeróbio do tipo UASB e 2 (dois) valos de oxidação com 3 (três) aeradores cada
um; e (iv) destinação final, onde o efluente tratado é encaminhado a uma lagoa de evapoinfiltração.

01 – Gradeamento, desarenador e calha Parshall;
02 – Caixa de gordura e caixa de distribuição;
03 – Reator UASB;
04 – Lagoas de oxidação;
05 – Decantador secundário.
Figura 13 - Estação de Tratamento de Esgotos Sanitários Lagoa da Conceição (SESLC).

2.6.6.2.4. ETE Barra da Lagoa (SESBL)
A estação de tratamento de esgotos do SESBL está localizada no Parque Estadual Rio Vermelho,
sendo chamada de ETE Barra da Lagoa. Possui capacidade de tratar por reator UASB e lodos
ativados, uma vazão média diária de 35 l/s, o que corresponde atender uma população de 15.120
habitantes. A população atual atendida pelo SESBL é de 3.526 habitantes, o que significa que a
ETE funciona com 23% de sua capacidade total.

79

PLANO MUNICIPAL INTEGRADO DE SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS
Versão Consolidada Final

Conforme esquema da Figura 14, o tratamento da ETE Barra da Lagoa consiste em: (i) tratamento
preliminar, com gradeamento, desarenador, calha Parshall e caixa de gordura; (ii) tratamento
primário, constituído de 2 (dois) decantadores e leito de secagem; (iii) tratamento secundário,
realizado por 2 (dois) reatores anaeróbios do tipo UASB e 2 (dois) tanques de aeração de lodo
ativado; (iv) tratamento terciário, através de desinfecção; e (v) destino final, através de lagoas de
infiltração no solo. Além destas estruturas citadas acima há ainda outras estruturas de apoio como as
estações elevatórias, tanque de equalização, laboratório de análises químicas, administração e
depósitos de produtos químicos e equipamentos.

01 – Gradeamento, desarenador, calha Parshall e caixa de gordura;
02 – Reator UASB;
03 – Tanque de aeração;
04 – Decantadores secundários;
05 – Leito de secagem de lodo;
06 – Lagoas de infiltração;
07 – Administração.
Figura 14 - Estação de Tratamento de Esgotos Sanitários Barra da Lagoa (SESBL).

2.6.6.2.5. ETE Canasvieiras (SESC)
A estação de tratamento de esgoto do SESC, que é chamada ETE Canasvieiras, é do tipo “lodo
ativado por valo de oxidação na modalidade aeração prolongada” e tem capacidade de atender uma
população de 31.968 habitantes. O SESC atende uma população de 11.181 habitantes, o que
significa que a ETE Canasvieiras trabalha com 35% de sua capacidade total.
Conforme o esquema da
Figura 15, a ETE Canasvieiras possui as seguintes etapas: (i) tratamento preliminar, com
gradeamento, desarenador, calha Parshall; (ii) tratamento primário, com decantador secundário e
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leito de secagem; (iii) tratamento secundário, com tanque de seleção biológica, tanque de
desnitrificação e 3 (três) valos de oxidação; (iv) destinação final, constituída de encaminhamento do
efluente tratado ao canal tributário do Rio Papaquara, que por sua vez é efluente do rio Ratones e
que deságua na baía norte. Além destas estruturas citadas acima há ainda outras estruturas de apoio
como as estações elevatórias, tanque de equalização, laboratório de análises químicas e
administração.
01 – Gradeamento, desarenador e calha Parshall;
02 – Seletor biológico;
03 – Unidade de desnitrificação;
04 – Valos de Oxidação;
05 – Decantador secundário;
06 – Leito de secagem de lodo;
07 – Administração.

Figura 15 - Estação de Tratamento de Esgotos Sanitários Canasvieiras (SESC).

2.6.6.2.6. ETE Saco Grande (SESSG)
A estação de tratamento de esgoto do SESSG, chamada de ETE Saco Grande, é do tipo tratamento
anaeróbio com reator UASB seguido de tratamento aeróbio com filtro aerado submerso. Sua
capacidade de tratamento é de uma vazão média diária de 10 l/s, o que corresponde ao atendimento
de uma população de 4.320 habitantes. Sabendo que a população atendida pelo SESSG é de 2.386
habitantes, conclui-se que a ETE Saco Grande trabalha com 55% de sua capacidade total.
Segundo esquema da

Figura 16, a ETE Saco Grande possui as seguintes etapas de tratamento: (i) tratamento preliminar,
com gradeamento, desarenador, calha Parshall e caixa de gordura; (ii) tratamento secundário, com
1 (um) reator UASB e 1 (um) filtro aerado submerso de fluxo ascendente; (iii) tratamento terciário,
com desinfecção na calha Parshall final; e (iv) destino final, com emissário final de extensão total
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de 1.303 m, tendo 478 m na parte terrestre e 825 m na
forma de emissário submarino. Além destas estruturas
citadas acima há ainda outras estruturas de apoio como
as estações elevatórias, tanque de equalização, casa de
preparação de hipoclorito de sódio e administração.

01 – Gradeamento, desarenador, calha Parshall e caixa
de gordura;
02 – Reator UASB;
03 – Filtro aerado submerso;
04 – Desinfecção.

Figura 16 - Estação de Tratamento de Esgotos Sanitários Saco Grande (SESSG).

2.6.6.2.7. ETE Praia Brava (SESPB)
A estação de tratamento de esgoto do SESPB, chamada de ETE Praia Brava, é do tipo tratamento
aeróbio, possuindo capacidade de tratar uma vazão média diária de 3,5 l/s e atender uma população
de 1.516 habitantes. O SESPB atende uma população de 1.683 habitantes, o que significa que a
ETE Praia Brava já está atendendo com uma população acima de sua capacidade.
Segundo o esquema da Figura 17, a ETE Praia Brava possui as seguintes etapas de tratamento: (i)
tratamento preliminar, com gradeamento, desarenador, medidor de vazão; (ii) tratamento primário,
com 1 (um) decantador secundário; (iii) tratamento secundário, com 3 (três) tanques aerados; e (iv)
tratamento terciário, com 3 (três) lagoas de maturação e desinfecção com hipoclorito de sódio.
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Figura 17 - Estação de Tratamento de Esgotos Sanitários Praia Brava (SESPB).

2.6.6.2.8. ETE PARQTEC (SESPT)
A estação de tratamento de esgoto do SESPT, chamada de ETE PARQTEC, é do tipo lodo ativado
por batelada, possuindo capacidade de tratamento de uma vazão média diária de 3,34 l/s, o que
corresponde o atendimento de 1.443 habitantes. Sabendo que a população atendida pelo SESPT é de
1.250 habitantes, a ETE PARTEC trabalha atualmente com 86% de sua capacidade total.
Segundo o esquema da Figura 18, a ETE PARQTEC possui as seguintes etapas de tratamento: (i)
tratamento preliminar, com gradeamento; (ii) tratamento secundário, com 2 (dois) tanques aerados;
e (iii) tratamento terciário, com tanque de contato.

01 – Tanques aerados;
02 – Desinfecção.
Figura 18 - Estação de Tratamento de Esgotos Sanitários PARQTEC (SESPT).
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2.6.6.2.9. ETE Vila União (SESVU)
A estação de tratamento de esgoto do SESVU,
chamada de ETE Vila União, é do tipo lodo ativado,
possuindo capacidade de tratamento de uma vazão
média diária de 3,00 l/s, o que corresponde o
atendimento de 1.296 habitantes. Sabendo que a
população atendida pelo SESVU é de 424 habitantes,
a ETE Vila União trabalha atualmente com 33% de
sua capacidade total.
A ETE Vila União possui as seguintes etapas de
tratamento: (i) tratamento preliminar, com
gradeamento; (ii) tratamento primário, com o decantador secundário; e (iii) tratamento secundário,
com 2 (dois) tanques aerados de lodo ativado.
2.6.6.2.10. ETE Jurerê Internacional (SESJI)
A estação de tratamento de esgoto do SESJI, chamada de ETE Jurerê Internacional, é do tipo lodo
ativado por batelada, não havendo por parte do empreendedor privado informações atuais
disponíveis da capacidade da ETE Jurerê Internacional. Segundo o empreendedor, a ETE atende
100% da demanda e a população total (residente + flutuante) atendida pelo SESJI é de 13.237
habitantes.
Segundo o esquema da
Figura 19, a ETE Jurerê Internacional possui as seguintes etapas de tratamento: (i) tratamento
preliminar, com gradeamento e desarenador; (ii) tratamento primário, decantação realizada no
próprio tanque de aeração e leitos de secagem; (iii) tratamento secundário, com tanque aeração; e
(iv) tratamento terciário, com desinfecção por hipoclorito de sódio; e (v) destino final, com
irrigação e infiltração em área verde licenciada e monitorada.
01 – Gradeamento e desarenador;
02 – Tanque de aeração (antigo);
03 – Tanque de aeração (novo);
04 – Lagoa;
05 – Leito de Secagem.
Figura 19 - Estação de Tratamento de Esgotos Sanitários Jurerê Internacional (SESJI).

2.6.6.2.11. ETE Base Aérea (SESBA)
A estação de tratamento de esgoto do SESBA, chamada de ETE Base Aérea, é do tipo lagoa de
estabilização, não havendo por parte da INFRAERO informações atuais disponíveis da capacidade
da ETE Base Aérea e das etapas do tratamento. Na sua implantação, no ano de 1982, a ETE possuía
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capacidade de tratar uma vazão média diária de 4,63 l/s, o que corresponde uma população de 2.000
habitantes.

Figura 20 - Estação de Tratamento de Esgotos Sanitários Base Aérea (SESBA).

2.6.6.3. Obras em andamento na área de influência dos sistemas de esgotamento sanitário
existentes
Na Tabela 20 estão detalhadas as principais obras atualmente em andamento no Município, sendo
importante para a quantificação da cobertura de atendimento dos serviços de esgotamento sanitário
a curto prazo.

Tabela 20 - Principais dado das obras dos sistemas de esgotamento sanitário
População Atendida
UTP

4
5
7e8
12
12 e 17
21
21 e 22
23 e 24

Local da Obra

Caeira da Vila Operária
Serrinha
Maciço do Morro da Cruz
Costa da Lagoa
Cacupé
Santo Antônio
Sambaqui
Canto do Lamin
Cachoeira do Bom Jesus
Ponta das Canas
Tapera
Campeche
Ribeirão

Estimado segundo dados de
ligações domiciliares pela CASAN
(2008)

19.500
639
8.250
834
24.660
5.000
14.195
3.696

Fonte: CASAN, 2008.

2.6.6.4. Extensão da rede e número de ligações prediais e economias

85

PLANO MUNICIPAL INTEGRADO DE SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS
Versão Consolidada Final

A rede coletora de esgoto existente no Município possui extensão de 540.011 m, observando-se que
98,36% são dos sistemas de esgotamento sanitário operados pela CASAN. Existe atualmente
conectadas a rede 26.250 ligações prediais que atendem 86.844 economias de esgoto, sendo que
82% destas economias são residenciais. Na Tabela 21 verificam-se os sistemas de esgotamento
sanitário e suas respectivas extensões de rede coletora, número de ligações prediais e economias de
esgoto.
Tabela 21 – Extensão da rede coletora, número de ligações prediais e economias de esgoto dos SESs
Num
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11

Sistema de Esgotamento Sanitário
Florianópolis Continente
Florianópolis Insular
Balneário da Lagoa da Conceição
Balneário da Barra da Lagoa
Balneário de Canasvieiras
Saco Grande
Balneário da Praia Brava
Parque Tecnológico PARQTEC
Vila União
Balneário de Jurerê Internacional
Base Aérea de Florianópolis
Soma

Extensão
de Rede Coletora
(metros)
(%)
201.164
37,25
239.784
44,40
25.524
4,73
21.164
3,92
26.141
4,84
5.190
0,96
8.900
1,65
483
0,09
1.348
0,25
7.684
1,42
1.200
0,22
540.011
100,00

Número de
Ligações
Prediais
8.917
10.682
2.003
1.190
2.238
325
92
09
73
652
45
26.250

Número de
Economias
22.704
44.136
3.259
1.821
9.009
706
1.388
289
142
2.739
45
86.844

Fonte: CASAN, 2008.

2.6.6.5. Déficit de atendimento por serviços públicos de esgotamento sanitário
O atendimento por serviços públicos de esgotamento sanitário no Município é realizado quase que
totalmente pela CASAN, com exceção dos bairros Jurerê Internacional e a Base Aérea, onde não há
controle pelo município destes serviços. Na Tabela 22, está estimada por UTP a população atendida
por serviços públicos de esgotamento sanitário e a capacidade de atendimento da ETE que trata o
esgoto coletado.

Fonte

Campanário (2007)

ANO

2010

ESGOTO

UTP

Setor

Tabela 22 – População atendida por serviço de esgotamento sanitário para cada UTP
População (habitantes)

1
2
3
4

2008

Demanda
Residente
96.352
45.830
55.749
69.880

CASAN (2008)

Total1
104.253
50.183
61.045
75.610

Atendida
CASAN2
59.320
36.152
29.987
40.477

Capacidade
acima do
atendimento
pela
CASAN
0
0
0
0

Atendida
Particular3

Capacidade
das ETE's
CASAN4

Capacidade
das ETE's
Particular

0
0
0
0

79.543
50.118
41.571
54.043

0
0
0
0
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5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Total

38.840
20.192
1.126
4.413
4.830
1.802
36
34.853
34.296
5.463
16.789
405
4.145
226
1.344
16.471
35.769
18.255
5.907
3.413
592
8.484
148
106
525.716

71.530
21.848
1.391
5.450
5.825
2.225
45
92.298
90.439
14.149
68.516
1.651
12.861
701
4.171
17.822
45.761
23.567
7.596
4.390
761
10.911
190
136
795.325

11.458
2.386
0
0
0
0
0
6.573
0
0
5.032
0
0
701
0
13.318
0
0
0
0
0
0
0
0
205.403

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.683
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.683

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13.237
0
0
0
0
0
2.000
0
0
0
0
0
0
0
15.237

31.120
4.320
0
0
0
0
0
18.878
0
0
14.386
0
0
1.516
0
17.858
0
0
0
0
0
0
0
0
313.352

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13.237
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13.237

Segundo a Tabela 22, observamos que apenas 39% da população residente é atendida em 2010 por
coleta pública de esgoto sanitário, enquanto que em relação a população total este número caí para
26%, devido principalmente a população flutuante em períodos de alta temporada. Esta situação
torna-se preocupante tendo em vista a fragilidade ambiental que caracteriza a cidade de
Florianópolis e o progresso lento na ampliação dos sistemas existentes e implantação de sistemas
nas regiões não atendidas.
Na Tabela 23 estão apresentados os déficits populacionais de atendimento ao longo do período de
projeto.
Tabela 23 – Déficits de atendimento por esgotamento sanitário público nos anos 2015, 2020 e 2030.
Setor

ANO
UTP

Demanda

Déficit

Déficit
ETE

ESGOTO

População (habitantes)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

120.892
52.481
63.338
88.813
85.380
25.966
1.492
6.289
7.224
2.455
50

61.572
16.329
33.351
48.336
73.922
23.580
1.492
6.289
7.224
2.455
50

41.349
2.363
21.767
34.770
54.260
21.646
1.492
6.289
7.224
2.455
50

2015 (curto prazo)

2020 (médio prazo)
Demanda

134.865
57.103
67.464
101.667
99.088
29.672
1.584
7.153
8.439
4.240
53

Déficit

Déficit
ETE

75.545
20.951
37.477
61.190
87.630
27.286
1.584
7.153
8.439
4.240
53

55.322
6.985
25.893
47.624
67.968
25.352
1.584
7.153
8.439
4.240
53

2030 (longo prazo)
Demanda

160.308
69.609
75.763
122.294
127.962
34.276
1.811
8.758
10.616
3.167
61

Déficit

Déficit
ETE

96.227
30.757
44.182
77.661
110.283
31.089
1.763
8.428
10.163
3.074
59

76.004
16.791
32.598
64.095
90.621
29.155
1.763
8.428
10.163
3.074
59
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12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Total

129.300
106.426
17.693
79.984
1.912
14.210
776
4.609
20.765
51.435
28.770
8.415
4.518
804
12.248
197
142
936.584

122.727
106.426
17.693
74.952
1.912
14.210
0
4.609
7.447
51.435
28.770
8.415
4.518
804
12.248
197
142
729.498

110.422
106.426
17.693
65.598
1.912
14.210
0
4.609
2.907
51.435
28.770
8.415
4.518
804
12.248
197
142
623.232

145.269
121.116
20.940
90.978
2.168
15.383
844
5.042
23.616
57.244
33.875
9.028
4.663
845
13.425
207
148
1.056.119

138.696
121.116
20.940
85.946
2.168
15.383
0
5.042
10.298
57.244
33.875
9.028
4.663
845
13.425
207
148
849.033

126.391
121.116
20.940
76.592
2.168
15.383
0
5.042
5.758
57.244
33.875
9.028
4.663
845
13.425
207
148
742.767

176.903
151.204
27.756
115.451
2.721
18.259
1.002
5.909
29.170
68.012
43.276
10.331
5.036
929
15.659
226
160
1.286.629

163.562
144.935
26.404
105.194
2.601
17.637
0
5.711
14.657
65.742
41.390
10.070
4.957
911
15.200
222
157
1.031.622

151.257
144.935
26.404
95.840
2.601
17.637
0
5.711
10.117
65.742
41.390
10.070
4.957
911
15.200
222
157
925.356

Conforme a Tabela 23, percebe-se que ao longo do período de projeto a demanda por serviços de
esgotamento sanitário serão bastante significativos. Os sistemas existentes em operação e os
atualmente em obras (item 2.6.6.3), com exceção dos sistemas que atendem os bairros Cacupé e
Praia Brava, não serão capazes de atender o crescimento populacional. Este déficit é bastante
significativo também no que diz respeito à capacidade das ETEs de tratar o esgoto coletado pelos
sistemas. Quanto à capacidade de atendimento, com exceção da ETE do Balneário de Jurerê
Internacional, as ETEs situadas nos Balneários da Costa Norte da ilha não estão capacitadas para
atender a expressiva população flutuante no período de alta temporada. Outro fato a destacar, é que
a ETE Insular já está operando quase com a sua capacidade máxima de tratamento. Ressalta-se, por
outro lado, que a ETE Potecas (SES Florianópolis Continente) ainda pode atender mais 48.601
habitantes, dependendo de negociação com o município de São José, onde está localizada.

2.6.6.6. Lançamento de efluentes em corpos hídricos
Na promulgação da Resolução do CONAMA № 357/2005 ficou definida a classificação dos corpos
de água do país de acordo com seus usos, além dos padrões de qualidade de água mínimos exigidos
que devam ser respeitados. No lançamento de efluente, quando permitido, não deve haver alteração
destes padrões de qualidade de água mínimos de acordo com sua classe. Esta resolução seleciona
um conjunto de parâmetros de qualidade da água para subsidiar o enquadramento que deverá ser
monitorado pelo Poder Público Estadual e Municipal, que poderá acrescentar condições e padrões
de qualidade ou torná-los mais restritivos, tendo em vista as condições locais. Além disso, “o Poder
Público poderá estabelecer restrições e medidas adicionais, de caráter excepcional e temporário,
quando a vazão do corpo de água estiver abaixo da vazão de referência” (Art. 11, Resolução do
CONAMA № 357/2005).
A Resolução do CONAMA № 357/2005 também define valores máximos permitidos de um
conjunto de parâmetros para o monitoramento dos efluentes lançados em corpos hídricos, porém, o
órgão ambiental federal, estadual e municipal, no âmbito de sua competência, deverá, por meio de
norma específica ou no licenciamento da atividade ou empreendimento, estabelecer a carga
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poluidora máxima para o lançamento de substâncias passíveis de estarem presentes, de modo a não
comprometer os padrões estabelecidos para o corpo receptor.
Portanto, a eficiência necessária para o tratamento dos diversos efluentes lançados nos corpos
receptores deve ser determinada segundo as condições de vazão do corpo receptor, adotando-se
usualmente um tempo de recorrência de 10 anos e período de mínima de 7 dias (Q7,10). Além disso,
deve haver um planejamento da bacia hidrográfica para a alocação de cargas poluidoras e a
avaliação do cumprimento dos padrões ambientais deve levar em conta o monitoramento: (i) no
efluente lançado; (ii) na zona de mistura do corpo de água, quando houver, que é a região de
recebimento da descarga e onde ainda não há homogeneização dos constituintes; e (iii) em pontos a
montante do lançamento dos despejos, que permita um controle da qualidade de água do corpo
hídrico. Estes locais de amostragem devem ser estabelecidos com base em critérios estratégicos
levando-se em conta as vulnerabilidades do corpo hídrico, para que obtenha-se um diagnóstico que
sirva de suporte para o controle da qualidade do corpo de água conforme os parâmetros expressos
na legislação ambiental.
No município de Florianópolis não há controle dos lançamentos de efluentes realizados, tratados ou
não, e não há estudo de capacidade de assimilação de despejos nos seus corpos receptores. Os
padrões de lançamento de efluente utilizados para análise do monitoramento realizado são
provindos apenas de legislação federal e estadual, não dando uma especificidade suficiente para um
controle mais efetivo. Além disso, este monitoramento é realizado apenas no efluente de
lançamento de algumas ETEs do sistema público, sem rigor na periodicidade e sem análise da
qualidade da água dos corpos de água receptores. Portanto, falta um controle efetivo pelo Município
dos muitos pontos de lançamento de efluentes existentes e não há uma legislação específica
municipal que discorra de padrões de lançamento de efluente e controle da qualidade dos corpos
d’água voltados à realidade local, principalmente no que diz respeito às espécies de lançamento de
esgoto.

2.6.6.7. Enquadramento dos corpos d’água receptores de efluentes
Analisando o enquadramento dos cursos d’água de Florianópolis no período do ano de 2005 ao ano
de 2008 observamos algumas mudanças de classificação dos corpos hídricos, conforme detalhada
em ordem cronológica no Quadro 2. Até o ano de 2005 todos os cursos d’água da ilha de Santa
Catarina, com exceção da jusante da quota 2 (dois) do rio Tavares, eram enquadrados na Classe 1,
onde não eram tolerados lançamentos de efluentes mesmo tratados, segundo o Decreto Estadual №
14.250/1981. Com a aprovação da Resolução do CONAMA № 357/2005, o enquadramento dos
corpos de água ficou a cargo do Conselho Nacional de Recursos Hídricos - CNRH e Conselhos
Estaduais de Recursos Hídricos - CERH. Porém, na falta desse enquadramento, as águas doces
serão consideradas classe 2, as salinas e salobras classe 1, exceto se as condições de qualidade
atuais forem melhores, o que determinará a aplicação da classe mais rigorosa correspondente. Para
manter uma classificação mais rigorosa, com objetivo de preservar os cursos d’água do Município,
foi aprovada a Resolução CERH № 003/2007, que mantém a mesma classificação anterior,
instituída na Portaria № 024/1979, mas revogada no ano seguinte pela Resolução CERH №
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001/2008, que adota a classificação para corpos de água sem aprovação de enquadramento expressa
no Artigo 42 da Resolução CONAMA № 357/2005.
Quadro 2 – Enquadramento dos corpos de água de Florianópolis do ano de 2004 aos 2008.
Ano

Legislação

Texto

Até
2004

Portaria SDS № 024/1979

2005

Resolução CONAMA № 357/2005

2007

Resolução CERH № 003/2007

2008

Resolução CERH № 001/2008

Classe 1: “Todos os cursos d'água da Ilha de Santa Catarina, exceto
o Rio Tavares, a jusante da quota 2 (dois).”
“O enquadramento dos corpos de água dar-se-á de acordo com as
normas e procedimentos definidos pelo Conselho Nacional de
Recursos Hídricos - CNRH e Conselhos Estaduais de Recursos
Hídricos.”
“Enquanto não aprovados os respectivos enquadramentos, as águas
doces serão consideradas classe 2, as salinas e salobras classe 1,
exceto se as condições de qualidade atuais forem melhores, o que
determinará a aplicação da classe mais rigorosa correspondente.”
“Todos os cursos d’água da Ilha de Santa Catarina, exceto o Rio
Tavares, a jusante da quota 02 (dois).”
“Adotar a classificação estabelecida pela Resolução nº 357, de 17
de março de 2005, do Conselho Nacional de Meio Ambiente –
CONAMA, enquanto não aprovado o novo enquadramento dos
corpos d’água superficiais do Estado de Santa Catarina, baseado em
estudos técnicos específicos.”

Assim, conforme a Resolução CERH № 001/2008 e a Resolução CONAMA № 357/2005, o
enquadramento dos corpos de água receptores de efluente tratado dos sistemas públicos de
esgotamento sanitário de Florianópolis pode ser observado no Quadro 3.

Quadro 3 – Enquadramento dos corpos de água receptores de efluente tratados provenientes dos SESs
Corpo de Água Receptor

Município

SES

ETE

Classe

Mar (Baía Sul)
Mar (Baía Norte)
Rio Forquilhas
Solo (Lençol Freático)
Solo (Lençol Freático)
Rio Papaquara
Riacho
Canal de drenagem
Rio Papaquara
Solo (Lençol Freático)
DD

Florianópolis
Florianópolis
São José
Florianópolis
Florianópolis
Florianópolis
Florianópolis
Florianópolis
Florianópolis
Florianópolis
Florianópolis

SESFI
SESSG
SESFC
SESLC
SESBL
SESC
SESPB
SESPT
SESVU
SESJI
SESBA

Insular
Saco Grande
Potecas
Lagoa da Conceição
Barra da Lagoa
Canasvieiras
Praia Brava
PARQTEC
Vila União
Jurerê Internacional
Base Aérea

1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
-
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2.6.6.8. Avaliação do efluente das ETEs da CASAN quanto aos padrões de lançamento
Para o controle do tratamento realizado pelas ETEs, a CASAN faz monitoramento de 25 (vinte e
cinco) parâmetros de amostras coletadas algumas vezes ao ano do esgoto bruto afluente e do
efluente líquido tratado, realizado desde o ano de 2004. Porém, não há definição e monitoramento
da zona de mistura e de pontos de amostragem à jusante do lançamento, não permitindo uma análise
do impacto desta atividade potencialmente poluidora na qualidade do corpo de água receptor. Este
monitoramento e controle do impacto causado pelo lançamento de efluentes nos corpos receptores
constituem requisito para a obtenção do licenciamento ambiental, porém, a maioria das ETEs em
operação não apresenta licença ambiental junto aos órgãos competentes.
Considerando que durante um período entre o ano de 2004 e 2008, quando foi realizado o
monitoramento do efluente das ETEs da CASAN, o enquadramento dos corpos de água receptores
não permitia nenhum lançamento de efluente, adotou-se neste diagnóstico como referência para
análise o enquadramento proposto pela Resolução CONAMA № 357/2005, conforme o Quadro 2,
que é o vigente atualmente.
Quanto aos padrões de lançamento de efluente, no período do monitoramento das ETEs a legislação
vigente era o Decreto Estadual № 14.250/1981, sendo esta a referência utilizada para a análise.
Porém, no ano de 2009 esta legislação foi revogada pelo Decreto Estadual № 14.657, que definiu
novos padrões de lançamento de efluente. Também utilizou-se como referência para análise do
monitoramento as Resoluções do CONAMA № 357/2005 e 397/2008. A partir dos padrões
expressos nestas legislações ambientais construiu-se uma matriz de referência com os padrões de
lançamento de efluentes mais restritivos para análise dos resultados do monitoramento do efluente
lançado pela CASAN no período do ano de 2004 a 2008, conforme observado na Tabela 24.
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Tabela 24 - Matriz de referência para comparação dos resultados das análises dos parâmetros
monitorados pela CASAN com os padrões existentes na legislação ambiental vigente para lançamento
de efluentes
Padrões de Comparação Previstos na Legislação
Ambiental Vigente
Parâmetros Monitorados pela CASAN

pH
Temperatura (ºC)
Alcalinidade total (mg/l)
Oxigênio dissolvido (mg/l)
Cloretos (mg/l)
Turbidez (NTU)
Cor aparente
Cor verdadeira (mg Pt/l)
DBO5,20 (mg/l)
DQO (mg/l)
Coliformes totais (NMP/100 ml)
Escherichia Coli (NMP/100 ml)
N-NH4 (N amoniacal) (mg/l)
N-NO2 (nitrito) (mg/l)
N-NO3 (nitrato) (mg/l)
NT (nitrogênio total) (mg/l)
N-Orgânico (mg/l)
P-PO4 (fosfato) (mg/l)
P total (fósforo total) (mg/l)
Sulfeto (mg/l)
Sulfato (mg/l)
Sólidos totais (ST) (mg/l)
Sólidos suspensos (SS) (mg/l)
Sólidos Sedimentáveis (SSd) (mg/l)
Sólidos dissolvidos (SS) (mg/l)

Lei Estadual

Resoluções CONAMA

14.250/1981(1)

357 – Artigo 34(2)

No 397(3)

6,0 – 9,0
< 40
–
–
–
–
–
–
60,0 (4)
–
–
–
–
–
–
10,0
–
–
1,0
1,0
–
–
–
1,0
–

5,0 – 9,0
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
1,0
–

–
< 40
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
20,0 (5)
–
–
–
–
–
–
1,0
–
–
–
–
–

Referência

6,0 – 9,0
< 40
–
–
–
–
–
–
60,0 (4)
–
–
–
–
–
–
10,0
–
–
1,0
1,0
–
–
–
1,0
–

Legislação válida para o monitoramento no período de 2004 à 2008, posteriormente revogada pelo Decreto Estadual No
14.675/2009.
(2)
Artigo que trata dos padrões de lançamento de efluente em corpos de água.
(3)
Altera o inciso II do § 4o e a Tabela X do § 5o, ambos do art. 34 da Resolução do CONAMA No 357/2005.
(4)
Este limite somente poderá ser ultrapassado no caso da estação de tratamento de efluente reduzir a carga poluidora em termos de
DBO5,20 em no mínimo 80% (oitenta por cento).
(5)
Não aplicável em sistemas de tratamento de esgotos domésticos.
(1)

Convenção

Padrão existente na legislação ambiente vigente
Padrão utilizado análise de controle da operação da ETE
Padrão não mais exigido pela legislação ambiental vigente
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Na matriz de referência observam-se apenas 7 (sete) dos 25 (vinte e cinco) parâmetros realizados
pelas CASAN com padrões de lançamento de efluente discriminados na legislação ambiental, sendo
que os outros 18 (dezoito) parâmetros são utilizados para controle da eficiência das ETEs. Abaixo
são apresentados os números totais de amostras realizadas para cada parâmetro analisado e para
cada ETE no período de 2004 à 2008 e os números de amostras fora dos padrões expressos na
Tabela 25.

0
0
6
15
0
0
8
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Insular
Potecas
Lagoa da Conceição
Barra da Lagoa
Canasvieiras
Saco Grande
PARQTEC
Praia Brava
Vila União

0%
0%
10%
39%
0%
0%
32%
0%
0%

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

Todas

7%

0%

Todos Parâmetros

Insular
Potecas
Lagoa da Conceição
Barra da Lagoa
Canasvieiras
Saco Grande
PARQTEC
Praia Brava
Vila União

SSd (mg/l)

83
53
39
13
32
14
15
16
9

97
62
58
34
61
19
23
27
9

567
352
317
200
334
122
132
151
53

5
0
6
6
8
12
4
0
3

120
91
110
71
86
43
45
31
21

5%
0%
10%
18%
13%
63%
17%
0%
33%

21%
26%
35%
36%
26%
35%
34%
21%
40%

Sulfeto (mg/l)

97
63
59
36
62
20
24
29
9

PT (mg/l)

DBO5,20 (mg/l)

99
64
59
38
64
20
25
29
9

ETEs

NT (mg/l)

Temperatura (ºC)

Insular
Potecas
Lagoa da Conceição
Barra da Lagoa
Canasvieiras
Saco Grande
PARQTEC
Praia Brava
Vila União

Parâmetros
Monitorados
pela CASAN

pH

Tabela 25 - Dados do monitoramento do efluente final das ETEs operadas pela CASAN entre 2004 e
2008

Número Total de amostras

68
43
34
21
36
13
13
14
5

80
39
42
27
52
18
17
18
5

43
28
26
31
27
18
15
18
7

Número de amostras fora dos padrões

0
13
10
2
2
0
3
2
9

32
42
34
21
32
13
13
13
4

75
36
41
27
44
18
17
16
5

8
0
13
0
0
0
0
0
0

Porcentagem de amostras fora dos padrões

0%
25%
26%
15%
6%
0%
20%
13%
100%

47%
98%
100%
100%
89%
100%
100%
93%
80%

94%
92%
98%
100%
85%
100%
100%
89%
100%

19%
0%
50%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

Porcentagem total de amostras fora dos padrões

15%

83%

94%

10%

11%

28%

Observando os resultados na Tabela 25 percebe-se que 83% e 94% dos parâmetros de Nitrogênio
Total e Fósforo Total, respectivamente, ficaram fora dos padrões de lançamento em todas as ETEs
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da CASAN. Em decorrência deste enriquecimento nutricional do corpo hídrico receptor, além da
depleção de oxigênio dissolvido devido às reações de oxidação, ocorre a eutrofização, que é o
processo de florescimento de uma grande massa celular de algas que causam turbidez, cor, maus
odores, toxicidade, mortandade de animais aquáticos e até o assoreamento do corpo de água a longo
prazo. Entre as ETEs analisadas, a ETE Vila União foi a que apresentou pior performance,
apresentando todas as suas amostras de DBO5,20 fora dos padrões de lançamento.
Apesar de apenas 28% de todas as amostras coletadas ficarem fora dos padrões de lançamento de
efluente é necessário ressaltar que parâmetros como pH, temperatura e sulfetos não são tão
relevantes em despejos domésticos como são o Nitrogênio Total e Fósforo Total, além de outros
parâmetros de lançamento de efluentes de grande importância que não há padrão expresso na
legislação vigente.
Outro problema comum a estas ETEs são os maus odores excessivos exalados, trazendo transtornos
às moradias próximas a estas estações. Estes odores são causados pelo mau funcionamento destas
unidades de tratamento, não havendo atualmente estudo ou projeto específico para minimização
desse inconveniente. Estas ETEs também não contam com manual de operação e manutenção, com
exceção apenas da ETE Insular.
Constatou-se também, que as ETEs não possuem operação informatizada e controlada a distância,
dificultando assim a segurança operacional adequada para efeitos de proteção ambiental. Além
disso, a CASAN não dispõe de planos, programas e projetos específicos para modernizar o
desempenho das atividades de operação e manutenção dos seus sistemas de esgotos sanitários e
nem para o aproveitamento do lodo e do efluente líquido proveniente destas unidades.
2.6.6.9. Deficiência na rede coletora de esgotamento sanitário
A extensão da rede coletora implantada no município atualmente é de 540 km, não existindo um
cadastro atualizado e informatizado e nem uma sistemática para execução deste cadastro, fato este
que dificulta o controle operacional dos sistemas de esgotamento sanitário. A extensão da rede
coletora, ligações prediais e economias existentes para cada sistema de esgotamento sanitário são
apresentadas na Tabela 26.
Tabela 26 - Extensão de rede coletora e número de ligações prediais e economias dos SESs
Extensão Rede No de Ligações
No de
Sistema de Esgoto
No
Coletora (m)
Prediais
Economias
1
Florianópolis Continente
201.164
8.917
22.704
2
Florianópolis Insular
239.784
10.682
44.136
3 Balneário da Lagoa da Conceição
25.524
2.003
3.259
4
Balneário da Barra da Lagoa
21.164
1.190
1.821
5
Balneário de Canasvieiras
26.141
2.238
9.009
6
Saco Grande
5.190
325
706
7
Balneário da Praia Brava
8.900
92
1.388
8
Parque Tecnológico PARQTEC
483
09
289
9
Vila União/CN/CP
1.348
73
142
10 Balneário de Jurerê Internacional
7.684
652
2.739
11
Base Aérea de Florianópolis
1.200
45
45
Total
540.011
26.250
86.844
Fonte: CASAN, 2008.
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O município enfrenta diversos problemas quanto ao funcionamento da rede coletora, que se iniciam
na fase de sua implantação. A Operadora ao concluir as obras de implantação da rede coletora e das
ligações prediais até o passeio (trecho do ramal predial externo + caixa de inspeção), apenas passa a
cobrar pelos serviços quando o sistema entra em funcionamento, não fiscalizando se o usuário fez
corretamente a ligação domiciliar (trecho do ramal interno – imóvel até a caixa de inspeção no
passeio). Desta forma, mesmo com a rede coletora implantada, existem diversas situações
irregulares como: (i) existência de ligações de esgoto na rede de drenagem; (ii) existência de
infiltração de esgoto, com ou sem tratamento; e (iii) existência de ligações de drenagem na rede
coletora de esgoto ocasionando o aumento da vazão.
Esta irregularidade vem à tona principalmente em áreas específicas com o acúmulo de esgoto bruto,
atingindo assim uma parcela da população que pressiona os órgãos ambientais, como a FLORAM,
FATMA e Vigilância Sanitária, os órgãos legais, como Ministérios Públicos Estadual ou Federal, e
a Operadora. Toda essa demanda ambiental e judicial poderia ser evitada se houvesse uma
sistemática adequada para fiscalização e eliminação de ligações irregulares tão logo que se inicie a
operação do sistema.
2.6.6.10. Deficiências nas soluções individuais
Nas regiões onde não há rede pública o esgotamento sanitário é realizado de forma individual, não
havendo um cadastro atualizado que permita quantificar o tipo de tratamento e destinação final
realizado nestes locais, existindo muitas irregularidades. Assim, não é conhecido o número de
habitações atualmente que dispõem o esgoto sanitário através de fossas sem a observância das
normas da ABNT e sem a manutenção periódica necessária. Porém, devido à falta de fiscalização e
orientação técnica pela concessionária ou pela Prefeitura Municipal de Florianópolis – PMF, estas
irregularidades são comuns nas áreas onde não há rede pública coletora. A Lei Federal No
11.888/2008 exige que haja assistência técnica pública e gratuita às famílias de baixa renda quanto
aos serviços de esgotamento sanitário, a qual não existe com efetividade no município de
Florianópolis.
Esta falta de controle e fiscalização na implantação e operação das soluções individuais tem como
conseqüência a poluição dos ecossistemas, gerando maus odores, contaminação de mananciais e
balneabilidade imprópria. Outro fator agravante são as características geológicas do Município,
como a baixa permeabilidade do solo e o alto nível do lençol freático, o que dificulta a infiltração
local dos efluentes e necessitam de soluções específicas.
2.6.6.11. Deficiências na gestão do setor de esgotamento sanitário
Atualmente a CASAN detém 97,35% das ligações prediais, 96,79% das economias, 98,36% da
extensão total da rede coletora, 85,51% das estações elevatórias, 96,27% da capacidade instalada de
tratamento e 93,1% da população total atendida com serviços de esgotamento sanitário. Isto revela a
predominância na administração destes serviços pela CASAN, que tem se desenvolvido sem uma
fiscalização adequada pela Prefeitura Municipal de Florianópolis, estando em desacordo com a Lei
11.445/2007. Quanto aos demais serviços de esgotamento sanitário realizados de forma
independente (SES Jurerê Internacional e SES Base Aérea), em função da dificuldade de acesso aos
dados técnicos destes serviços, não há uma avaliação efetiva. Estes fatores expõem a necessidade de
que o próprio município, titular dos serviços de saneamento básico, possa administrar
adequadamente o setor de esgotamento sanitário, conforme exige a Lei Federal No 11.445/07.
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Outra fragilidade na administração destes serviços de saneamento é a falta de uma estrutura
organizacional exclusiva, com autonomia financeira, para operar os sistemas de esgotamento
sanitário do município. Atualmente, esta responsabilidade é da Superintendência de Negócios da
Região Metropolitana da Grande Florianópolis – SRM, a qual está vinculada à Diretoria Regional
da Região Metropolitana da Grande Florianópolis da CASAN.
2.6.6.12. Licenciamento Ambiental
Entre as unidades que compõem os sistemas de esgotamento sanitários existentes e obras em
andamento, muitas não possuem licenciamento ambiental junto à Fundação do Meio Ambiente
(FATMA) ou não foram renovadas, o que configura um desacordo com a Lei Federal No 6.938/81,
que institui a Política Nacional do Meio Ambiente e exige a licença ambiental de qualquer
instalação ou atividade potencialmente poluidora ou degradadora do meio ambiente, com respaldo
nas resoluções do CONAMA nº 001/86 e nº 237/97.
No Quadro 4 abaixo estão discriminadas as licenças obtidas junto à FATMA e seus respectivos
prazos de validade.
Quadro 4 – Licenças ambientais e prazo de validade para os SESs
No
Sistema de Esgoto
Licença
Validade
*
1
Florianópolis Continente
LAI № 0081/08
2010
2
Florianópolis Insular
LAO** № 137/06
2010
3 Balneário da Lagoa da Conceição LAO № 006/09
2011
4
Balneário da Barra da Lagoa
LAI № 027/04
Expirada
LAO № 302/07
2011
5
Balneário de Canasvieiras
LAI № 175/09
2011
6
Saco Grande
LAO № 666/07 Expirada
7
Balneário da Praia Brava
LAO № 271/01 Expirada
8
Parque Tecnológico PARQTEC
9
Vila União/CN/CP
10 Balneário de Jurerê Internacional
DD
DD
11
Base Aérea de Florianópolis
DD
DD
Fonte: FATMA, 2009.
LAI – Licença Ambiental de Instalação
**
LAO – Licença Ambiental de Operação
***
DD – Dado Desconhecido
*

A falta de licença ambiental é mais um indicativo que os serviços de esgotamento sanitário
realizados ainda não possuem um controle pelo Município e apresentam grande risco de degradação
ambiental, principalmente no que diz respeito aos mananciais utilizados para abastecimento de
água.
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2.6.7. DIAGNÓSTICO DO SETOR DE DRENAGEM URBANA E MANEJO DAS ÁGUAS
PLUVIAIS URBANAS
O termo Sistema de Drenagem Urbana refere-se ao conjunto de medidas que previnem inundações e
alagamentos e tem por objetivo o desenvolvimento do sistema viário e o escoamento rápido das
águas por ocasião das chuvas visando à segurança e ao conforto da população (IBGE, 2005).
Em sentido mais amplo, o termo drenagem urbana faz referência ao conjunto de medidas que tem
como finalidade a minimização dos riscos e dos prejuízos causados pelas inundações, possibilitando
o desenvolvimento urbano de forma mais harmônica possível, em articulações com outras
atividades.
Os sistemas de drenagem urbana podem ser divididos em duas partes: a micro-drenagem e a macrodrenagem. A Micro-drenagem promove, através das redes coletoras, o escoamento das águas de
chuva que caem na área urbana. As águas ao chegarem às ruas se concentram nas sarjetas até
alcançarem as bocas de lobo. A partir destas estruturas de captação, as águas escoam abaixo do
nível da rua, através dos tubos de ligações sendo encaminhados aos poços de visita e às galerias de
águas pluviais. A Macro-drenagem refere-se aos canais e galerias localizados nos fundos de vale,
representam grandes troncos coletores. As obras de macro-drenagem visam melhorar as condições
de escoamento das águas, de forma a atenuar os problemas de erosão, assoreamento e inundações
ao longo dos principais canais nos fundos de vales.
No Município de Florianópolis, a configuração atual do sistema de drenagem tem relação direta
com o crescimento urbano não planejado da cidade. A condição acidentada do relevo do município
também influenciou na conformação do sistema de drenagem urbana da cidade. Devido a esta
característica muitos leitos naturais acabaram tornando-se elementos importantes para o sistema de
drenagem. Os cursos d’água que foram aproveitados sofreram modificações ao longo de seu leito,
sendo retificados, revestidos e, em muitos casos, cobertos.
O crescimento urbano acelerado provocou o aumento da impermeabilização do solo, os
desmatamentos, a erosão, as ocupações indevidas de locais sob influência das águas (manguezais,
fundos de vales, leitos secundários de rios e encostas de morros), as ocupações do leito dos canais e
a utilização incorreta dos canais como depósito de resíduos e efluentes domésticos.
Na década de 1970 foram, pela primeira vez, elaborados estudos com o objetivo de propor um
Plano Global de Drenagem para o município. Este trabalho diagnosticou que muitos trechos do
Sistema de Drenagem possuem escoamento superficial nas vias públicas. Outra característica
também diagnosticada foi o fato de não existirem poços de visita interligados ao Sistema de
Drenagem Pluvial, o que dificultava os trabalhos de manutenção dos mesmos, situação esta que se
mantém até os dias de hoje.
O Plano Global de Drenagem tentou solucionar estes problemas através da realização de projetos e
obras de canais de drenagem para a cidade. Sua implantação, porém, não foi finalizada, resultando
nas conseqüências sentidas ainda pela população e pela cidade.
Com a modificação das condições da cidade em decorrência do aumento da população urbana e do
aumento da área impermeabilizada, os canais dimensionados de forma apropriada para a época, não
correspondem hoje às condições da bacia de drenagem atual. O Plano Global de Drenagem foi
executado em algumas regiões específicas da cidade e não executado em outras. Esta situação teve
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como conseqüência regiões da cidade que apresentam melhores condições no que diz respeito à
drenagem urbana, como é o caso da região continental.
Outro instrumento de gerenciamento implantado no município e que se manteve durante certo
período de tempo, em especial durante a década de 1980, foi a intervenção do Departamento
Nacional de Obras e Saneamento (DNOS). As intervenções que ocorreram em conseqüência da
participação do DNOS no gerenciamento do Sistema de Drenagem do município modificaram
consideravelmente a paisagem da cidade, contribuindo para a construção de canais, bem como
retificando e dragando os canais já existentes. Estas ações do Governo Federal tinham como
principal objetivo conter as enchentes nos municípios brasileiros, assim como, as epidemias de
malária junto ao Serviço Nacional de Malária. A forma encontrada para evitar este problema era
drenando as cidades, evitando, desta forma, a formação de pântanos e áreas com água represada.
Após a extinção do DNOS, com a desaceleração de investimentos no município no setor de
drenagem urbana, a cidade ficou desamparada com relação a sua macro-drenagem. Os canais, a
partir de então, começaram a sofrer assoreamento, resultado da falta de manutenção. O problema de
assoreamento dos canais tornou-se mais evidente nesta última década, em virtude dos manguezais
da cidade também se apresentarem bastante assoreados. Este fato ainda coincidiu com a questão
ambiental como fator relevante na elaboração de obras e projetos. Esta nova configuração políticoadministrativa fez com que muitas áreas, que anteriormente sofriam intervenções sem necessidade
de obtenção de licenças ambientais, fossem questionadas e interditadas pelos órgãos ambientais
competentes.
Os manguezais são exemplos desta situação. Anteriormente os manguezais eram dragados pelo
DNOS, com a nova configuração político-administrativa da cidade que passou a levar em
consideração os aspectos ambientais, os pedidos de dragagem começaram a ser vetados em função
da exigência de licenciamento ambiental, desta forma o processo natural de assoreamento começou
a se tornar um problema. Cabe destacar que uma parcela da causa dos problemas enfrentados pelo
município no que diz respeito ao seu Sistema de Drenagem não tem relação com a exigência de
licenças ambientais para a realização de limpeza nas áreas de preservação ambiental, mas sim com
o processo de construção de canais de drenagem construídos com a descarga final nos manguezais.
Esta configuração acelerou o processo de assoreamento destas regiões, uma vez que estes
ecossistemas já sofrem processos de assoreamento de forma natural. O acúmulo de água e obstrução
dos canais que atravessam os mangues tem provocado diversos pontos de alagamentos na cidade,
bem como ocorrência de enchentes em eventos de chuvas mais intensas.
Outra situação que influenciou na configuração atual do Sistema de Drenagem de Florianópolis foi
o modo como a ocupação urbana se consolidou. Além da ocupação em áreas não regulamentadas,
também ocorreram ocupações nas regulamentadas que são reprováveis por se caracterizarem
sujeitas a alagamentos e inundações. As regiões que mais sofrem com problemas de enchentes e
alagamentos no município localizam-se, principalmente, a montante dos manguezais. Os eventos de
enchentes e inundações nestas regiões normalmente acontecem quando os períodos de chuva e de
maré alta são coincidentes. Sendo assim, a situação nestas regiões é de grandes ocupações,
impermeabilização do solo e ausência de planejamento da macro-drenagem. Este quadro reflete,
portanto, de forma prejudicial sobre a população residente, com pessoas desabrigadas e bens
perdidos todas as vezes que estes eventos probabilísticos ocorrem.
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As principais deficiências diagnosticadas no município que caracterizam o seu Sistema atual de
Drenagem Urbana têm relação com a falta de manutenção do sistema de drenagem, o lançamento de
resíduos e esgotos domésticos, a impermeabilização do solo, a ocupação de áreas de preservação
permanente e a existência de deficiências na ordenação institucional do Setor de Drenagem Urbana
no contexto da administração municipal.
2.6.7.1. Manutenção
Dentre os problemas identificados e enfrentados pela cidade, atualmente, pode-se considerar a
carência de um programa de manutenção periódica nos sistemas de drenagem. Este fato muito se
deve à impossibilidade de realização deste tipo de serviço em virtude da cobertura total dos canais
e/ou a inexistência de espaço para a realização de manutenção do mesmo em decorrência da
ocupação de suas margens. O canal da Av. Rio Branco no trecho próximo ao Instituto Nacional do
Seguro Social – INSS, na área central da cidade é um dos canais que enfrentam problemas para
manutenção devido ao espaço insatisfatório para a realização do serviço (Figura 21).

Figura 21 - Trecho aberto do canal da Av. Rio Branco, próximo ao INSS. O canal segue por entre as
edificações sem espaço para manutenção

A incorreta ocupação urbana no município de Florianópolis contribuiu para o problema da falta de
manutenção se agravasse ainda mais, considerando que atualmente muitas construções encontramse dispostas sobre os sistemas de drenagem (Figura 22). Esta situação, além de provocar um maior
acumulo de resíduos, faz com que os serviços de manutenção tornem-se muitas vezes inexeqüíveis.
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Figura 22- Canal da Prainha próximo ao túnel Profª. Antonieta de Barros, construções sobre os canais
de drenagem

Outro canal que dispõe de espaço para manutenção insatisfatório refere-se ao canal da Rua Arno
Hoeschl, o qual não segue pelo centro da via e sim por debaixo das edificações na sua margem
esquerda no sentido Av. Rio Branco / Beira Mar Norte (Figura 23).

Figura 23 - O canal da Rua Arno Hoeschl segue sob os prédios, situação que dificulta sua manutenção

2.6.7.2. Lançamento de esgotos e resíduos sólidos
O lançamento de esgotos clandestinos configura-se, também, como um dos problemas recorrentes
em grande parte dos canais que atravessam as zonas urbanizadas do município. Os canais da Av.
Hercílio Luz e da Assembléia Legislativa de Santa Catarina (Figura 24) são exemplo da utilização
inadequada dos canais de drenagem com despejo de esgoto doméstico e resíduos sólidos,
resultando, desta maneira, na ocorrência de eventos de enchentes e alagamentos na região.
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(b)

Figura 24 - Canal da Assembléia Legislativa de Santa Catarina com material obstruindo o canal

A presença de resíduos sólidos e efluentes domésticos nos canais faz com que suas seções de
escoamento de vazão sejam diminuídas e, em eventos chuvosos, a água é extravasada.
Nas áreas desprovidas de rede coletora pública de esgotos é comum encontrar basicamente três
situações: (i) existência de solução individual tipo fossa séptica + sumidouro; (ii) solução individual
constituída de fossa séptica + filtro anaeróbio, com o efluente sendo lançado no canal de drenagem
e; (iii) lançamento de esgotos domésticos sem qualquer tratamento diretamente nos canais de
drenagem. A terceira situação é claramente a mais preocupante, da qual se supõe que a população
do município em geral não está conscientizada a respeito dos problemas que esta situação acarreta
aos cursos d’água existentes, comprometendo a qualidade da água dos mesmos e, por conseqüência,
tornando crítica a situação de balneabilidade de alguns balneários do município. Levando a crer,
também, que não há clareza por parte da população a respeito da diferenciação entre rede coletora
de esgotos e rede pluvial de drenagem.
Em algumas regiões da cidade, a prática de lançamento de efluentes domésticos diretamente nos
canais de drenagem continua a ocorrer mesmo com o atendimento através de rede coletora de
esgoto. Este problema acontece, por exemplo, no canal do Figueirense, na UTP Estreito, onde o
lançamento de elevadas cargas poluidoras no canal contribui para a poluição da Baía Norte (Figura
25).
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Figgura 25 - Caanal do Figueirense próxximo a foz

2.6.7.3. Impermeabilização do solo
Com o crescimentoo acelerado da cidade e a ocupaçãão inadequaada do solo, a impermeeabilização do
solo paassou a se caracterizaar como um
m agravante para o bom
b
funcioonamento do
d Sistema de
Drenageem do muniicípio, uma vez que dim
minui o tem
mpo de escooamento da água e aum
mento da vazzão
no sisteema. Do meesmo modo, a ocupaçãão indevida de locais próximos
p
a corpos d’ág
gua, como é o
caso da foz do Rio Quincas, na praia da Armação,
A
traaz problemaas como o aassoreamentto dos canaiis.
Outro fator
f
que fez agravar o problema de imperm
meabilizaçãoo do solo noo município
o foi a grannde
quantidaade obras reealizadas coom a finaliddade de enco
obrir os cannais de drennagem, em decorrência
d
do
crescim
mento urbanoo. Muitos canais
c
de drrenagem paassaram porr obras deste tipo, com
mo o canal Av.
A
Hercílioo Luz que foi
f aproveittado a partiir do leito do
d antigo Rio
R da Bulhha, sendo trransformadoo e
adaptaddo para se adequar
a
à acelerada
a
u
urbanização
da região (Figura 266). Para isso, no referido
canal veem sendo reealizadas obbras civis a fim
f de cobrri-lo.

(a
a)

(b)

(c))

Figura 26- (a) Can
nal da Aveniida Hercílio Luz na década de 70, (b
b) ano de 20010 e (c) treccho em obraas,
ainda desco
oberto.

102

PLANO MUNICIPAL INTEGRADO DE SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS
Versão Consolidada Final

2.6.7.4. Áreas de Preservação Permanente – APP
O Sistema de Drenagem do município em muitos casos está associado a áreas de preservação
permanente, o que resulta em uma fragilidade para o sistema, uma vez que as descargas finais dos
canais em APP acabam por assorear o local já que os serviços de limpeza nestes locais necessitam
de licença ambiental e, por esta razão, são dificilmente executados. A lógica desta condição resulta
em regiões vulneráveis a enchentes e alagamentos.
A Bacia do Rio Itacorubi (Figura 27) configura-se como um dos canais do Município que tem sua
descarga final em área de APP, o deságüe acontece no Manguezal do Itacorubi. Esta situação
contribui para o assoreamento do manguezal, uma vez que a região do bairro Itacorubi sofre uma
ocupação urbana crescente, o que acaba contribuindo para uma maior geração de resíduos e
efluentes que inadequadamente são dispostos em canais de drenagem.

(a)

(b)

Figura 27 - (a) Foz do Rio Itacorubi e (b) eventos de enchente na região

Da mesma forma, a UTP Saco Grande possui um manguezal para o qual escoa toda a drenagem da
região. Um situação particular ocorrente nesta região diz respeito a ocupação de áreas inundáveis,
situação característica do Loteamento Monte Verde que se encontra em área inundável do Rio Pau
do Barco que sofre com eventos de enchentes a partir de chuvas de médio porte. A UTP Ratones do
mesmo modo encontra-se a montante do Manguezal do Rio Ratones e sofre com problemas de
enchentes devido à influência do mesmo.
Para o caso da ocupação de áreas de preservação permanente, a incidência de desrespeito à
legislação pode ser atribuída à inexistência de um cadastro atualizado dos canais de drenagem e
cursos d’água existentes, onde estejam claramente identificados quais elementos de drenagem
utilizados pelo município são canais de drenagem e quais são cursos d’água. Como exemplo de
cursos d’água que cumprem papel de canais de drenagem pode-se citar os Rios Papaquara e
Vargem Grande que funcionam atualmente como importantes elementos de drenagem na região da
praia de Canasvieiras (Figura 28).
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(a)

(b)

Figura 28 - (a) Rio Papaquara, próximo a Rod. SC-401 e (b) Rio Vargem Grande também próximo a
Rod. SC-401

2.6.7.5. Ordenação Institucional
Do ponto de vista institucional, um primeiro aspecto que aparece concerne à própria estrutura
organizacional responsável pela drenagem urbana no município. A gestão do Setor de Drenagem
Urbana não é efetuada por um órgão ou setor técnico dotado de autonomia administrativa e
financeira, constatando-se assim, a sua fragilidade político-institucional no contexto da
administração municipal.
O gerenciamento da drenagem urbana no município é de responsabilidade da Secretaria Municipal
de Obras na porção insular, e da Secretaria Municipal do Continente na porção continental. Neste
cenário está envolvida, ainda, a Companhia de Melhoramentos da Capital (COMCAP) que, quando
solicitada pela Secretaria Municipal de Obras, participa das ações de limpeza dos canais de
drenagem fornecendo mão de obra e equipamentos.
A questão do comprometimento do Poder Público Municipal em relação ao setor de drenagem
urbana, a partir da promulgação da Lei do Saneamento (Lei 11.445/2007), passa a ser requerido e
evidenciado, uma vez que este setor vem a se constituir como um componente do saneamento
básico e, por isso, exige dos gestores públicos e profissionais da área que tenham uma visão
integrada dos processos de urbanização, uso e ocupação do solo em conjunto com o manejo das
águas pluviais nos municípios.
2.6.7.6. Outras Deficiências
Outras deficiências foram diagnosticadas no município. A micro-drenagem do município causa
problemas devido à falta de critérios claros para a sua construção e a desatualização dos projetos em
andamento ou em elaboração quanto ao conceito de Drenagem Urbana Sustentável. Não existe na
cidade um manual ou conjunto de normas que possam ser consultadas pela população a fim de
esclarecer suas dúvidas com relação aos diâmetros das tubulações, bem como, uma especificação
quanto ao lugar a que os ramais devem estar ligados, por exemplo. Esta situação resulta em muitas
obras realizadas empiricamente e subdimensionadas, visando apenas uma solução imediatista.
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Outro fator importante a ser considerado, quando se trata do sistema de drenagem de Florianópolis
é a influência da maré. Considerando que grande parte do município localiza-se próximo ao mar,
boa parte das Unidades Territoriais de Planejamento (UTPs) vem sofrendo com eventos de
enchentes e alagamentos causados pela influência da maré nos canais de drenagem.
Outra deficiência que diz respeito ao planejamento urbano é a falta de espaço de manutenção nos
sistemas de drenagem e a intensa impermeabilização do solo. A falta de manutenção dos sistemas
de drenagem impede que sejam realizadas limpezas periódicas nos canais, intensificando, desta
forma, o processo de assoreamento dos mesmos. Já a impermeabilização do solo acaba por
aumentar a vazão em todo o sistema, potencializando os riscos de inundações. No Município de
Florianópolis muitos rios foram sendo incorporados ao sistema de drenagem, sendo construídos
para atender uma vazão menor do que a atual.
A falta de informações a respeito do Sistema de Drenagem implantado também foi um dos
problemas diagnosticados. Não há na cidade um cadastro onde estejam registradas, por exemplo, as
áreas não atendidas pelo sistema, os locais mais suscetíveis a enchentes e alagamentos, os pontos
críticos onde ocorrem estrangulamentos e outros.
Portanto, com a finalidade de proporcionar uma visão global e uma análise comparativa acerca dos
cursos d’água e principais canais de macro-drenagem existentes no Município, foi elaborado um
croqui do sistema de drenagem municipal na Figura 29, contendo a localização dos canais
existentes no município, e a caracterização destes canais quanto a espaço de manutenção, área de
preservação permanente, assoreamento, presença de esgoto e/ou resíduos, erosão, ocupações
irregulares, impermeabilização e descrição dos pontos críticos no Quadro 5.
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Figura 29 – Croqui do sistema de drenagem urbana do Município de Florianópolis
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UTP

Nº

Nome

Declividade

Quadro 5 - Canais de drenagem e cursos d’água existentes no município de Florianópolis dispostos por UTPs
Área de
Esgoto Presença de
Ocupações
Forma da
Espaço de
Extensão
Preservação Assoreamento
Erosão
Secção
Manutenção
Doméstico
Lixo
Irregulares
Permanente

Impermeabilização
do Solo

25

Canal da Avenida
Hercílio Luz

Média

2545,28

Retangular

Satisfatório [1]

Não

Sim

Sim

Baixa [2]

Não

Não

Alta

27

Canal da
Assembléia
Legislativa

Baixa

1215,66

Retangular

Satisfatório

Não

Sim

Sim

Baixa

Não

Sim

Alta

26

Canal do Mercado
Público de
Florianópolis

Baixa

503,24

Retangular

Insatisfatória
[3]

Não

Sim

Não

Baixa

Não

Não

Alta

UTP-01

Canal da Rua Arno
22
Hoeschi

23

Canal da Avenida
Rio Branco

Média

Média

649,78

2058,38

Retangular

Retangular e
Trapezoidal

Inexistente [4]

Inexistente

Não

Não

Sim

Sim

Sim

Sim

Baixa

Baixa

Não

Não

Sim

Sim

Pontos Críticos
As chuvas de grande intensidade
deixam a região sujeita a
enchentes.
Há
presença
significativa de resíduos sólidos
na região da Zona de Interesse
Social (ZEIS) do Maciço do
Morro da Cruz. Todas as ZEIS
necessitam
de
projeto
de
drenagem.
A ocupação das encostas das
ZEIS do Morro da Mariquinha e
Morro do Tico-Tico é um ponto
crítico, devido ao risco de
desabamento, construção sobre
canais de drenagem, lançamento
de lixo e esgoto nos canais. As
Ruas Menino Deus, Jorge Luiz
Fontes e Anastácio Kotizias
alagam com chuvas de média
intensidade, devido à constante
assoreamento e influência das
marés.
As edificações da rua Francisco
Tolentino se encontram abaixo do
nível do canal, criando zonas de
alagamento, o que é agravado
com a maré alta. O assoreamento
do canal se deve à presença de
sedimentos.

Alta

O acumulo de água faz com que o
canal funcione como conduto
forçado, ocorrendo em chuvas de
grande intensidade.

Alta

A confluência da Av. Rio Branco
com Othon Gama d'Eça está
sujeita a alagamentos por se
constituir em região de cota baixa.
O
Canal
encontra-se
subdimensionado. As ruas com
cota inferior a do canal alagam
com chuvas de médio porte. O
assoreamento do canal se deve à
presença de sedimentos.
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UTP

Área de
Preservação
Permanente

Assoreamento

Esgoto Presença de
Doméstico
Lixo

Erosão

Ocupações
Irregulares

Impermeabilização
do Solo

Nome

18

Canal da Avenida
Mauro Ramos

Alta

631,95

Retangular

Satisfatório

Não

Sim

Sim

Baixa

Não

Sim

Alta

14

Canal do Morro do
25

Alta

466,83

Retangular

Insatisfatória

Não

Não

Sim

Alta[5]

Sim

Sim

Alta

15

Canal do Morro do
Horácio

Baixa

2146,09

Retangular

Satisfatório

Não

Sim

Sim

Média

Sim

Sim

Alta

30

Canal da Vila
Operária

Média

2301,65

Quadrangular e
Trapezoidal

Satisfatório

Não

Sim

Sim

Alta

Sim

Sim

Alta

Canal do Jardim
Atlântico

Baixa

Extensão

Espaço de
Manutenção

Nº

34

Declividade

Forma da
Secção

1624,01

Trapezoidal

Satisfatório

Não

Sim

Sim

Alta

Sim

Sim

Canal do
Figueirense

Média

1154,54

Retangular

Satisfatório

Não

Não

Sim

Média

Não

Sim

O rompimento constante das lajes
sob o Condomínio Residencial
Arquipélago devido à sobrecarga
do aterro necessita manutenção.
A montante da Rua São Vicente
de Paula necessita de projeto de
drenagem. O leito do canal está
ocupado
por
construções
clandestinas passando por debaixo
das
edificações
e
está
subdimensionado.
A falta de manutenção causa
zonas de alagamento entre Srv.
Estefânia Kincezski Lima e
Av.Beira Mar Norte.
A Vila Operária e a praça do Saco
dos Limões ficam sujeitos a
enchentes em chuvas de médio
porte. Nas encostas há ruas
construídas perpendicularmente às
curvas de nível. A montante da
região da praça da Caiera está
sujeita a alagamento.

Média

Há ocupação irregular do terreno
destinado
a
Rod.PC-3.
O
entroncamento das ruas Luiz
Gonzaga Valente e Santa Rita de
Cássia está sujeito a alagamento
devido ao subdimensionamento e
ocupação do leito. Ocorrência de
obstrução do canal por lixo.

Alta

Existência
de
obra
subdimensionada a montante da
Rua José de Abreu. Trecho do
Sistema de Drenagem a montante
da rua José Maykot, está sujeito a
alagamentos em chuvas de média
intensidade.

UTP-02

35

Pontos Críticos
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UTP

UTP-3

UTP-4

Espaço de
Manutenção

Área de
Preservação
Permanente

Assoreamento

Esgoto Presença de
Doméstico
Lixo

Erosão

Ocupações
Irregulares

Impermeabilização
do Solo

Baixa

Não

Sim

Alta

Sim

Média

Sim

Sim

Média

Sim

Sim

Baixa

Não

Não

Alta

Não

Sim

Sim

Alta

Sim

Sim

Média

Satisfatório

Sim

Sim

Sim

Média

Sim

Não

Baixa

Leito Natural

Satisfatório

Sim

Sim

Sim

Média

Sim

Não

Alta

Retangular

Satisfatório

Não

Sim

Sim

Alta

Sim

Sim

Alta

Nº

Nome

Declividade

Extensão

Forma da
Secção

36

Canal da Rua
Heitor Blum

Média

1450,53

Retangular

Satisfatório

Não

Não

Sim

38

Canal do Abraão

Baixa

1818,65

Retangular e
Trapezoidal

Insatisfatória

Não

Não

39

Canal da Rua
Bento Goiá

Média

829,73

Retangular

Satisfatório

Não

37

Rio Araújo

Média

1166,5

Leito Natural

Inexistente

44

Rio Itacorubi

Baixa

4101,29

Leito Natural

20

Rio do Meio

Baixa

3532,06

19

Canal do Morro da
Penitenciária

Média

1200,59

Canal da Trindade
21
(Corpo de
Bombeiros)

13

Canal do Polo de
Informática
(Tecnópolis)

Média

Média

1407,46

1069,59

Retangular

Retangular

Insatisfatória

Satisfatório

Não

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Média

Média

Sim

Sim

Sim

Não

Pontos Críticos
A praça Paulo Schlemper e a
montante da rua Barreiros Filho
estão sujeitos a alagamentos
A região das ruas José Belmiro e
José Sena Pereira e imediações
caracterizam-se
como
ponto
crítico devido a problemas de
alagamentos por se constituir em
local de baixa cota.
O ponto de lançamento na Baia
Sul ocorre assoreamento causado
pela influência da maré junto à
foz.
O estrangulamento na ponte de
divisa entre os Municípios e o
subdimensnionamento do bueiro
da Rua Josué di Bernadi são
pontos críticos.
Ocorrência de assoreamento do
leito e fechamento da foz por
conta das correntes marítimas.
Área de Preservação Permanente
(APP) está sendo utilizada como
área de descarga do sistema de
drenagem.
Ocorrência de assoreamento no
leito do canal. APP está sendo
utilizada como área de descarga
do sistema de drenagem.
A ligação do canal com
manguezal encontra-se assoreado.

Alta

Alguns pontos de lançamentos
dos bueiros da Av. Beira Mar
Norte estão estrangulados. APP
está sendo utilizada como área de
descarga do sistema de drenagem.

Média

Necessidade
de
manutenção
constante no trecho a jusante no
trevo de acesso ao bairro João
Paulo, Rod SC-401.

109

PLANO MUNICIPAL INTEGRADO DE SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS
Versão Consolidada Final

UTP

Nº

Nome

16 Canal da CIDASC

24

Canal do
Loteamento
Parque São Jorge

28

Sistema de canais
UFSC/ELETROS
UL

12

Declividade

Extensão

Forma da
Secção

Média

1441,16

Retangular

Média

Espaço de
Manutenção

Área de
Preservação
Permanente

Assoreamento

Satisfatório

Sim

Não

Esgoto Presença de
Doméstico
Lixo

Sim

Média

Erosão

Ocupações
Irregulares

Impermeabilização
do Solo

Pontos Críticos

Não

Sim

Média

APP está sendo utilizada como
área de descarga do sistema de
drenagem.

1600,34

Retangular

Satisfatório

Não

Sim

Sim

Média

Não

Não

Média

Média

5380,25

Retangular e
Circular
(apenas sob o
terreno da
ELETROSUL)

Satisfatório

Não

Não

Sim

Média

Não

Sim

Média

Canal do bairro
João Paulo

Média

433,68

Retangular

Inexistente

Não

Sim

Sim

Alta

Não

Sim

Média

17

Canal da Barra da
Lagoa

Média

3045,22

Leito Natural

Insatisfatória

Não

Não

Sim

Baixa

Sim

Sim

Baixa

32

Canal da Avenida
das Rendeiras

Baixa

1287,3

Leito Natural

Satisfatório

Não

Sim

Sim

Baixa

Sim

Sim

Baixa

29

Córrego da Lagoa

Média

1778,82

Leito Natural

Inexistente

Não

Sim

Sim

Alta

Sim

Sim

Baixa

9

Rio Capivaras

Baixa

7469,48

Leito Natural

Satisfatório

Não

Sim

Sim

Baixa

Sim

Sim

Baixa

11

Canal do Rio Pau
do Barco

Média

2702,39

Retangular

Satisfatório

Sim

Sim

Sim

Alta

Sim

Sim

Baixa

10

Canal do Village
Club

Baixa

1220,85

Tubular e
Seção Natural

Satisfatório

Sim

Sim

Sim

Média

Sim

Não

Baixa

UTP-5

UTP-6

Ocorrência de estrangulamento no
pontilhão, próximo a APAE.
Tubulação que atravessa a FIESC
está subdimensionada. Junção ao
Rio Itacorubi precisa de solução
hidráulica.
O trecho na Rua Dep. Antônio
Edu Vieira está sujeito a
alagamentos. O lixo produzido na
ZEIS
Serrinha
provoca
alagamento na região de cota
baixa.
O
Canal
encontra-se
subdimensionado, ficando sujeito
a enchente. O espaço da
manutenção do canal encontra-se
ocupado por construções.
Encosta
com
ocupações
irregulares que necessitam de
obras de microdrenagens.
As ocupações muito próximas a
margem do canal, localizadas na
região da Av das Rendeiras,
dificultam a manutenção.
O trecho próximo ao LIC está
sujeito a alagamentos. Há
problemas de microdrenagem na
Rua João Pacheco. A região de
cota baixa do Centrinho da Lagoa
está sujeito a alagametos.
Os bueiros das travessias nas ruas
estão subdimensionados.
A região está sujeita a enchentes
com chuvas de médio porte. Há
ocorrência de assoreamento do rio
ao desembocar no manguezal.
Há assoreamento ao longo do
trecho tubular.
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UTP

UTP-10

Nº

7

Nome

Rio Ratones

Declividade

Baixa

Extensão

9859,47

Forma da
Secção

Leito Natural

Espaço de
Manutenção

Satisfatório

Área de
Preservação
Permanente

Sim

Assoreamento

Sim

Esgoto Presença de
Doméstico
Lixo

Não

Baixa

Erosão

Sim

Ocupações
Irregulares

Não

Impermeabilização
do Solo

Pontos Críticos

Baixa

Implantação
de
obras
de
drenagem subdimensonadas por
particulares. O assoreamento do
canal se deve à presença de
sedimentos.

4

Rio Papaquara

Baixa

12721,09

Leito Natural

Satisfatório

Sim

Sim

Sim

Média

Sim

Sim

Baixa

1

Rio do Brás

Baixa

2093,23

Leito Natural

Satisfatório

Não

Sim

Sim

Baixa

Sim

Não

Baixa

8

Rio da Vargem
Grande

Baixa

6249,13

Leito Natural

Satisfatório

Sim

Sim

Sim

Baixa

Sim

Sim

Baixa

6

Rio Capivari

Baixa

6619,69

Leito Natural

Insatisfatória

Não

Sim

Sim

Média

Sim

Sim

Baixa

3

Rio dos Ingleses

Baixa

2358,63

Variada

Insatisfatória

Não

Sim

Sim

Alta

Sim

Sim

Média

5

Sistemas de Canas
de Jurerê
Internacional

Baixa

8970,67

Retangular e
Quadrado

Excelente

Sim

Sim

Não

Baixa

Não

Não

Média

2

Rio das Ostras

Baixa

1595,2

Leito Natural e
Tubular

Inexistente

Não

Sim

Sim

Baixa

Sim

Sim

Média

Baixa

5956,95

Trapezoidal e
Retangular
(canal
interceptor)

Satisfatório

Não

Sim

Sim

Baixa

Não

Não

Baixa

Alta

799,71

Retangular

Satisfatório

Sim

Não

Sim

Média

Sim

Sim

Média

UTP-12

UTP-13

UTP-15

Sistema de Canais
31 do Aterro do Saco
dos Limões
UTP-20
33

Canal da Costeira
do Pirajubaé

Há alagamentos em trechos que
cortam rodovias estaduais. A Rua
da Goiaba e regiões próximas a
Rua Milton Leite da Costa estão
sujeitas a enchentes.
Há ocorrência de enchentes
devido ao fechamento da foz por
correntes marítimas.
Alguns pontos de estrangulamento
em pontilhões e bueiros estão
subdimensionados.
A Rua das Gaivotas apresenta
problemas de microdrenagem. A
Região do Morro do Moquêm
possui bueiros subdimensionados.
Há ocorrência de alagamentos
também nas ruas próximas a rod.
SC-403.
A região está sujeita a enchentes
em chuvas de grande porte.
Alguns
pontos
tubulares
clandestinamente
estão
subdimensionados.
Área de Preservação Permanente
está sendo utilizada como área de
descarga
do
Sistema
de
Drenagem.
Todo o leito do rio, paralelo a
estrada de Jurerê Tradicional está
sujeito a alagamentos.
As ruas da encosta foram
implantadas perpendicularmente
às curvas de nível ocasionando
alagamentos.
Chuvas de grande porte causam
rolamento de pedras no canal,
causando
assoreamento
e
alagamentos.
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UTP

Nº

Nome

Declividade

Extensão

Forma da
Secção

41

Canal de Tapera
(Rua do Juca)

Baixa

2884,57

Leito Natural e
Retangular

40

Canal da Srv.
Manoel I. do
Nascimento

623,95

Leito Natural e
Tubular

UTP-21

Baixa

Espaço de
Manutenção

Área de
Preservação
Permanente

Assoreamento

Insatisfatória

Sim

Sim

Inexistente

Sim

Sim

Esgoto Presença de
Doméstico
Lixo
Sim

Sim

Alta

Alta

Erosão

Ocupações
Irregulares

Impermeabilização
do Solo

Pontos Críticos

Sim

Sim

Média

A Rua do Juca e adjacências estão
sujeitas a enchentes.

Alta

Algumas
soluções
subdimensionadas que foram
executadas por particulares geram
alagamentos.

Sim

Sim

UTP-22

42

Riozinho do
Campeche

Baixa

2669,24

Leito Natural e
Tubular

Inexistente

Não

Sim

Sim

Baixa

Sim

Sim

Média

UTP-26

43

Rio Sangradouro

Baixa

8639,9

Leito Natural

Satisfatório

Sim

Sim

Sim

Baixa

Sim

Não

Baixa

A região da Lagoa da Chica e os
pontos baixos próximos as dunas
que ligam os bairros Campeche e
Morro das Pedras estão sujeitas a
alagamentos.
Há ocorrência de alagamentos em
regiões ocupadas por construções
próximas a margem do rio.
Existem problemas que na
margem do córrego que liga a
Lagoa do Peri ao rio Sangradouro
e algumas obstruções no canal.

[1] Satisfatório: caso onde há uma boa condição de acessibilidade ao canal, proporcionando o acesso do pessoal de manutenção e a utilização de equipamentos;
[2] Não há quantidade de lixo significativa, porém existe risco de ocorrência de deficiências no Sistema de Drenagem;
[3] Insatisfatório: situação em que o acesso ao canal é dificultado devido a diversos fatores, tais como redução da seção, capeamento, etc;
[4] Inexistente: quando não é possível a entrada de pessoal e equipamentos no canal;
[6] Acúmulo de lixo que causa deficiências no Sistema de Drenagem.
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2.6.7.7. Considerações Finais
A partir dos dados identificados no diagnóstico é possível fazer algumas considerações
preliminares. As enchentes e alagamentos ao qual o município se encontra vulnerável atualmente
são reflexos do crescimento de sua população urbana em desconexão com a aplicação de políticas
públicas adequadas para solução dos problemas decorrentes da nova configuração da cidade.
A ocupação indevida de determinadas regiões do Município fez com que a situação dos manguezais
existentes na cidade se tornasse alarmante. O grau de assoreamento é alto, o que os torna coresponsáveis pelos eventos de enchentes e alagamentos. Esta situação, certamente, indicará medidas
urgentes para reverter esta situação sem que seja desrespeitada a legislação ambiental vigente.
Outro fator diagnosticado no Município, diz respeito à falta de um cadastro onde seja possível
caracterizar os canais de drenagem e os cursos d’água existentes quando estes atravessam o
perímetro urbano da cidade. Este fato está relacionado ao processo de formação dos canais de
drenagem na cidade que aproveitou grande parte dos leitos já existentes. A não identificação de
forma clara dos elementos de drenagem utilizados no município em canais de drenagem ou cursos
d’água causa interpretações equivocadas no momento da aplicação das normas ambientais vigentes.
A disposição indevida de resíduos sólidos e efluentes domésticos nas redes de drenagem é outra
situação bastante comum. Para solucionar este problema, é importante que ações de educação
ambiental sejam mais freqüentemente executadas juntamente com a população, com a finalidade de
conscientizá-los a respeito da correta função dos canais de drenagem e da importância em preserválos.
Por fim, foi identificado pelo Diagnóstico, ainda, o problema da impossibilidade da execução dos
serviços de manutenção e limpeza dos canais devido ao capeamento superficial de grande parte
destes em decorrência da expansão urbana da cidade.
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2.6.8. DIAGNÓSTICO DO SETOR DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS
SÓLIDOS URBANOS
O presente documento apresenta, sinteticamente, o diagnóstico da situação atual do Setor de
Resíduos Sólidos no Município de Florianópolis, constituindo-se em uma ferramenta importante
para o planejamento ambiental do município.
Segundo a NBR 10.004/2004 – Resíduos Sólidos (ABNT, 2004), os Resíduos Sólidos são
classificados de acordo com o grau de periculosidade, isto é, os riscos potenciais que causam ao
meio ambiente e à saúde pública, sendo divididos em Resíduos Classe I e Resíduos Classe II, este
último subdividido em Classe II-A (Não Inertes) e Classe II-B (Inertes).
Os Resíduos Classe I correspondem aos resíduos perigosos, sendo denominados pela Norma como
aqueles que apresentam periculosidade, podendo apresentar: risco à saúde pública, provocando
mortalidade, incidência de doenças ou acentuação de seus índices; riscos ao meio ambiente, quando
o resíduo for gerenciado de forma inadequada; características de inflamabilidade, corrosividade,
reatividade, toxicidade e/ou patogenicidade.
Os Resíduos Classe II aludem aos resíduos não perigosos, os quais são subdivididos em Resíduos
Classe II-A, que fazem menção àqueles que não se enquadram nas classificações de Resíduos
Classe I ou Resíduos Classe II-B, nos termos da referida Norma. Os Resíduos Classe II-A são assim
denominados quando apresentarem propriedades, como biodegradabilidade, combustibilidade ou
solubilidade em água.
Quanto aos Resíduos Classe II-B, constituem esta categoria quaisquer resíduos que, quando
amostrados de uma forma representativa, segundo a NBR 10.007, e submetidos a um contato
dinâmico e estático com água destilada ou deionizada a temperatura ambiente, conforme NBR
10.006, não tiverem nenhum de seus constituintes solubilizados a concentrações superiores aos
padrões de potabilidade de água, excetuando-se aspecto, cor, turbidez, dureza e sabor.
Além da padronização da ABNT, os Resíduos Sólidos podem ser classificados quanto a sua origem,
como comercial; de varrição; de serviço de saúde; portos aeroportos e terminais ferro e rodoviários;
industriais; agrícolas; entulhos e domiciliares urbanos.
No Estado de Santa Catarina, a denominação mais usual corresponde à classificação da Lei Nº
13.557, de 17 de novembro de 2005, a qual dispõe sobre a Política Estadual de Resíduos Sólidos.
Nos termos desta lei, os Resíduos Sólidos são classificados em: resíduos urbanos, industriais, de
serviço de saúde, de atividades rurais, de serviços de transporte, rejeitos radioativos e resíduos
especiais.
Segundo a referida lei, os resíduos urbanos são aqueles provenientes de residências ou qualquer
outra atividade que gere resíduos sólidos com características domiciliares, bem como os resíduos
sólidos da limpeza pública urbana. Os resíduos industriais correspondem àqueles provenientes de
atividades de pesquisa e produção de bens, bem como os provenientes das atividades de mineração
e aqueles gerados em áreas de utilidades e manutenção dos estabelecimentos industriais. Os
resíduos de serviço de saúde caracterizam-se como o material proveniente de qualquer unidade que
execute atividade de natureza médico-assistencial, à população humana ou animal, centros de
pesquisa, desenvolvimento ou experimentação na área de farmacologia e saúde, bem como os
medicamentos vencidos ou deteriorados.
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Os resíduos de atividades rurais, segundo a mesma lei, correspondem àqueles provenientes da
atividade agrosilvopastoril, inclusive os resíduos dos insumos utilizados nestas atividades. Os
resíduos de serviços de transporte são decorrentes da atividade de transporte de cargas e os
provenientes de portos, aeroportos, terminais rodoviários, ferroviários e portuários e postos de
fronteira. Os rejeitos radioativos, por sua vez, correspondem aos materiais resultantes de atividades
humanas que contenham radionuclídeos, em quantidades superiores aos limites de isenção
especificados de acordo com norma da Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN -, e que
sejam de reutilização imprópria ou não prevista. Os resíduos especiais caracterizam aqueles
provenientes do meio urbano e rural que, pelo seu volume ou por suas propriedades intrínsecas,
exigem sistemas especiais para acondicionamento, armazenamento e destinação final, de forma a
evitar danos ao meio ambiente.
Nas cidades brasileiras, o manejo dos resíduos sólidos é realizado através de serviços de limpeza
urbana que incluem: coleta, transporte e destinação final dos resíduos, além de outras atividades de
limpeza como varrição, capina, limpeza de praias e de canais de drenagem, entre outros.
No Brasil, o serviço de limpeza urbana foi iniciado oficialmente em 25 de novembro de 1880, na
cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, então Capital do Império. Neste dia, o Imperador D.
Pedro II assinou o Decreto nº 3.024, aprovando o contrato de “limpeza e irrigação” da cidade, que
foi executado por Aleixo Gary e, mais tarde, por Luciano Francisco Gary, de cujo sobrenome
origina-se a palavra gari, como são hoje denominados os trabalhadores de limpeza urbana na
maioria das cidades brasileiras.
No Município de Florianópolis, conforme dados do documento elaborado para o Plano Diretor
Participativo do Município – Leitura Integrada da Cidade-Volume I (2008) -, até o início do Século
XX a população não contava com qualquer infraestrutura sanitária adequada. Assim sendo, lançava
seus dejetos diretamente nas ruas, nos fundos dos quintais, em terrenos baldios, nas praias e ainda
utilizava os serviços de transporte de resíduos feitos por escravos denominados “tigres”, os quais
foram gradativamente substituídos pelo serviço concessionado de remoção de lixo e materiais
fecais, feito em barris ou cubos. As praias eram tidas como locais adequados para receber os
dejetos, influenciando, inclusive, no modo como eram dispostas as construções da época, cujos
fundos se posicionavam voltados para o mar justamente para permitir o lançamento dos dejetos.
Naquela época, as prioridades das autoridades estavam voltadas para questões que ofereciam
conforto mais imediato, como: iluminação pública, ajardinamento, calçamento de ruas e outras. As
ações ligadas ao saneamento ficavam em plano secundário, sendo que o poder público agia somente
em situações de grandes epidemias ou por pressões exercidas pelos meios de comunicação.
Até o início do Século XX, a primeira ação importante acerca do manejo dos resíduos sólidos de
Florianópolis ocorreu em 1877, quando foram concedidos, por 20 anos, os serviços de remoção de
lixo e esgoto. Quase quatro décadas após, entre 1910 e 1914, o município construía o incinerador de
lixo no alto do morro onde se instalaria, mais tarde, a cabeceira insular da Ponte Hercílio Luz. Neste
período, a preocupação em nível mundial estava voltada para um eficiente sistema de coleta, com o
rápido afastamento dos resíduos dos núcleos geradores. Não havia a apropriação da necessidade
nem da importância do seu tratamento, sendo procedimento usual a descarga direta em terras
consideradas "improdutivas" (depósito de cascalhos, pedreiras, áreas pantanosas, entre outras), ou
em locais “adequados” para tais usos (as praias, o mar). Nesse contexto, a incineração do lixo da
cidade se constituiu em solução bastante avançada para os padrões da época.
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Em 1956, o incinerador foi desativado e os resíduos sólidos passaram a ser depositados no mangue
de Itacorubi. Na época, não se tinha ciência da importância ambiental daquele ecossistema. Além de
o local não ser apropriado para tal fim, a disposição dos resíduos também era feita de forma
inadequada. Não havia impermeabilização do solo, drenagem do chorume e dos gases, contribuindo
assim para a degradação do manguezal.
No ano de 1990, o “lixão” de Itacorubi foi definitivamente desativado. Com a utilização de serviço
terceirizado, os resíduos sólidos passaram a ser depositados em aterro sanitário construído no
Município de Paulo Lopes, que logo em seguida foi embargado. Por conta do mesmo serviço
contratado, um novo aterro sanitário foi executado no Município de Biguaçu, para onde, até hoje,
são destinados os resíduos sólidos da cidade, juntamente com os hospitalares, que são autoclavados
antes de ser enterrados, podendo ainda ser dispostos em valas sépticas de codisposição.
A seguir é feita uma caracterização do Sistema de Gestão dos resíduos sólidos e dos Resíduos
Sólidos gerados no Município de Florianópolis, assim como são apresentadas suas principais
características operacionais, institucionais e administrativas.
2.6.8.1. Caracterização dos Resíduos Sólidos no Município de Florianópolis
Para caracterização da geração dos resíduos sólidos urbanos no Município de Florianópolis utilizouse o estudo realizado pela COMCAP por meio de parcerias com o Centro Federal de Educação
Tecnológica de Santa Catarina (CEFET) e a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC),
utilizando-se a metodologia da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB, 1997).
Para esta caracterização, o município foi subdividido, de acordo sua posição geográfica, em 5
(cinco) regiões: (i) continente; (ii) centro; (iii) norte; (iv) sul; e (v) leste (Figura 30). Importante
mencionar que este trabalho de caracterização dos resíduos urbanos do município, elaborado no
período de abril/2001 a março/2002, é considerado o mais recente.

Fonte: COMCAP, 2002.
Figura 30 - Quantitativo de geração de RESUD no Município de Florianópolis, por região.

2.6.8.2. Caracterização física dos Resíduos Sólidos Urbanos em Florianópolis
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A quantidade de liixo coletadda em Floriaanópolis, so
omando-se o lixo convvencional e seletivo, está
e
entre 100.500 t/mês. Sua composição é variável, de acordo com o local, um
ma vez que é resultado dos
d
diferenttes hábitos e costumes da populaçãão, da ativid
dade econôm
mica dominnante, dos padrões de vida
v
e outrass condições locais variááveis.
De umaa maneira geral,
g
as características do lixo podem ser subbdivididas eem caracterrísticas físiccas,
químicaas e biológiccas, estandoo diretamentte relacionaadas à compposição do lixo.
Uma sííntese dos resultados da caracteerização física dos ressíduos sóliddos urbano
os gerados no
municíppio pode serr visualizada na
Fonte:: COMCAP, 2002.
Figura 31.
3

Fonte: CO
OMCAP, 20002.
Figuraa 31 - Princip
pais compon
nentes dos resíduos
r
sólidos urbanoss de Florian
nópolis – Méédia Geral (%
%
em peso
o).

Na com
mposição graavimétrica, observa-se que a fraçãão orgânica do lixo é a mais signifficativa (46,35
%), com
mo acontecee nas demaais cidades brasileiras.
b
Para a cidaade de Florrianópolis, o valor obtido
está um
m pouco abaiixo da médiia nacional, que é de 52
2,5 % (IPT, 2000).
A grandde quantidaade de resídduos orgâniccos que ain
nda vem senndo recolhidda de formaa não seletiiva,
pela cooleta conveencional, prropicia a ocorrência
o
dos princippais impacctos ambien
ntais a serrem
minimizzados no ateerro sanitáriio.
A matérria orgânicaa em meio anaeróbio
a
geera líquidoss e gases áciidos, que juuntamente co
om a água que
q
percola pelo aterrro, vai carrreando os compostos
c
tóxicos, coomo metaiss pesados, presentes em
embalaggens plásticcas, papéis, pilhas e outtros. Esse lííquido poluente, se nãoo tratado, po
ode facilmeente
contamiinar as águuas superfi
ficiais e suubterrâneas. Outros im
mpactos reelacionados aos resíduuos
orgânicoos são a prooliferação de vetores dee doenças e o mau cheiiro.
Os plássticos repreesentam a segunda
s
paarcela mais significativva, ou sejaa, 14,92 % dos resíduuos
recolhiddos no município e desstinados ao aterro sanittário. Este resultado
r
é ssemelhante à composiçção
dos Ressíduos Sóliddos Urbanoss de outras cidades braasileiras, em
m especial aoos resultado
os encontraddos
em pesqquisas maiss recentes. A maioria do resíduo
o plástico é constituídda por embaalagens, como
sacolas,, garrafas de
d refrigerannte e outross. Acredita-se que o reesultado obttido para oss componenntes
papel e papelão, 144,22 %, seria mais alto caso não ho
ouvesse as coletas
c
seletivas formaais e informaais,
principaalmente a dos
d catadorres, evitanddo assim qu
ue esses ressíduos sejam
m recolhido
os pela colleta
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convenccional. O mesmo
m
podee ser dito em
m relação ao
o alumínio, que repressenta somen
nte 0,56 % dos
d
Resíduoos Sólidos Urbanos
U
Domiciliares (RESUD)
(
dee Florianóppolis.
, papel higgiênico, paapel toalha, e
Os resííduos sanittários, com
mpostos porr fraldas descartáveis
d
absorveentes, repressenta uma fração
f
consiiderável do RESUD dee Florianóppolis (8,87 %),
% sendo este
e
item pouco usual em
e pesquisaas de caracteerização do RESUD. O baixo valoor obtido paara os resíduuos
considerados infecctantes no RESUD
R
(0,02 %) dem
monstra a eficácia
e
da coleta doss resíduos dos
d
serviçoss de saúde realizada
r
em
m Florianópolis.
Os resídduos tóxicoos, constituíídos princippalmente po
or pilhas, aerossóis, em
mbalagens de
d remédioos e
tintas, representa pouco em
m percentaagem peso,, porém possui
p
um potencial relevante de
contamiinação da massa
m
do RE
ESUD, o que pode acarrretar danos ao meio am
mbiente.
O valorr de 131 Kgg/m³ encontrrado para a densidade aparente é um valor m
muito baixo em relaçãoo ao
grande volume
v
quee atualmentee o RESUD
D ocupa. Estte fato é connseqüência da expressiiva quantidaade
de embaalagens descartáveis enncontradas no
n lixo, em especial as embalagenns plásticas.
2.6.8.2.1. Período de baixa e alta tempoorada
Para effeito de com
mparação, considera-sse como allta temporaada os messes de dezeembro do ano
a
anteriorr, mais janeeiro fevereirro e março do ano em
m questão; e para baixaa temporadaa, os meses de
abril, maio,
m
junhoo, julho, agosto,
a
seteembro, outtubro e noovembro. A Figura 31
3 mostra as
quantidaades de ressíduos domiciliares urbbanos gerad
das no munnicípio nos períodos de
d baixa e alta
a
temporaada.

Figura 31 – Variação
V
sazoonal dos Resíduos Sólid
dos gerados no Municíp
pio de Floria
anópolis –
ano de 20
008.
P, 2008.
Fontte: COMCAP

O mês de janeiro, na maioriaa das vezes,, é o mês de
d maior geeração de reesíduos. No
o ano de 2008,
comparaado este mêês com o mês
m de junhho (mês de menor geraação), o acrréscimo foi de 46%. Este
E
aumentoo se deve aoo fato de Fllorianópoliss ser uma ciidade turístiica e recebeer uma gran
nde quantidaade
de visitaantes (popuulação flutuaante) no mêês de janeiro
o.
2.6.8.2.22. Geraçãoo de Resídu
uo por regiãão do muniicípio
Para a quantificaçção dos reesíduos gerrados nas diferentes regiões doo município
o, resolveuu-se
subdividdi-lo em cinnco macrorrregiões, senndo uma na área continnental e as ddemais na porção
p
insullar,
divididaa em Centroo, Norte, Leeste e Sul.
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Os resultados obtidos podem ser visualizados na Tabela 27.
Tabela 27 - Quantificação dos resíduos sólidos coletados no município.
População
Total de Resíduos Coletados (t/mês)
Região do Município
(hab)
Região Norte
48.445
1.351,53
Região Sul
53.749
1.191,95
Região Leste
19.280
762,80
Região Central
108.698
2.669,68
Região Continental
88.926
1.803,47
Fonte: COMCAP, 2002.

2.6.8.2.3. Geração de Resíduos per capita no Município
A taxa de geração per capita de lixo se refere à produção de lixo diária por pessoa de determinada
região.
Em Florianópolis, de uma forma simplificada, a taxa relativa à produção per capita de Resíduos
Sólidos Urbanos é calculada regularmente na Companhia responsável pela gestão dos resíduos. O
critério de cálculo é simples e consiste em dividir a quantidade produzida pela população residente
no município.
No período da pesquisa, a quantidade média diária de Resíduos Sólidos produzida no município foi
de 332.219 toneladas/dia, contra uma população de 342.315 habitantes (IBGE, 2000), resultando,
assim, em uma estimativa de produção per capita neste período de 0,97 kg/hab.dia. Percebe-se,
porém, que 0,97 kg/hab.dia não retrata a produção per capita da população da cidade, e sim um
valor ampliado, devido à influência da população flutuante, uma vez que a pesquisa incluiu o
período de férias. Calculando-se a produção per capita por roteiro de coleta, chegou-se ao valor de
0,77 kg/hab.dia, o que confirma a influência da população flutuante. Considerou-se como resultado
mais representativo sobre a quantidade de RESUD para a cidade de Florianópolis a média entre os
dois valores obtidos, isto é, a produção per capita geral e a produção per capita por roteiro de coleta
(0,87 Kg/hab.dia).
O aumento da produção per capita na alta temporada (0,87 Kg/hab.dia), com relação à baixa
temporada (0,73 Kg/hab.dia), considerando a média anual, pode ser causa da imprecisão na
determinação do aumento populacional no verão. Outra causa possível do aumento da produção per
capita é o aumento na geração de RESUD, devido ao maior poder de compra dos turistas. Com
relação à taxa de geração per capita de lixo na baixa temporada, constatou-se um aumento de 60%
em comparação com a pesquisa realizada no ano de 1995. Isso indica a responsabilidade com que o
assunto deve ser tratado, não apenas pelo poder público, mas por toda a sociedade, incluindo,
especialmente, os fabricantes de manufaturados.

2.6.8.3. Gestão dos Resíduos Sólidos em Florianópolis
A gestão integrada dos Resíduos Sólidos Urbanos tem como propósito a realização dos serviços de
limpeza urbana, coleta, transporte, tratamento e disposição final dos resíduos sólidos com o
envolvimento da administração pública e da sociedade civil.
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Os serviços que abrangem o manejo dos resíduos sólidos no Município de Florianópolis em grande
parte são realizados pela COMCAP, uma empresa de economia mista criada em 1976, sendo a
Prefeitura Municipal de Florianópolis – PMF a sua maior acionista. O gerenciamento dos resíduos
sólidos na Capital conta, também, com a participação de empresa privada e da sociedade civil,
especialmente no que se refere à realização dos serviços de tratamento e disposição final dos
resíduos e coleta seletiva, respectivamente (Figura 32).

Figura 32 - Fluxograma de funcionamento do Sistema de Gestão dos Resíduos Sólidos no Município de
Florianópolis.

A COMCAP conta com 1.281 funcionários. Os serviços prestados pela COMCAP são: (i) coleta de
resíduos sólidos domiciliares, comerciais, em áreas críticas e de serviços de saúde municipais; (ii)
coletas especiais; (iii) coleta seletiva; (iv) varrição de ruas; (v) capinação e raspagem; (vi) instalação
e manutenção de lixeiras; (vii) limpeza dos locais de eventos e praias; (viii) limpeza de valas; (ix)
remoção de animais mortos; (x) operação do Centro de Transferência de Resíduos Sólidos (CTRes);
(xi) aterro para resíduos inertes de origem pública ou pequenos volumes; e (xii) controle de
roedores, em parceria com a Secretaria de Saúde.
2.6.8.3.1. Serviço de Coleta e Transporte dos Resíduos Sólidos
A coleta de resíduos sólidos no município é composta por vários tipos de coleta: (i) convencional
(comum), de todos os resíduos sólidos domiciliares, não selecionados; (ii) seletiva, dos resíduos
recicláveis selecionados pelos moradores; (iii) em áreas críticas; (iv) com caixas brooks; e (v)
infectantes, dos serviços de saúde municipal.
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Coleta Convencional e Transporte dos Resíduos
A coleta comum ou convencional se refere à coleta dos resíduos sólidos misturados efetuada em
domicílios da maioria das cidades brasileiras.
Atualmente, a COMCAP recolhe, por mês, uma média 10.500 toneladas de lixo no município, em
57 roteiros diários de coleta, com 27 (vinte e sete) no período da manhã, 5 (cinco) à tarde e 20
(vinte) à noite, além de 5 (cinco) roteiros extras. A Companhia dispõe de uma frota de 39
caminhões coletores e uma equipe de 160 garis e 50 motoristas para a coleta convencional.
No período de alta temporada, com o aumento da população flutuante nos balneários da costa norte,
leste e sul da Ilha de Santa Catarina, a produção de resíduos sólidos aumenta. No ano de 2008 a
geração de resíduos atingiu 450 toneladas por dia na alta temporada, o que corresponde a um
aumento de 25% em relação à baixa temporada. Em balneários como Canasvieiras, localizado na
UTP 12, o volume de resíduos sólidos teve aumento de até 70% nesse período.
A coleta convencional é executada diretamente pela COMCAP, em 98% do município de
Florianópolis. Nas ruas de fácil acesso, atende 100% da população com coleta porta-a-porta, sendo
que os 2% não contemplados se devem a ruas e servidões irregulares onde o veículo de coleta não
consegue entrar ou percorrer. Para melhorar a coleta especializada em áreas de difícil acesso, seja
pela geografia ou ocupação desordenada, a COMCAP viabilizou o uso de microtratores (tobatas)
em alguns locais, como é o caso de parte do Maciço do Morro da Cruz, da localidade Altos da
Caieira, Monte Serra e na parte superior do Morro do Mocotó. Também, nestes locais de difícil
acesso são utilizadas lixeiras comunitárias, onde a população daquele lugar leva os resíduos até a
lixeira, de forma que os funcionários da coleta tenham acesso ao material.
É importante destacar a participação da COMCAP nestes locais de acesso restrito, com ações do
Projeto de Educação Ambiental embutidas no programa de investimento em infraestrutura e
saneamento ambiental de 17 comunidades que compõem o Maciço do Morro da Cruz. A
intervenção da COMCAP inclui a readequação de todo o sistema de coleta de resíduos sólidos
associada a medidas de saneamento e de educação sanitária e ambiental.
Após a coleta de todo o resíduo que vem misturado, a COMCAP encaminha para a estação de
transbordo, no Centro de Transferência de Resíduos Sólidos (CTReS), de onde segue para o aterro
sanitário da PROACTIVA, localizada a 40 km no município de Biguaçu.
Dentre as principais dificuldades existentes na
operação da coleta convencional, destaca-se o não
uso das lixeiras (contentores) indicadas em lei. A
Lei Nº 113/2003 tornou obrigatório, no Município
de Florianópolis, o uso de contentores para coleta
de lixo mecanizada, que são recolhidos por
caminhões de coleta com elevador mecânico.
Segundo esta legislação, as novas edificações
somente serão licenciadas se o projeto prever o
uso de contentores. Este sistema de coleta torna
mais higiênico o espaço de depósito de lixo
temporário, evita a proliferação de animais e insetos vetores de doenças e elimina o visual
desagradável dos sacos de lixo expostos. Além disso, reduzem-se os riscos de acidentes de trabalho,
ao eliminar a exposição direta dos trabalhadores a materiais infecto-contagiosos e ao reduzir o
esforço físico para içar os resíduos ao caminhão.
Caminhão com elevador mecânico
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Coleta e Transportte dos Resídduos Sólidoos Recicláveeis
A coleta seletiva refere-se à coleta
c
de materiais
m
quee podem seer reaproveitados ou reeciclados. Para
P
isso, os resíduos deevem ser sepparados nass fontes produtoras (casas, escolass, locais de trabalho),
t
com
o objettivo de resgatar os materiais
m
quue podem voltar ao mercado
m
poor meio dee métodos de
reciclaggem industriial ou artesaanal.
A coletta seletiva de
d materiais recicláveiis secos (paapéis, plásttico, vidro e metais) foi
f iniciada no
Municíppio de Floorianópolis na décadaa de 80, havendo
h
u crescim
um
mento de acordo
a
com
m a
conscienntização da população e com a oportunidade de novos neegócios e em
mpregos.
O Progrrama de Colleta Seletiva oferecido pela COMC
CAP atendee 80% da poopulação dee Florianópoolis
pelo sisstema portaa-a-porta, organizado em
e 17(dezeessete) roteeiros. Para esta tarefa a Compannhia
dispõe de
d 3 (três) caminhões baú, 9 (noove) garis e 3 (três) motoristas.
m
A
Além disso,, o sistema de
Pontos de Entrega Voluntáriaa (PEVs) coonta atualmeente com 444 PEVs distribuídos peelo municíppio,
conform
me Figura 33.
3

Figu
ura 33 - Pon
nto de Entreega Voluntárria – PEV.

A coleta seletiva é realizada diariamentee em 73 ru
uas do centrro da cidadde, localizad
das na UTP
P 1,
sendo 2 (duas) vezes por semaana, na maior parte da região do continente,
c
e 1 (uma) vez por semaana
nos dem
mais bairroos. Todo o material é coletado por caminnhões excluusivos para este serviiço,
conform
me observaddo na Figurra 34, e entãão é encaminhado até a instalação dos catadorres no CTR
ReS,
onde é feita a triaggem pela Asssociação dos
d Coletorees de Materriais Reciclááveis (ACM
MR), compoosta
atualmeente por 61 funcionárioos. Além deesta associaação, existe também naa Capital a Associação
A
de
Recicladdores Espeerança (ARE
Esp), com 25 funcion
nários, que em 2008 ddeixou as instalações
i
do
CTReS e passou a operar no galpão connstruído pela Prefeituraa, na comunnidade Chicco Mendes, de
onde é originária.
o
A matéria-pprima é obtiida gratuitam
mente da CO
OMCAP. A
Após a triagem, o materrial
selecionnado é venndido a apaaristas, sucaateiros, inteermediários ou diretam
mente às fáábricas paraa a
reindusttrialização. Essa operaçção proporcciona uma renda aos caatadores.
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Figura 34 - Caminhão Coleta Seletiva.

Além do Programa de Coleta Seletiva realizado pela COMCAP, os materiais recicláveis são
também coletados por catadores avulsos que recolhem estes materiais do lixo misturado, disposto
nas ruas pelos moradores para ser apanhado pelo sistema de coleta convencional.
A COMCAP incentiva a formação de cooperativas para organizar e integrar o trabalho destes
catadores, havendo atualmente um grande interesse para a instalação de novas associações nas
áreas: (i) Papaquara, localizada no bairro Canasvieiras (UTP 12), que possui 37 famílias; e (ii) Vila
Arvoredo, localizada no bairro Ingleses (UTP 13), contando com 159 famílias. Com exceção da
ACMR e AREsp, os catadores realizam o trabalho de catação e comercialização em precárias
condições de instalação, sem equipamentos adequados e desconhecimento sobre a realidade do
mercado, contexto que dificulta a agregação de valor aos materiais coletados.
A Figura 35apresenta as quantidades coletadas por mês pela coleta seletiva formal da COMCAP,
onde se pode observar uma ascensão constante até o ano de 1998 e uma queda a partir do ano de
2003. No ano de 2006 as quantidades aumentaram, mas não chegaram ao patamar dos anos de 1998
a 2002.
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Fonte: CO
OMCAP, 20009.
OMCAP – quantidades
q
coletadas d
de 1993 a 200
08 (t/mês).
Figgura 35 - Colleta Seletivaa Formal CO

Para a análise doos valores apresentadoos acima, faz-se
f
neceessário connsiderar a coleta
c
selettiva
informaal realizada pelos cataadores avullsos. Não foi
f possívell comparar diretamentte a queda na
produçãão da coletaa seletiva foormal (realizada pela COMCAP)
C
nos últimoss anos (apro
oximadameente
100 tonn/mês) com a quantidadde estimadaa recolhida pelos cataddores avulsoos (907,98 ton/mês),
t
poois,
enquantto a coleta seletiva forrmal só recoolhe os matteriais previamente sepparados pellos moradorres,
os cataddores atuam
m também noo lixo mistuurado.
Após a realização da coleta seletiva
s
pelaa COMCAP
P, os materiiais são enccaminhadoss ao Centro de
Triagem
m localizaddo no CTR
Res, onde são selecio
onados e posteriormen
p
nte comerccializados. Os
resíduoss recicláveiis recolhidoos no Pontoo de Entregaa Voluntáriia, por sua vez, são en
ncaminhadoos à
ACMR e, do messmo modo, comercializados depo
ois. Já os materiais
m
reecolhidos peelos catadoores
e
mesmoos comerciaalizados, issto porque os catadorres recolhem
m somente os
avulsos, são por eles
mica, tendo em vista quue a seleçãoo do materiaal acontece no
materiaiis com maior valorizaçção econôm
momentto da coletaa.
Com baase nos dadoos disponibiilizados pella COMCAP
P, pela Associação doss Catadores da Ponte e no
Diagnósstico realizaado em 20003 pela PMF
F/COMCAP
P/UFSC foii possível obbter uma an
nálise do cuusto
evitado com a colleta seletivaa formal e informal qu
ue ocorre em
e Florianóópolis, umaa vez que este
e
materiall não tem o mesmo deestino do quue é coletad
do por meioo da coleta convencion
nal (destinaçção
no aterrro sanitário)) (Tabela 288).
Tabela 288 - Coleta selletiva formaal e informa
al: quantidad
de recolhidaa e custo evittado.
Custos Evitad
dos
E
Entidade
Colletora
Tonelad
das/mês
(%)
(R$/mês)
COMCAP
134
10,80
10.111,60
Catadorres Associaçãão do Centroo
200
16,10
15.092,00
68.517,70
C
Catadores
Avvulsos
908
7
73,10
1.24
42
1
100,00
93.721,30
Totaal
Fonte: COMCAP, 20009.
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Resumidamente, o lixo coletaddo na Capittal, tanto por meio da coleta seletivva quanto da coleta
convenccional, seguue a rota ilusstrada pela Figura 36.

F
Figura
36 - Croqui
C
– Gestão dos Ressíduos Sólid
dos Urbanoss no Municíp
pio de Floria
anópolis

Coleta e Transportte de Resídu
uos de Servviços de Saú
úde
A COM
MCAP realizza a coleta dos resíduoos de serviçço de saúde provenientte dos 70 po
ostos de saúúde
municippais. Durannte o ano sãão recolhiddas aproxim
madamente 30
3 toneladaas de resídu
uos, conforrme
apresenntado na Fiigura 37. Os
O roteiros são realizados 2 (duuas) vezes por semanaa, em veícuulo
utilitárioo moderno, adequadam
mente vedaddo, e com gaari munido de
d uniformee e equipam
mento especiial.

Fonte: CO
OMCAP, 20009.
Figurra 37 - Coletta hospitalaar feita pela COMCAP – Médias Mensais
M
de 19998 a setemb
bro de 2008..

Após a coleta, o material
m
é traansportado e armazenad
do no estoqque temporáário do CTR
ReS, de acorrdo
com a Resolução
R
n 306/2004 da Agênciaa Nacional de
nº
d Vigilância Sanitáriaa (ANVISA)).
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Os resíduos de serviço de saúde provenientes de hospitais e clínicas particulares são recolhidos
mediante contrato firmado com a empresa PROACTIVA Meio Ambiente Brasil Ltda. Os resíduos
coletados desta forma são transportados pela mesma empresa e são encaminhados diretamente até o
seu destino final no aterro sanitário da PROACTIVA em Biguaçu.
Coleta e Transporte de Resíduos Especiais
9

Resíduo tóxico

A maioria dos resíduos tóxicos (lâmpadas fluorescentes, pilha, baterias, aparelhos eletrônicos, entre
outros) ainda são misturados aos resíduos domiciliares no município, sendo assim transportados
pela COMCAP para o CTReS, onde são separados e acondicionados em galpão especial.
9

Lixo pesado

O lixo pesado refere-se a todo material inservível dentro de casa dos quais os munícipes não têm
como se desfazer, não raro, devido ao seu volume, como é o caso de móveis velhos, colchões,
eletrodomésticos de grande porte, entre outros. A coleta deste tipo de material é um serviço anual
realizado pela COMCAP, isto é, em cada bairro do Município este tipo de coleta é efetuado uma
vez por ano (Figura 38).
A coleta do lixo pesado segue as seguintes etapas: primeiramente é alocada uma caixa estacionária
de 20 m3 (vinte metros cúbicos) em local pré-determinado; após, vários caminhões basculantes de 5
m3 (cinco metros cúbicos) percorrem o bairro recolhendo os materiais, levando-os até a caixa
estacionária. Por último, um caminhão com equipamento tipo roll-on/roll-off transporta a caixa
estacionária até seu destino final.

Figura 38 - Coleta de Lixo Pesado.

2.6.8.3.2. Serviço de Limpeza Urbana
Nos serviços de limpeza viária realizada na Capital estão incluídas as atividades de: (i) varrição, (ii)
capina e roçagem, (iii) limpeza das praias, (iv) limpeza de valas e canais de drenagem e (v)
desratização.
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Varriçãoo
Para maanter uma paisagem
p
urrbana de quualidade, a COMCAP
P mantém 200
2
empregaados distribbuídos em 13 (treze) roteiros ddiários de varrição,
v
com
percursoo que chega a 339 km e equipes de
d limpeza dde praças e calçadões em
área equivalente a 300
3 (trezento
os) campos de futebol.
Também
m é feita a manutenção
m
o diária das cerca de 3 mil papeleeiras instaladdas
na cidadde, 80% delas no Distrrito Sede, coom prioridaade para áreeas comerciiais
com maiior movimenntação de pedestres.
p
Capina e Roçagem
m
Para os serviços dee roçagem e capina, a COMCAP
dispõe de 13 equuipes, com
m uma méddia de 12
funcionnários por equipe, quue atendem
m todas as
UTPs. Estas eqquipes utillizam equuipamentos
manuaiss como a ennxada e o raastelo, e conntam com a
ajuda de
d uma caapinadeira mecânica
m
q
que
tira a
vegetação próximaa ao meio fio e em ruas com
pavimenntação dee paraleleepípedo, além de
roçadeirras para os
o passeioss. Além diisso, estas
equipes também reealizam os serviços
s
de pintura de
meio-fioo.
Para oss serviços de
d difícil accesso, comoo declives e aclives, e locais aonnde os miccrotratores não
n
chegam
m, é usada, predominaantemente, a roçadeirra-lateral e,, eventualm
mente, a ro
oçadeira-cossta,
havendoo disponibillidade de 8 (oito) equippes para estte tipo de serviço. Noss serviços de
d roçagem em
avenidaas, com cannteiros larggos e granndes áreas gramadas, são usadoos 3 (três) microtratoores
autopropelidos, quue trabalham
m 8 mil m2 por dia. Para
P
os servviços de roçagem em avenidas com
canteiroos pequenoss (empurraddos por um
m operacional), são dissponibilizaddos 8 (oito) micro-ratoores
que trabbalham 3,5 mil
m m2 por dia.
Lim
mpeza de Praias
P
Sãoo atendidoss por este seerviço 43 baalneários daa cidade, senndo
quee alguns mantêm
m
pequuenas equippes fixas durante
d
todoo o
anoo, só sendo
o ampliadas com a tem
mporada de verão. Outtros
ballneários som
mente receebem este sserviço na temporada de
verrão, e em alguns maais afastadoos e de diffícil acessoo, a
lim
mpeza é reaalizada por equipes voolantes com
m programaçção
préé-definida.
Naa operação verão um
m maior nnúmero de funcionárrios
temporáários se juntta aos 40 fuuncionários fixos. As atividades
a
d limpeza ddas praias compreende
de
c
em:
(i) varriição manual das áreas urbanas; (iii) limpeza da
d praia (vaarrição e maanutenção das
d lixeiras)); e
(iii) rem
moção dos resíduos (ááreas urbannas e praiaas), com ateenção especial aos baalneários mais
m
concorrridos, onde os serviços são diárioss. No centro
o da ilha e no continennte a prograamação ocoorre
normalm
mente.
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Durante o ano as equipes fixas de limpeza de praias realizam o atendimento de emergência, como,
por exemplo, quando há ressacas e outras ocorrências.
A maior dificuldade encontrada para a realização do serviço é o ponto de armazenamento dos
resíduos retirados da praia até a sua coleta, já que nem sempre estes locais possibilitam o acesso dos
caminhões.
Limpeza de valas e canais de drenagem
Estes serviços são realizados pela COMCAP em apoio ao setor de
drenagem do Município de Florianópolis, que consiste na remoção dos
materiais que provocam o assoreamento dos canais pluviais e rios.
Para realização destes serviços é utilizada uma equipe de 20
funcionários, que possuem disponível duas retroescavadeiras e
caçambas, aptas a realizar a limpeza de uma média de 400 m² por dia
em canais e valas abertos.
Desratização
A COMCAP é, também, responsável pela aplicação de raticida adquirido pela Secretaria Municipal
de Saúde/Vigilância Sanitária, em locais indicados pela Vigilância Sanitária e/ou em locais
específicos, de acordo com a solicitação de munícipes, com uma média mensal de 13.000 iscas.
Transferência de Resíduos Sólidos
As Estações de Transferência são unidades instaladas próximas ao centro de massa de geração de
resíduos para que os caminhões de coleta, depois de carregados, façam a descarga e retornem
rapidamente para complementar o roteiro de coleta (IBAM, 2001).
No Município de Florianópolis, todos os resíduos coletados pela COMCAP são encaminhados para
o Centro de Transferência de Resíduos Sólidos (CTReS), que conta com 52 funcionários e é
composto pelas seguintes unidades:
• Balança mecânica digital – possui capacidade para 30 toneladas, onde são pesados e
registrados os resíduos sólidos coletados pela COMCAP e veículos particulares autorizados.
Ainda, conta com uma balança mecânica manual de reserva, nos casos de manutenção da
balança digital;
•

Estação de transbordo – é o local onde os veículos da COMCAP descarregam os resíduos
sólidos coletados. Esta descarga é feita diretamente em carretas de 40 m³ da Empresa
PROACTIVA, ali estacionadas. Trata-se de um galpão pré-moldado com uma área de 694 m²,
possuindo: (i) 6 (seis) pistas de descarga, com capacidade de 2 (duas) carretas estacionadas
simultaneamente com 22 (vinte e duas) toneladas cada uma; (ii) 2 (dois) braços mecânicos,
hidráulico-elétricos (tipo retro-escavadeira); (iii) 1 (uma) cabine para manobras, onde são
comandadas as descargas dos caminhões de coleta nas carretas; e (iv) 6 (seis) sinaleiras para
cada pista de descarga;

•

Estoques temporários – são edificações onde ficam armazenados os resíduos de serviços de
saúde (em conformidade com as especificações da Resolução 306/2004 da ANVISA) e o lixo
tóxico (lâmpadas, pilhas, tintas e baterias), pneus e óleo de fritura usado (Projeto Reóleo/ACIF);
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•

Galpão de triagem – são utilizados pelas associações de coletores de materiais recicláveis –
ACMR, onde é realizada a triagem, enfardamento, estocagem e comercialização de materiais
recolhidos pela coleta seletiva;

•

Sala de treinamento e educação ambiental – onde são realizadas aulas de treinamento e
educação ambiental;

•

Museu do lixo – que é aberto à visitação monitorada, promovendo principalmente a educação
ambiental de estudantes da rede pública de ensino do município.

Da estação de transbordo é feita a transferência dos resíduos da coleta convencional e dos resíduos
de serviço de saúde para o aterro sanitário privado da Empresa PROACTIVA Meio Ambiente
Brasil Ltda, localizado no município vizinho de Biguaçu.
2.6.8.4. Tratamento e Destinação Final de Resíduos Sólidos
Define-se tratamento dos resíduos sólidos como uma série de procedimentos destinados a reduzir a
quantidade ou o potencial poluidor dos resíduos sólidos, seja impedindo descarte de lixo em
ambiente ou local inadequado, seja transformando-o em material inerte ou biologicamente estável
(IBAM, 2001).
Já a destinação final dos resíduos sólidos refere-se ao conjunto de unidades, processos e
procedimentos que devem ser instalados, visando ao lançamento dos resíduos no solo e garantia da
proteção da saúde pública e da qualidade do meio ambiente (CONAMA, 1993).
2.6.8.4.1. Tratamento e Destinação Final de Resíduos Sólidos Urbanos
No Município de Florianópolis, os resíduos sólidos urbanos, após serem encaminhados ao CTReS,
têm como destino final o aterro sanitário da Empresa PROACTIVA Meio Ambiente Brasil Ltda,
localizado em Biguaçu.
9 Aterro sanitário PROACTIVA Meio Ambiente Brasil Ltda
A Empresa PROACTIVA Meio Ambiente Brasil Ltda executa os serviços de transporte e
disposição final dos resíduos sólidos urbanos, utilizando carretas do lixo que percorrem uma
distância de 40 km entre a Estação de Transbordo até o aterro sanitário, localizado no município de
Biguaçu. A PROACTIVA adquiriu os direitos da empresa Formacco Transambiental Ltda, esta
última, a vencedora da licitação realizada em 2004 para prestar o serviço de destinação final dos
resíduos sólidos urbanos do Município de Florianópolis. O Contrato No 099/2004 previa um prazo
total de 5 (cinco) anos para realizar estes serviços, já vencido, tendo sido prorrogado por mais um
ano. Atualmente, a Prefeitura Municipal Florianópolis prepara o edital para lançamento de uma
nova licitação para a contratação de serviços de destinação final, e estuda a possibilidade de juntarse aos municípios da Grande Florianópolis, mediante de consórcio específico para este fim.
A PROACTIVA possui o licenciamento ambiental de operação exigido para as suas atividades
objeto do contrato firmado com a Prefeitura Municipal de Florianópolis, qual seja:
•

Licença Ambiental de Operação – LAO Nº 1.020, datada de 12 de dezembro de 2007, por
um prazo de 48 (quarenta e oito) meses para o funcionamento do “Aterro Sanitário de Resíduos
Sólidos Urbanos”, localizado junto a Rodovia Federal BR 101 – Km 177,6, na localidade de
Areias de Cima, no Município de Biguaçu/SC.
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•

Licença Ambiental de Operação – LAO Nº 790, datada de 30 de agosto de 2007, por um
prazo de 48 (quarenta e oito) meses para o “Transporte Rodoviário de Resíduos – 53.10.00”.

•

Licença Ambiental de Operação – LAO Nº 722, datada de 08 de agosto de 2007, por um
prazo de 48 (quarenta e oito) meses para o “Depósito Temporário de Resíduos Industriais das
Classes I e IIA, Perigosos e Não Perigosos e Não Inertes”.

Atualmente, todos os resíduos domiciliares, de serviços de saúde e de classe I, são encaminhados
para tratamento e destino final no aterro sanitário da empresa PROACTIVA. Referido aterro
sanitário também recebe os resíduos domiciliares produzidos por mais 21 municípios catarinenses,
totalizando uma média de 800 toneladas por dia. A vida útil estimada é de no máximo mais 7 (sete)
anos na atual área licenciada. Após o seu encerramento, o aterro sanitário deverá ser monitorado
ambientalmente por mais 20 anos.
Para cada tipo de resíduo que entra no aterro sanitário existe uma forma de tratamento, isto é, um
processo operacional e uma tecnologia especificamente empregada.
No caso dos resíduos sólidos urbanos, sua disposição é feita em células sobre solo
impermeabilizado, compactado e coberto com argila para evitar maus odores, presença de animais e
de vetores transmissores de doenças. Ainda conta com dois sistemas complementares à
decomposição da massa de resíduos: um sistema de drenagem de gases e um sistema de drenagem
de percolados (chorume).
Os percolados, após coletados, passam por um processo de tratamento, o qual é constituído por
tratamento biológico do tipo de lagoas aeradas, seguido de lodo ativado, e na linha final por
tratamento físico-químico do tipo floculação e decantação. Por fim, é feita uma desinfecção com
hipoclorito de sódio, sendo, então, o efluente lançado no rio Inferninho (Figura 39).

Figura 39 - Fluxograma – Estação de Tratamento de Efluentes/chorume do Aterro Sanitário da
PROACTIVA, Biguaçu – SC.

2.6.8.4.2. Tratamento e Destinação Final de Resíduos Sólidos Recicláveis
Os resíduos sólidos recicláveis coletados no Município de Florianópolis pela coleta seletiva da
COMCAP são encaminhados ao CTReS e, após passar por um processo de triagem, onde os
materiais de maior interesse são selecionados, são comercializados.
O material reciclável disposto no Ponto de Entrega Voluntária (PEV), no Itacorubi, por sua vez, é
destinado à Associação de Coletores de Materiais Recicláveis (ACMR). Sua operacionalização
conta com o trabalho de 9 garis e 3 motoristas, em 3 caminhões baú. Já os materiais coletados pelos
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catadores avulsos são comercializados após sua coleta, uma vez que a seleção dos materiais é feita
no momento da coleta.
2.6.8.4.3. Tratamento e Destinação Final de Resíduos de Serviço de Saúde
Do mesmo modo que os resíduos sólidos urbanos, os resíduos de serviço de saúde têm como
destino final o aterro sanitário da PROACTIVA, em Biguaçu.
Os materiais coletados, após passarem pelos procedimentos rotineiros de chegada no aterro (guarita
e balança), dependendo de sua classificação, são depositados em valas sépticas por codisposição ou
autoclavados.
Os resíduos classificados, segundo a Resolução nº 306/2004, em A1, A2 ou A3 têm como destino
final a autoclave, sendo posteriormente dispostos no aterro.
Já os resíduos, segundo a mesma Resolução, classificados em A4 têm como destino final a vala
séptica por codisposição, conforme Figura 40.

* A1: culturas e estoques de microrganismos resíduos de fabricação de produtos biológicos, exceto os hemoderivados; meios de cultura e instrumentais utilizados para
transferência, inoculação ou mistura de culturas; resíduos de laboratórios de manipulação genética.
A2: Carcaças, peças anatômicas, vísceras e outros resíduos provenientes de animais submetidos a processos de experimentação com inoculação de microorganismos, bem
como suas forrações, e os cadáveres de animais suspeitos de serem portadores de microrganismos de relevância epidemiológica e com risco de disseminação, que foram
submetidos ou não a estudo anátomo-patológico ou confirmação diagnóstica.
A3: Peças anatômicas (membros) do ser humano; produto de fecundação sem sinais vitais, com peso menor que 500 gramas ou estatura menor que 25 centímetros ou idade
gestacional menor que 20 semanas, que não tenham valor científico ou legal e não tenha havido requisição pelo paciente ou seus familiares.
A4: Kits de linhas arteriais, endovenosas e dialisadores; filtros de ar e gases aspirados de área contaminada; membrana filtrante de equipamento médico-hospitalar e de
pesquisa, entre outros similares. (Resolução RDC n° 306, de 07 de setembro de 2004, da ANVISA).

Figura 40 - Fluxograma do caminho do lixo proveniente da Coleta de Resíduos de Serviço de Saúde no
aterro sanitário da PROACTIVA, Biguaçu – SC

2.6.8.4.4. Tratamento e Destinação Final de Resíduos Especiais
9

Resíduo Tóxico

Os resíduos tóxicos, assim como os não perigosos e não inertes, são inicialmente direcionados até o
depósito de armazenamento temporário no aterro sanitário da PROACTIVA, onde são classificados,
pesados e separados de acordo com sua compatibilidade. Posteriormente são enviados às empresas
licenciadas (aterro industrial) para destinação final adequada destes resíduos. Todos os resíduos,
com exceção das lâmpadas especiais e do formol, são encaminhados para o Aterro Industrial da
Catarinense Engenharia Ambiental, localizado no Município de Joinville. As lâmpadas especiais
são recolhidas pela Brasil Recicle (sede em Indaial) e o formol é enviado para a Momento
Engenharia Ambiental, situada em Blumenau.
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9

Resíduo proveniente da Limpeza Pública e Inertes

Os resíduos inertes provenientes dos serviços da COMCAP (limpeza de valas, capinação, coleta de
lixo pesado), de demais órgãos públicos (FLORAM, Secretaria Municipal do Continente, CELESC,
Exército etc) e de pequenos volumes provenientes de reformas e obras de pequeno porte realizadas
por moradores são encaminhados ao aterro de inertes, localizado no bairro Saco Grande (UTP 6).
9

Lixo Pesado

O lixo pesado, do mesmo modo que os resíduos inertes, tem como destino final o Aterro de Inertes,
localizado no bairro Saco Grande, na parte insular do Município de Florianópolis.
2.6.8.5. Aspectos Gerais do Setor de Resíduos Sólidos
Além da descrição dos serviços pertencentes ao Sistema de Gestão dos Resíduos Sólidos no
Município de Florianópolis, outros aspectos merecem destaque, uma vez que são úteis para se ter
uma visão geral e se compreender o funcionamento do sistema como um todo.
2.6.8.5.1. Projeção da demanda futura
Para estimar a geração futura de resíduos no período de 2008 a 2028 foi calculada inicialmente a
taxa média de crescimento anual na geração de resíduos ocorrida no período de 1985 a 2008
(Tabela 29), depois é efetuada uma média aritmética deste crescimento. Chegou-se a uma taxa de
crescimento média de 6,63% ao ano.
Tabela 29 - Taxa média anual de crescimento na Geração de Resíduos Sólidos no período de 1985 a
2008.
Período
Taxa de Crescimento (% a.a)
1985/1986
1986/1987
1987/1988
1988/1989
1989/1990
1990/1991
1991/1992
1992/1993
1993/1994
1994/1995
1995/1996
1996/1997
1997/1998
1998/1999
1999/2000
2000/2001
2001/2002
2002/2003
2003/2004
2004/2005
2005/2006
2006/2007
2007/2008

47,32%
19,57%
-26,60%
6,14%
9,43%
15,62%
-5,10%
8,23%
5,83%
12,85%
13,83%
7,91%
7,01%
6,19%
5,61%
4,76%
-0,33%
-2,60%
1,81%
1,04%
4,81%
5,96%
3,28%

Média
6,63%
Fonte: COMCAP, 2009.
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A taxa média de crescimento obtida, de 6,63% ao ano, foi utilizada para estimar a geração futura de
resíduos para o período de 2008 a 2028, conforme mostra Tabela 30.
Tabela 30 - Estimativa de geração futura de Resíduos Sólidos no Período de 2008 a 2028.
Volume de Resíduos Sólidos Gerados
Ano
Mensal (t/mês)
Anual (t/ano)
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027

11.555,98
12.322,14
13.139,47
14.011,01
14.940,36
15.931,36
16.988,09
18.114,91
19.316,47
20.597,73
21.963,98
23.420,85
24.974,35
26.630,90
28.397,33
30.280,93
32.289,46
34.431,22
36.715,05
39.150,36

2028
41.747,20
Fonte: COMCAP, 2009.

138.671,76
147.865,68
157.673,64
168.132,12
179.284,32
191.176,32
203.857,08
217.378,92
231.797,64
247.172,76
263.567,76
281.050,20
299.692,20
319.570,80
340.767,96
363.371,16
387.473,52
413.174,64
440.580,60
469.804,32

500.966,40

Com os dados expressos pela Tabela 30 e a projeção populacional para o Município de
Florianópolis realizada pelo IPUF (Campanário, 2007) foi possível calcular as taxas de geração per
capita para o mesmo período (2008 a 2028). Como resultado, apresentaram-se os valores de 0,710
kg/hab.dia para o ano de 2018 e 1,094 kg/hab.dia para o ano de 2028, tendo como média do período
o valor de 0,752 kg/hab.dia. Com a taxa de geração per capita de 0,508 kg/hab.dia em 2009
percebe-se as deficiências e problemas para a destinação dos resíduos sólidos, uma vez que o aterro
sanitário da PROACTIVA está com cerca de 75 % de sua capacidade total esgotada. Por fim, a
elevação da taxa per capita em detrimento do aumento na geração dos resíduos só vem a agravar o
problema.

2.6.8.5.2. Principais problemas operacionais
Os principais problemas identificados pelo Diagnóstico do Setor de Resíduos Sólidos no Município
de Florianópolis dizem respeito à operação das coletas convencional e seletiva.
As principais dificuldades existentes na operação da coleta convencional são:
•

Mistura de resíduos perigosos (lâmpadas fluorescentes, pilhas e outros), juntamente com os
resíduos domiciliares;

•

Locais comerciais e institucionais que ainda não fazem uso das lixeiras indicadas em lei;

•

Ruas estreitas, íngremes e sem saída;

•

Carros estacionados em local indevido;
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•

Mau acondicionamento dos resíduos perfurocortantes (agulhas, vidros quebrados, facas, etc.),
causando constantes acidentes do trabalho; e

•

Descumprimento dos dias e horários de coleta, ocasionando mau cheiro e espalhamento dos
resíduos devido à presença de animais nas ruas (cachorros).

Além dos problemas também existentes na operação da coleta convencional, a coleta seletiva
possui uma dificuldade que deve ser destacada, a qual se refere à desistência das pessoas em separar
os resíduos recicláveis devido à presença de alguns catadores que reviram o lixo e levam apenas o
material de maior interesse, geralmente latas de alumínio, deixando o restante espalhado na calçada.
Alguns problemas ainda são recorrentes nos dois tipos de coleta, como exemplo a dificuldade de
coletar o material nos locais íngremes e de difícil acesso devido à indisponibilidade de equipamento
adequado.
Com relação aos serviços de transporte e destinação final, Florianópolis enfrenta dificuldade para
encaminhar os resíduos sólidos até o Centro de Transferência, localizado no bairro Itacorubi, de
forma ágil, devido ao tráfego intenso que a cidade vem enfrentando. As deficiências relacionadas à
destinação final dos resíduos se devem ao reduzido tempo de vida restante ao aterro sanitário
utilizado pelo município. Este problema se agrava, tendo em vista que não existem pesquisas para a
proposição de alternativas tecnológicas para novos locais e técnicas de disposição final dos resíduos
sólidos.
2.6.8.5.3. Aspectos Administrativos, Institucionais e Financeiros
Com relação às características administrativas, institucionais e/ou financeiras relativas ao Setor de
Resíduos Sólidos no Município de Florianópolis, alguns aspectos se destacam: a questão da
remuneração dos serviços de limpeza urbana; a questão da execução dos serviços de destinação
final dos resíduos sólidos; e a questão relacionada à definição de novas áreas para instalação de 3
(três) novas Estações de Transferência através do Plano Diretor do Município.
Quanto à remuneração dos serviços de limpeza pública, a COMCAP efetua a cobrança
simplesmente dos serviços referentes à coleta de lixo domiciliar. Pela realização deste serviço a
Companhia cobra uma taxa incluída no carnê do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). O
valor é variável conforme a freqüência de coleta, alternada 03 (três) vezes por semana e diária 06
(seis) vezes por semana. A cobrança efetuada desta maneira não garante a aplicação da receita
obtida no setor de resíduos sólidos e representa apenas parte dos valores reais dos serviços
prestados à população.
Outro aspecto se refere à execução dos serviços de destinação final dos resíduos sólidos. Este tipo
de serviço tem como referência legal o Contrato nº 099, de 30/04/2004, celebrado entre a
Municipalidade e a empresa privada FORMACO TRANSAMBIENTAL Ltda. A detentora deste
contrato, todavia, é a empresa PROACTIVA Meio Ambiente Brasil Ltda, a qual adquiriu os direitos
da empresa FORMACO. O referido contrato prevê a destinação final de um volume de 660.000 m3
de resíduos sólidos em aterro sanitário devidamente licenciado pelo órgão ambiental localizado em
Biguaçu. No entanto, o prazo de vigência deste contrato está estipulado em 60 (sessenta) meses,
contados a partir da data da assinatura. Sendo assim, o mesmo está encerrado desde o ano de 2007.
Como medida emergencial, o município prorrogou o contrato com a empresa PROACTIVA até que
sejam definidas novas soluções para a destinação dos resíduos sólidos em Florianópolis.
Por fim, outros aspectos que merece destaque, em relação às características institucionais do Setor
de Resíduos Sólidos no Município de Florianópolis, diz respeito à definição de novas áreas, através
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do Plano Diretor do Município, para a instalação de 3 (três) novas Estações de Transferência de
Resíduos. Esta demanda surgiu a partir dos problemas que vêm sendo enfrentados pelo serviço de
coleta de resíduos sólidos, uma vez que o município conta apenas com uma Estação de
Transferência, localizada no bairro Itacorubi. Fato é que todos os resíduos coletados no município
são encaminhados para este local e o tráfego intenso local dificulta e retarda a realização deste tipo
de serviço. Nos meses da alta temporada o problema torna-se mais evidente em virtude do aumento
no tráfego, tendo como conseqüência a dificuldade de circulação dos coletores.
2.6.8.5.4. Despesas e Receita Operacional
Entre os principais investimentos realizados pela COMCAP podem ser citados os seguintes:
aquisição de veículos, máquinas e equipamentos e construção do Centro de Transferência de
Resíduos Sólidos (CTReS).
No período de 1997 a 2007, a COMCAP investiu na aquisição de equipamentos operacionais
conforme ilustra a Tabela 31.
Tabela 31 - Aquisições de equipamentos operacionais realizadas pela COMCAP no período de 1997 a
2007.
Equipamentos
Quantidade
Automóvel
08
Automóvel Furgão
01
Caçambas Basculantes
04
Caminhão Carroceira Aberta
01
Caminhão Carroceira Multiuso
01
Coletores de Lixo
01
Coletores de Lixo Estacionários
02
Microtratores Agrícolas
02
Motocicleta
01
Ônibus
04
Retroescavadeiras
02
Varredeira Mecânica
01
Veículos Pick-Ups
02
Veículos Van
10
Baús de carga – Coletores
03
Reboques Baú
02
Cabina
02
Fonte: COMCAP, 2007

Os investimentos realizados pela COMCAP para a construção do Centro de Transferência de
Resíduos Sólidos no Itacorubi contam com contribuição federal, do Ministério das Cidades, no ano
de 2000. A construção do CTReS envolveu a implantação das seguintes estruturas: Estação de
Transbordo de Resíduos, Centro de Treinamento, 02 (dois) Galpões de Triagem (agora cedidos para
a Associação de Recicladores Esperança e para a Associação de Coletores de Materiais recicláveis)
e urbanização do antigo lixão com pavimentação, drenagens e iluminação.
O balanceamento das despesas com as receitas brutas auferidos no período de 2004 a 2008 pela
COMCAP ficou próximo aos 60 (sessenta) milhões de reais, conforme mostra a Tabela 32.
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Tabela 32 - Receitas brutas e despesas da COMCAP – Período 2004 / 2008
Ano
Item
2004
2005
2006
2007
2008
Receita Bruta
32.150.307,00
42.231.548,00
39.931.277,00
52.496.434,00
57.674.185,00
Despesas
41.282.230,00
44.561.540,00
48.124.414,00
57.495.694,00
58.648.914,00
Provisões
33.200.502,00
Fonte COMCAP, 2009.

2.6.8.6. Considerações Finais
Tanto a pesquisa de 2002, que caracterizou quantitativa e qualitativamente os RESUDs de
Florianópolis, quanto os dados mais recentes da COMCAP, apontam as mudanças ocorridas na
composição dos resíduos e no aumento de sua geração no município nas últimas décadas.
Constatou-se um constante crescimento acelerado na geração dos resíduos, o que revela os padrões
insustentáveis de produção e consumo da população residente.
Com a caracterização dos resíduos, anteriormente apresentada no presente documento, pode-se
constatar que em torno de 46% da composição dos resíduos sólidos urbanos coletados no município
são considerados orgânicos e 54% dos resíduos restantes são caracterizados como não orgânicos.
Destes últimos, 38% têm potencial para ser reciclados. Sendo assim, pode-se concluir que 84% do
material recolhido em Florianópolis têm potencial de reciclagem, ou seja, apenas 16% das 332.219
toneladas/dia de resíduos sólidos geradas na cidade precisariam ser aterradas.
A reciclagem de resíduos traz uma série de vantagens, como: (i) ganho econômico, em especial para
a cidade de Florianópolis, que paga pelo transporte e disposição dos resíduos em aterro sanitário
localizado no município vizinho de Biguaçu; (ii) ganho socioeconômico pela possibilidade de
geração de trabalho e renda com a produção e utilização do composto; (iii) ganho ambiental, pois,
os resíduos orgânicos estão entre os principais causadores de impactos ambientais
Apesar de existirem programas de educação ambiental bem sucedidos, realizados pela COMCAP,
ainda há necessidade de se implantar um programa de educação ambiental mais eficiente e com
respaldo legal. Além disso, a taxa de coleta cobrada não cobre os gastos operacionais da COMCAP
e mascaram o verdadeiro valor dos serviços, já que é cobrada em conjunto com o IPTU.
Igualmente, inexiste um sistema de informações de fácil acesso focado em índices indicadores e
desempenho do sistema de gestão público, o que dificulta o usuário a conhecer a realidade atual do
setor de manejo de resíduos do município.
Além da necessidade de se implantar um Programa de Educação Ambiental mais eficaz no
município, há necessidade de planejar de forma descentralizada a coleta e o transporte dos resíduos,
levando-se em conta o grande crescimento demográfico e a dificuldade de locomoção dos coletores
devido ao tráfego intenso. Para tanto, faz-se necessário prever áreas estratégicas para a construção
de novas Estações de Transbordo, Triagem, Tratamento e Depósitos no norte, no sul e no leste da
ilha, devendo ser previstas no Plano Diretor da cidade.
Para os resíduos de serviço de saúde, especiais e construção civil, atualmente não há programas
específicos para o seu gerenciamento, o que dificulta o manejo adequado e a minimização dos
impactos causados por estes tipos de resíduos. Também não há, no município, uma legislação
específica e tampouco programa de gerenciamento para os grandes geradores provenientes do
comércio, serviços e indústrias.
Quanto à disposição final, não há atualmente uma solução para a destinação final dos resíduos
coletados pelo município além do aterro sanitário da PROACTIVA, que possui apenas 6 (seis) anos
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de vida útil. Além disso, não há pesquisa específica para o uso de tecnologias ambientalmente
apropriadas para disposição final destes resíduos coletados, tendo em vista a situação crítica atual.
2.7. CENÁRIOS FUTUROS
A construção dos cenários futuros foi uma ferramenta importante para o planejamento e a tomada
de decisões apropriadas para as condições do setor de saneamento do município. Estas decisões
tornam-se mais complexas devido aos diferentes ambientes institucionais, sociais, ambientais e
legais que se interrelacionam. É importante também ressaltar que a construção dos cenários
permitiu a integração das ações que atendem às questões financeiras, ecológicas, sociais e
tecnológicas, permitindo uma percepção da evolução do presente para o futuro.
A geração dos cenários para o setor de saneamento permitiu antever um futuro incerto e como
poderá ser influenciado pelas decisões propostas, no presente, pelo PMISB. Por isso, cenários
futuros não são previsões, mas sim imagens alternativas do futuro que foram subsidiadas por
conhecimento técnico, diagnósticos e demandas da comunidade expressas no processo construtivo
do Plano Diretor Participativo.
A técnica de planejamento baseada na construção de cenários é pouco conhecida no Brasil e ainda
inédita no setor de saneamento. Entretanto, o documento intitulado “Metodologia e Técnicas de
Construção de Cenários Globais e Regionais”, elaborado por Sérgio C. Buarque, em 2003, para o
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) – órgão vinculado ao Ministério de
Planejamento, Orçamento e Gestão –, forneceu uma base teórica e fundamentos metodológicos
práticos muito importantes, sendo utilizados como referência principal na construção dos cenários
futuros do PMISB.
O “Guia para Elaboração de Planos Municipais de Saneamento” do Governo Federal (Secretaria
Nacional de Saneamento Ambiental – SNSA/Ministério das Cidades, Fundação Nacional de Saúde
– FUNASA/Ministério da Saúde, 2006) sugere, de uma maneira resumida, a adoção de dois
cenários alternativos: (i) um cenário a partir das tendências de desenvolvimento do passado recente,
considerando para o futuro uma moderada influência dos vetores estratégicos, associados a algumas
capacidades de modernização; e (ii) um cenário a partir das tendências de desenvolvimento do
passado recente, considerando para o futuro os principais vetores estratégicos, associados à
mobilização da capacidade de modernização.
De acordo com a metodologia de Buarque (2003), esses cenários foram interpretados da seguinte
forma:
9 um cenário previsível, com os diversos atores setoriais agindo isoladamente e sem a
implantação do plano de saneamento e,
9 um cenário normativo, com o plano de saneamento funcionando como instrumento indutor
de ações planejadas e integradas.
Ainda, foi proposta a criação de um cenário, chamado de “o futuro desejado”, sem nenhuma
restrição material, financeira e tecnológica, utilizado apenas como referência para a criação do
cenário normativo.
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2.7.1. METODOLOGIA APLICADA
A metodologia adotada seguiu o seguinte roteiro:
1- Elaborar um cenário futuro desejado no setor de saneamento, construído sem restrições, para
servir apenas como referencial para a criação de um cenário normativo;
2- Listar para cada setor do saneamento básico as: (i) ameaças, que são forças ambientais que
dificultam a ação estratégica, podendo ou não ser evitadas; e (ii) oportunidades, que são atos
concretos que favorecem a ação estratégica, desde que reconhecidas e aproveitadas, como, por
exemplo, uma legislação existente ou em fase de aprovação, obras em andamento ou recursos
definidos para elas, estudos e projetos aprovados ou em andamento, decisões acordadas com as
comunidades por meio de audiências públicas, entre outras. Esta etapa foi respaldada nos
diagnósticos de cada setor e nas diretrizes do setor de saneamento do Plano Diretor Participativo,
assegurando assim a plausibilidade das hipóteses.
3- Confrontar ameaças e oportunidades, gerando assim uma lista depurada de ameaças, em que as
semelhantes foram aglutinadas e as sem plausibilidade foram eliminadas. A partir desta lista foi
possível qualificar as ameaças conforme sua relevância e sua incerteza, bem como atribuir
pontuações com o suporte de um modelo matemático proposto por Buarque (2003). A propósito,
uma ameaça é considerada relevante quanto maior for o seu efeito no futuro do município; a
incerteza depende das ações concretas existentes. Esta etapa resultou em uma lista de ameaças
ponderadas conforme a sua prioridade no setor de saneamento básico do município. A ameaças de
maior pontuação foram denominadas ameaças críticas.
4- Formular o cenário previsível (tendência) que resulta das ameaças e incertezas;
5- Apontar os objetivos que devem fundamentar o cenário normativo (possível e planejado);
6- Selecionar objetivos e ações prioritárias; e
7- Reiniciar o processo quantas vezes necessárias.
Segundo Buarque (2003), a montagem dos cenários pode ser orientada pelo método indutivo ou
dedutivo. No método indutivo, os cenários são construídos a partir de características internas,
buscando identificar os elementos exógenos que podem influenciar o contexto geral. Já o método
dedutivo faz o caminho inverso, inicia com a definição do contexto geral e confronta-o com os
condicionantes endógenos.
Considerando as demandas da sociedade, coletadas em forma de diretrizes do setor de saneamento
do Plano Diretor Participativo, e com base em uma análise aprofundada dos dados disponíveis dos
diagnósticos, adotou-se o processo dedutivo para a construção dos cenários futuros do PMISB.
Assim, iniciou-se este processo com a definição do contexto geral correspondente à universalização
dos serviços públicos de saneamento básico, respaldada no princípio fundamental da Lei Nº
11.445/2007.
Com essas ferramentas foi possível montar um cenário normativo, bem fundamentado na legislação
vigente e nas demandas atuais, permitindo conhecer um futuro desejado, plausível e sustentável
com a realidade.
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2.7.2. Resultado dos cenários futuros
Os cenários foram construídos para um horizonte de 20 anos, levando-se em consideração a
manutenção da situação atual (Cenário Previsível) e uma situação realista que é possível de ocorrer
com a integração dos setores de saneamento, podendo ser alcançada de forma eficaz (Cenário
Normativo).
A conclusão dos cenários está exposta nos quadros abaixo, sendo apresentado, primeiramente, o
cenário geral para o PMISB (Quadro 6) e, em seguida, os cenários para cada setor (Quadro 7,
Quadro 8, Quadro 9 e Quadro 10).
Cenário Previsível
Serviços de saneamento ainda não atendem 100% a
demanda
Setores ainda desarticulados (financiamento, rotinas)
Universalidade, integralidade e equidade ainda são metas
distantes
Praias menos poluídas, mas ainda são locais impróprios
Proteção ambiental insuficiente
Regulação abrangente, mas faltam fiscalização e
aplicação das penas
Turismo limitado pela deficiência dos serviços
Maricultura crescente
Participação popular mais ativa
Conflitos intermunicipais crescentes
Cooperação entre agentes mais efetiva, mas ainda
insuficiente
Descumprimento de prazos e investimento insuficiente
desgastam as relações com as operadoras

Cenário Normativo
Serviços de saneamento acompanham a demanda
Setores atuando articulados e planejados, conforme
PMISB
Universalidade, integralidade e equidade são metas
permanentes e próximas
Praias menos poluídas, com poucos locais impróprios
Proteção ambiental insuficiente
Regulação esperada, com resultados esperados
Turismo sustentável, com serviços adequados à demanda
Maricultura crescente em áreas livres de poluição
Participação popular mais ativa, com usuários mais
exigentes
Negociações e planos com os municípios vizinhos
Cooperação entre agentes mais efetiva, mas com ações
desarticuladas
Relações mais objetivas e transparentes com a operadora,
mediante a adoção de contratos de gestão

Quadro 6 - Descrição geral dos cenários previsível e normativo para o município

Cenário Previsível
Cobertura de 95%
Aqüífero Ingleses parcialmente protegido
Aqüífero Campeche parcialmente protegido
Estudo de mananciais alternativos
ETA Morro dos Quadros modificada para
convencional e ampliada
Vazões dos Rio Vargem do Braço e Rio Cubatão
definidas e outorgadas
Adutoras do SIF para Norte e Sul da ilha
implantadas
Capacidade de reservação ampliada e insuficiente
para o Norte da Ilha
Intermitência no abastecimento ocorrendo com
menor freqüência e abrangência

Cenário Normativo
Cobertura de 99%
Aqüífero Ingleses protegido e com outorga
concedida
Ações ainda insuficientes para o Aqüífero Campeche
Estudo e pesquisa concluídos de novos mananciais
alternativos de porte
ETA Morro dos Quadros modificado para
convencional e ampliação para 5,5 m³/s
Vazões dos Rio Vargem do Braço e Rio Cubatão
definidas e outorgadas
Adutoras do SIF para Norte e Sul atendendo como
reforço a demanda
Capacidade de reservação ampliada e atendendo a
demanda no Norte da Ilha
Intermitência no abastecimento ocorrendo raramente

Quadro 7 - Descrição dos cenários previsível e normativo para o setor de abastecimento de água

139

PLANO MUNICIPAL INTEGRADO DE SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS
Versão Consolidada Final

Cenário Previsível
95% de cobertura de serviços no continente
Coleta e transporte dos esgotos dos bairros Abraão e
Capoeiras
ETE-Potecas ampliada atendendo os padrões
ambientais
Conflitos com administração municipal e população
de São José
40% da cobertura dos serviços no Sul e Leste da Ilha
60% da cobertura dos serviços no Norte da Ilha
Intensos debates sobre a solução mais apropriada da
destinação do efluente tratado
Áreas isoladas ou baixa densidade ainda sem
atendimento
Nível de cobertura médio do município será de 60%
100% do volume de esgoto coletado será tratado
Nem todas as ETEs terão lançamento do efluente
tratado dentro dos padrões ambientais
Ligações irregulares ainda são um problema de
gerenciamento
Controle operacional deficiente e cadastro
desatualizado
Ocorrência de panes prejudicando o funcionamento
do SES
Incômodo dos maus odores das ETEs

Cenário Normativo
100% de cobertura de serviços no continente
Coleta e transporte dos esgotos dos bairros Abraão
e Capoeiras
ETE-Potecas ampliada atendendo os padrões
ambientais
Conflitos minimizados com negociações e planos
com o município de São José
60% da cobertura dos serviços no Sul e Leste da
Ilha
80% da cobertura dos serviços no Norte da Ilha
Destino final adequado do efluente tratado, de
acordo com a legislação ambiental e em consenso
com a comunidade
Programa permanente para atendimento individual
de áreas isoladas ou baixa densidade
Nível de cobertura médio do município será de
80%
100% do volume de esgoto coletado será tratado
Destino final dentro dos padrões ambientais de
lançamento
Programa permanente de identificação e
eliminação de ligações irregulares
ETEs terão controle operacional eletrônico central
para eficácia do SES
Equipamentos de controle minimizam as panes no
SES
Maus odores das ETEs eliminados

Quadro 8 - Descrição dos cenários previsível e normativo do setor de esgotamento sanitário
Cenário Previsível
Diminuição lenta da ocupação de áreas de risco
Incertezas quanto aos programas de educação ambiental
Desarticulação entre os Poderes Públicos para o
desassoreamento dos manguezais
Sem planejamento no setor de drenagem urbana
Indefinição no modelo de taxa de impermeabilização do
solo
Ausência de um cadastro da rede de drenagem
Desarticulação na manutenção preventiva dos canais de
drenagem
Falta de fiscalização de obras novas
Necessidade de obras fundamentais para a rede de
drenagem

Cenário Normativo
A maioria das áreas de risco estará desocupada
Realização de programas de educação ambiental
associados à questão de saneamento básico
Consenso com os órgãos ambientais para o
desassoreamento dos manguezais
Plano Diretor de Manejo das Águas Pluviais e
Drenagem Urbana
Taxas de Ocupação do solo propostas pelo Plano
Diretor que contemplem as necessidades de
permeabilidade do solo relativas à drenagem urbana
Realização de um cadastro confiável da
macrodrenagem do município
Unidade específica para gestão e planejamento dos
serviços de drenagem urbana
Plano Diretor aprovado e fiscalizado
Projetos executivos de macrodrenagem concluídos

Quadro 9 - Descrição dos cenários previsível e normativo do setor de drenagem urbana

140

PLANO MUNICIPAL INTEGRADO DE SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS
Versão Consolidada Final

Cenário Previsível
Poder aquisitivo da população influenciando o consumo
e geração de RSU
Novas áreas para disposição final poderão ser
disponibilizadas, bem como tecnologias inovadoras para
a disposição final
Dependência da iniciativa privada (PROACTIVA)
Necessidade de investimento será cada vez maior para
aquisição de equipamentos, infraestruturas e
disponibilidade em quantidade adequada de pessoal
qualificado
Reflexo direto no custo da prestação dos serviços, hoje
em torno de R$170,00/tonelada, se fará presente nos
próximos anos
Aumento na coleta de materiais recicláveis, mas ainda
informal
Catadores ainda são considerados informais, muitos não
associados, acompanhamento ineficaz do município
Pesquisa sobre a caracterização e ciclo de vida do RSU
ainda não dá respaldo necessário para uma Gestão
Integrada da Limpeza Urbana
Estrutura de pessoal e qualificação ainda não possibilita
implantação e implementação da política e do plano de
gestão integrada dos RSU

Cenário Normativo
Mudança nos hábitos de consumo da população,
ocorrendo a minimização na geração de RSU, buscando
o “desperdício zero”
Existirão áreas disponíveis para ser licenciadas,
utilizando tecnologias ambientalmente satisfatórias
Envolvimento da iniciativa privada
Elaboração de projetos para captação de recursos,
provenientes de programas Federal e Estadual
Aumento de investimentos na infraestrutura de coleta
seletiva de materiais recicláveis
Custos dos serviços serão previstos e geridos ao longo
dos anos, havendo planejamento e captação de recursos
Materiais potencialmente recicláveis (secos e orgânicos)
recolhidos na coleta seletiva formal
Os catadores estão associados e estão inseridos
formalmente no processo, com acompanhamento do
município
Pesquisa permanente de caracterização e ciclo de vida
dos RSU para subsidiar a Gestão Integrada da Limpeza
Urbana
Revisão e adequação da estrutura de pessoal e
qualificação continuada dos quadros, visando ao êxito da
implantação e implementação da política e do plano de
gestão integrada dos RSUs

Quadro 10 - Descrição dos cenários previsível e normativo do setor de limpeza urbana e manejo de
resíduos sólidos

A construção dos cenários futuros do setor de saneamento do Município de Florianópolis
possibilitou conhecer a situação do saneamento básico e sua inter-relação com os fatores externos e
internos a este setor. A construção de cenários, em geral, permite que ao montar a cena se possa
visualizar e prever uma realidade futura plausível de acontecer. Sendo assim, é possível que sejam
calculadas crises e apontadas as principais ameaças e oportunidades mais facilmente. Por esta razão,
optou-se pela construção de cenários para que a situação do saneamento básico em Florianópolis
fosse mais bem analisada e para que suas conclusões servissem de fundamento ao PMISB, uma vez
que se constitui em um eficaz instrumento de planejamento.
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2.8. HIERARQUIZAÇÃO DE ÁREAS
Após a realização do diagnóstico dos setores de saneamento, dos cenários futuros e das diretrizes de
saneamento provenientes do plano diretor, verificou-se a necessidade de adotar uma metodologia
que permitisse hierarquizar as áreas de intervenção prioritária, buscando assim uma solução gradual
para as carências dos serviços.
A metodologia utilizada tem por base aquela adaptada na Lei Nacional de Saneamento Básico,
apresentada pelo Ministério das Cidades, do Livro I – Instrumentos das políticas e da gestão dos
serviços públicos de Saneamento Básico. Esta metodologia possibilitou uma avaliação comparativa
das diversas realidades da situação de salubridade ambiental dentro do Município de Florianópolis,
detalhada para todas as Unidades Territoriais de Análise e Planejamento (UTPs). Para tanto,
conforme será descrito adiante, foram formulados Índices de Hierarquização Setoriais (Iab, Ies, Idr
e Irs) e um Índice de Salubridade Ambiental (ISA) para cada UTP, estabelecendo-se, assim, uma
análise comparativa entre as 28 UTPs que compõem o território do município.
Para a construção dos índices setoriais foram utilizados os indicadores de qualificação dos serviços
de cada setor de saneamento básico (abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem
urbana e resíduos sólidos) e agregaram-se outros aspectos importantes (densidade demográfica,
casos de diarréia em crianças de 0 a 2 anos, áreas de mananciais sujeitas a risco de contaminação,
desenvolvimento das atividades de maricultura e extrativismo, risco de contaminação de Unidade
de Conservação, condições dos canais de macrodrenagem, casos críticos no sistema de
macrodrenagem, risco de inundação para drenagem urbana e distância percorrida por caminhões de
coleta de resíduos sólidos) em sua concepção, sendo possível uma hierarquização para cada setor.
Esta hierarquização permitiu apontar as UTPs onde há prioridade de intervenções as quais serão
detalhadas nos programas, ações e metas, sobretudo quanto aos investimentos em infraestrutura e
serviços. A partir destes índices setoriais foi possível o estabelecimento do Índice de Salubridade
Ambiental (ISA) por UTP, que possibilitou uma avaliação global de todos os setores de saneamento
do município. Abaixo estão descritos os quatro (4) índices setoriais e o ISA:
I.

O Índice de abastecimento de água (Iab), que quantifica e qualifica os serviços de
abastecimento de água nas diversas unidades territoriais;

II.

O Índice de esgotamento sanitário (Ies), que quantifica e qualifica os serviços de
esgotamento sanitário nas diversas unidades territoriais;

III.

O Índice de drenagem urbana (Idr), que quantifica e qualifica os serviços de drenagem
urbana nas diversas unidades territoriais;

IV.

O Índice de resíduos sólidos (Irs), que quantifica e qualifica os serviços de manejo de
resíduos urbanos nas diversas unidades territoriais; e

V.

O Índice de salubridade ambiental (ISA), que quantifica e qualifica os serviços de
saneamento nas diversas unidades territoriais e sua fragilidade ambiental.
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2.8.1. ÍNDICE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (IAB)
O cálculo do Iab foi formulado a partir dos seguintes indicadores: (i) cobertura por serviços de
abastecimento de água (IAab); (ii) casos de diarréia (Icd); (iii) risco de salinização; e (iv) densidade
demográfica (Idd).
O Iab assumiu a seguinte formulação:

I ab = [IAab ]× 0,5 + [I cd ]× 0,1 + [I rs ]× 0,2 + [I dd ]× 0,2
Onde:
Iab = índice de abastecimento de água por UTP;
IAab = indicador de cobertura por serviço de abastecimento de água por UTP;
Irs = indicador de risco de salinização dos mananciais por UTP;
Icd = indicador de casos de diarréia por UTP; e
Idd = indicador de densidade demográfica por UTP.
2.8.1.1. Indicador de cobertura por serviços de abastecimento de água (IAab)
O IAab foi formulado a partir da razão entre a população atendida por abastecimento de água da
UTP (PAab) e a população total da UTP (PT). Para os valores de população atendida foi utilizado o
valor da população atendida pelos sistemas públicos (CASAN, 2008), distribuído
proporcionalmente em função da densidade da população residente estimada (Campanário, 2007)
nas áreas de abrangência destes Sistemas, por UTP.

IAab =

PAab
PT

Onde:
IAab = indicador de cobertura por serviço de abastecimento de água por UTP;
PAab = população atendida por abastecimento público de água da UTP;
PT = população total da UTP.
O IAab é o indicador determinante do Iab, priorizando, assim, as UTPs onde há demanda por
serviços de abastecimento de água e atendimento da demanda efetuado por serviços sem a
concessão do município (SACs, SAIs e ligações irregulares/clandestinas).
2.8.1.2. Indicador de risco de salinização dos mananciais (Irs)
Os recursos hídricos destinados ao abastecimento público no Município estão sujeitos ao risco de
salinização, que é um processo de contaminação da água subterrânea potável pela água salina
provinda do mar. Assim, agregou-se o índice de risco de salinização de mananciais de
abastecimento de água (Irs) para o cálculo do índice de abastecimento de água (Iab), adotando-se
um peso de 0,0 para as UTPs que possuem mananciais subterrâneos e superficiais para
abastecimento de água que devem ser prioritariamente conservados e o peso de 1,0 para as demais
UTPs. Assim, as UTPs que possuem os mananciais que possuem risco de contaminação por
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salinização terão um peso menor, tornando-as assim prioritárias em relação às outras nesta
característica.
2.8.1.3. Indicador de casos de diarréia (Icd)
A fim de se agregar um critério epidemiológico aos índices setoriais de água e esgoto, conforme
diretrizes da Política Nacional de Saneamento, foi utilizado o número de casos de diarréias na
população de 0 a 2 (dois) anos de idade, obtido consoante os o número de casos registrados pela
Secretaria Municipal da Saúde entre o período de janeiro a julho de 2007, nos Centros de Saúde do
município. Os casos de diarréia foram selecionados como indicadores de saúde para compor a
metodologia adotada, tendo em vista a sua caracterização como doença de veiculação hídrica e,
portanto, diretamente relacionada às condições de salubridade do município. Abaixo estão
apresentadas as equações de cálculo da taxa de casos de diarréia e do indicador de casos de diarréia.

Tcd =

PA0−2
(× 1000)
PT0−2

Onde:
Tcd = Taxa de casos de diarréia por UTP;
PA0-2 = População de 0 a 2 anos com diarréia na área considerada (UTP); e
PT = População total na área considerada (UTP).

⎛T
I cd = 1 − ⎜⎜ cd
⎝ MT

⎞
⎟⎟
⎠

Onde:
Icd = Indicador de casos de diarréia por UTP;
Tcd = Taxa de casos de diarréia por UTP; e
MT = Maior valor de Tcd entre todas UTPs.
A equação deste indicador (Icd) reflete um peso que é inversamente proporcional ao cálculo do
Índice de abastecimento de água (Iab), ou seja, quanto maior o número de casos de diarréia maior
será seu peso, ao contrário do Iab, que quanto maior seu peso melhor e maior é a cobertura dos
serviços, por isso foi usado um fator de correção subtraindo-se o valor do indicador do número
inteiro 1,0.
2.8.1.4. Indicador de densidade demográfica (Idd)
Observou-se, em alguns casos, que os menores valores dos indicadores correspondiam a áreas
carentes de atendimento por serviços de saneamento e com baixa densidade populacional. Portanto,
para uma análise custo-benefício capaz de revelar a abrangência das ações, optou-se pela inserção
do indicador de densidade demográfica nos quatro índices setoriais de saneamento básico. É
importante ressaltar que a população de referência utilizada no cálculo da densidade demográfica
foi a população total estimada por Campanário (2007), que é a soma da população residente com a
população flutuante.
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I dd =

PTutp
PTm

Onde:
Idd = indicador de densidade demográfica por UTP;
PTutp = população total da UTP; e
PTm = população total do município.

2.8.2. ÍNDICE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (IES)
O cálculo do Ies foi formulado a partir do indicador de cobertura por serviço de esgotamento
sanitário (IAes), do indicador de áreas de mananciais sujeitas risco de contaminação (Imc), do
indicador de desenvolvimento das atividades de maricultura e extrativismo (Ime), do indicador de
unidades de conservação (Iuc), do indicador de casos de diarréia (Icd), e do indicador de densidade
demográfica (Idd).
O Ies assumiu a seguinte formulação:

I es = [IAes × 0,3] + [I rc × 0,25] + [I me × 0,15] + [I uc × 0,05] + [I cd × 0,05] + [I dd × 0,2]
Onde:
Ies = índice de esgotamento sanitário por UTP;
IAes = indicador de cobertura por serviço de esgotamento sanitário por UTP;
Irc = indicador de áreas de mananciais sujeitas risco de contaminação por UTP;
Ime = indicador de áreas com atividades de maricultura e extrativismo por UTP;
Iuc = indicador de risco de contaminação de Unidade de Conservação por UTP;
Icd = indicador de casos de diarréia por UTP; e
Idd = indicador de densidade demográfica por UTP.
2.8.2.1. Indicador de cobertura por serviço de esgotamento sanitário (IAes)
Na construção do IAes foram consideradas a população atendida com os sistemas públicos de
esgotamento sanitário da UTP (PAes) e a população total da UTP (PT). Para o cálculo do valor da
população atendida por UTP foi considerada a população atendida pelos sistemas públicos de
esgotamento sanitário em operação (PAop) e pela população beneficiária das obras atualmente em
andamento (PAob), segundo dados da CASAN (2008), distribuídos de forma proporcional em
função da densidade da população residente estimada por Campanário (2007) nas áreas de
abrangência dos sistemas e obras.
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PAes = PAop + PAob
Onde:
PAes = população atendida por esgotamento sanitário da UTP;
PAop = população atendida por esgotamento sanitário existente da UTP; e
PAob = população que será atendida por esgotamento sanitário atualmente em obras da UTP.

IAes =

PAes
PT

Onde:
IAes = indicador de cobertura por serviço de esgotamento sanitário por UTP;
PAes = população atendida por esgotamento sanitário da UTP; e
PT = população total da UTP.
O IAes é o indicador de maior peso na formulação do Ies e objetiva priorizaras UTPs que não
possuem serviços públicos de coleta e tratamento de esgotos sanitários.
2.8.2.2. Indicador de áreas de mananciais sujeitas a risco de contaminação (Imc)
Outro critério de grande relevância agregado ao índice de esgotamento sanitário (Ies) é a proteção
dos recursos hídricos destinados ao abastecimento público que estão sujeitos a contaminação devido
à infiltração de esgoto doméstico em sua área de recarga. Assim, agregou-se o indicador de risco de
contaminação por esgoto de mananciais de abastecimento de água (Irc) para o cálculo do índice de
esgotamento sanitário (Ies), adotando-se o peso 0 (zero) para as UTPs que possuem áreas de recarga
de mananciais subterrâneos e que devem ser prioritariamente conservadas e o peso 1,0 para as
demais UTPs. Como o Irc recebeu o peso de 0,25 na equação geral do Ies, as UTPs que possuem
influência na contaminação dos mananciais por esgoto terão 0,25 menos que as demais no cálculo
do Ies. Este peso de 0,25 justifica-se pela importância da conservação dos mananciais utilizados
pelo sistema público no abastecimento de água.
2.8.2.3. Indicador de áreas com atividades de maricultura e extrativismo por UTP (Ime)
Tendo em vista a importância econômica das atividades de maricultura e extrativismo para o
município de Florianópolis, foi incorporado ao Índice de Esgotamento Sanitário (Ies) o indicador de
áreas com atividades de maricultura e extrativismo. Este indicador foi criado a fim de que se
garanta a salubridade dos mananciais do Município, através do controle da qualidade de suas águas,
principalmente em decorrência do lançamento de efluentes domésticos de forma inadequada. Para
sua formulação, adotou-se um peso único para as UTPs onde as atividades de maricultura e
extrativismo são relevantes, atribuindo-se a estas UTPs o peso de 0 (zero) e para as demais UTPs o
peso de 1,0 (um). Como o Ime recebeu o peso de 0,15 na equação geral do Ies, as UTPs que
possuem influência nas atividades de maticultura e extrativismo terão 0,15 menos que as demais no
cálculo do Ies.
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2.8.2.4. Indicador de unidades de conservação (Iuc)
Com objetivo de agregar a preservação das unidades de conservação ao índice de esgotamento
sanitário (Ies), adotou-se o indicador de risco de contaminação por esgotos domésticos em áreas de
Unidades de Conservação (Iuc) existentes no Município. Este indicador foi formulado a partir da
área de unidade de conservação da UTP por área total da UTP e possui peso de 0,05 na formulação
do Ies.

I uc = 1 −

Auc
AT

Onde:
Iuc = Indicador de risco de contaminação de Unidade de Conservação por UTP;
Auc = Área da Unidade de Conservação da UTP; e
AT = Área Total da UTP.
A equação deste indicador (Iuc) reflete um peso que é inversamente proporcional ao Índice de
esgotamento sanitário (Ies), ou seja, quanto maior a área de unidade de conservação na UTP, maior
será seu peso, ao contrário do Ies, que quanto maior seu peso melhor e maior é a cobertura dos
serviços, por isso foi usado um fator de correção subtraindo-se o valor do indicador do número
inteiro 1,0.
2.8.2.5. Indicador de casos de diarréia (Icd)
O indicador de casos de diarréia foi utilizado para compor o Índice de Esgotamento Sanitário (Ies),
sendo o mesmo indicador calculado anteriormente para o Índice de Abastecimento de Água (Iab),
uma vez que atribui um critério epidemiológico na análise e priorização de áreas para investimentos
também no setor de esgotamento sanitário. A equação para o cálculo deste indicador pode ser
observada no item 2.8.1.
2.8.2.6. Indicador de densidade demográfica (Idd)
Para a análise do custo-benefício capaz de revelar a abrangência das ações, optou-se pela inserção
do indicador de densidade demográfica também no setor de esgotamento sanitário.
2.8.3. ÍNDICE DE DRENAGEM URBANA (IDR)
Considerando que, atualmente, não é possível a formulação de um indicador de cobertura por
serviços de drenagem urbana devido à falta de cadastro das unidades que compõem o sistema, o
Índice de drenagem (Idr) é representado pela composição dos seguintes indicadores: condições dos
canais de macrodrenagem (Icm); de pontos críticos no sistema de macrodrenagem (Ipc); riscos de
inundação (Iri); e densidade demográfica (Idd), conforme a seguinte equação:

[ ]

I dr = [I cm ] × 0,2 + I pc × 0,2 + [I r ] × 0,4 + [I dd ] × 0,2
Idr = índice de drenagem urbana por UTP;
Icm = indicador de condições dos canais de macrodrenagem por UTP.
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Ipc = indicador de pontos críticos no sistema de macrodrenagem por UTP.
Iri = indicador de risco de inundação para drenagem urbana por UTP; e
Idd = indicador de densidade demográfica por UTP.
2.8.3.1. Indicador de condições dos canais de macrodrenagem (Icm)
Para agregar as condições atuais do sistema de macrodrenagem ao índice de drenagem (Idr) adotouse o Icm, que integra as seguintes características dos canais: espaço de manutenção, presença de
áreas de preservação, assoreamento, presença de esgoto doméstico, presença de lixo, erosão,
ocupações irregulares e impermeabilização do solo, conforme observado no Quadro 5.

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

I cm = [I ema ]× 0,15 + I app × 0,1 + [I ass ]× 0,15 + I ped × 0,1 + I pli × 0,1 + [I ero ]× 0,1 + [I oir ]× 0,15 + I imp × 0,15

Onde:
Icm = Indicador de condições do sistema de macrodrenagem;
Iema = Indicador de espaço de manutenção;
Iapp = Indicador de áreas de preservação permanente;
Iass = Indicador de assoreamento;
Iped = Indicador de presença de esgoto doméstico;
Ipli = Indicador de presença de lixo;
Iero = Indicador de erosão;
Ioir = Indicador de ocupação irregular; e
Iimp = Indicador de impermeabilização;
Aos subindicadores de espaço de manutenção, assoreamento, ocupação irregular e
impermeabilização foram atribuído maior peso (0,15), justo por eles serem formulados a partir das
principais características determinantes da condição dos canais de drenagem em funcionamento no
município. Os demais subindicadores levam em consideração características que têm relação
indireta com o funcionamento dos canais de drenagem e, por esta razão, receberam menor
pontuação (0,1).
9 Subindicador de espaço de manutenção (Iem)
Para caracterizar o estado de conservação dos canais de drenagem existentes no município alguns
subindicadores foram utilizados. O subindicador de espaço de manutenção foi criado com o intuito
de que as características dos canais quanto ao seu espaço de manutenção fossem classificadas como
satisfatórias, insatisfatórias ou inexistentes. Para cada uma destas classificações foi atribuída uma
pontuação de acordo com a Tabela 33. Desta forma, os canais com espaço de manutenção
inexistente obtiveram maior pontuação.
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Tabela 33 - Nota atribuída às condições dos canais de drenagem do município quanto ao espaço de
manutenção
Espaço de manutenção dos
Peso
canais e rios
Satisfatório
0,0
Insatisfatório
0,5
Inexistente
1,0

9 Subindicador de áreas de preservação permanente (Iapp)
O subindicador de áreas de preservação permanente também foi utilizado para compor o Icm,
objetivando a priorização de áreas que não dispõem de áreas de preservação permanente (APP). A
importância de se levar em consideração esta característica tem relação com a importância da
presença de mata ciliar nas margens dos rios e canais de drenagem. A cobertura vegetal atua, neste
sentido, como elemento importante na manutenção do equilíbrio da vertente, controlando
significativamente a atividade erosiva.
Para que fosse dada maior importância aos rios e canais de drenagem que não dispõem de cobertura
vegetal em suas margens, foi atribuída maior pontuação (peso um) aos rios e canais nesta situação e
menor pontuação para os rios e canais de drenagem que ainda têm suas margens conservadas (peso
zero).
9 Subindicador de assoreamento (Iass)
O subindicador de assoreamento foi utilizado para compor o Icm com intuito de priorizar as áreas
onde ocorre assoreamento nos canais de macrodrenagem. A formulação deste subindicador foi
realizada atribuindo-se nota 1 (um) para os locais onde ocorre assoreamento nos canais de
macrodrenagem, e nota 0 (zero) para os locais onde não há assoreamento dos canais.
9 Subindicador de presença de esgoto doméstico (Iped)
O indicador de presença de esgoto doméstico foi utilizado para compor o Icm, visando a priorização
das áreas onde ocorre lançamento de esgotos domésticos nos canais de macrodrenagem. A
formulação deste subindicador foi realizada atribuindo-se nota 1 (um) para os locais onde ocorre
lançamento de efluentes domésticos nos canais de macrodrenagem e nota 0 (zero) para os locais não
onde ocorre o lançamento.
9 Subindicador de presença de lixo (Ipli)
Outra problemática enfrentada pelo Município de Florianópolis, no que diz respeito ao seu sistema
de drenagem é a presença de lixo nos rios e canais de drenagem. Para priorizar as áreas onde a
presença de lixo é significativa foram atribuídas notas a este subindicador, de acordo com as
condições em que se encontram os canais de drenagem existentes em cada UTP. O Ipli recebeu
classificação alta, média e baixa, sendo atribuída uma nota para cada uma, conforme a Tabela 34.
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Tabela 34 - Nota atribuída às condições dos canais de drenagem do município quanto à presença de
lixo nos rios e canais de drenagem
Presença de lixo nos canais e rios Peso
Baixa
0,30
Média
0,60
Alta
1,00

9 Subindicador de erosão (Iero)
O subindicador de erosão foi utilizado na formulação do Icm e o objetivo é priorizar as regiões do
município que dispõem de canais de drenagem em processo de erosão. Para os locais onde há canais
de drenagem em processo de erosão foi atribuída nota 1 (um) e onde não há atribuiu-se nota 0
(zero).
9 Subindicador de ocupação irregular (Ioir)
O subindicador de ocupação irregular foi levado em consideração tendo em vista as consequências
advindas da ocupação das margens dos rios e canais de drenagem, como o aumento do
assoreamento dos canais em virtude do lançamento de lixo e esgotos domésticos nos canais e o
aumento da erosão e da impermeabilização do solo. A formulação deste indicador foi realizada
atribuindo uma nota 1 (um) para os locais onde há ocupação irregular das margens dos rios e canais
de drenagem e nota 0 (zero) para os locais onde tal não ocorre.
9 Subindicador de impermeabilização (Iimp)
A impermeabilização do solo foi outra variável levada em consideração na construção do Icm. O
aumento da impermeabilização do solo aumenta a vazão nos canais de drenagem, potencializando
os riscos de inundações. Portanto, na formulação do subindicador de impermeabilização, a maior
nota foi atribuída aos locais onde a impermeabilização do solo é alta, conforme Tabela 35.
Tabela 35 - Nota atribuída às condições dos canais de drenagem do município quanto à
impermeabilização nos rios e canais de drenagem
Impermeabilização nos canais e rios
Peso
Alta
Média
Baixa

1,00
0,60
0,30

2.8.3.2. Indicador de casos críticos no sistema de macrodrenagem (Iac)
Este indicador agrega ao índice de drenagem (Idr) os casos críticos do sistema de macrodrenagem,
expresso em número de casos por UTP. O número de casos críticos por UTP pode ser visualizado
na Figura 29. Os casos críticos correspondem às deficiências estruturais dos canais, como
subdimensionamento, falta de manutenção e/ou assoreamento, entre outros, tornando as áreas
circunvizinhas a estes canais propícias a inundações.
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2.8.3.3. Indicador de risco de inundação para drenagem urbana (Ir)
Pelo fato de a problemática da drenagem urbana no município estar associada às situações de risco
de inundações, foram adotados 3 (três) subindicadores de risco de inundação, classificados em alto,
médio e baixo.
9 Subindicador de baixo risco de inundação da UTP (Idrb)
O cálculo do subindicador de baixo risco de inundação foi formulado a partir da razão entre a área
da UTP sujeita a baixo risco de inundação e a área total da UTP.

I dr b = 1 −

AI br
AT

Onde:
Idrb = Indicador de baixo risco de inundação da UTP;
AIbr = Área de baixo risco de inundação da UTP; e
AT = Área total da UTP.
9 Subindicador com médio risco de inundação da UTP (Idrm)
O cálculo do subindicador de médio risco de inundação foi formulado a partir da razão entre a área
da UTP sujeita a médio risco de inundação e a área total da UTP.

I dr m = 1 −

AI mr
AT

Onde:
Idrm = Indicador de médio risco de inundação da UTP;
AImr = Área de médio risco de inundação da UTP; e
AT = Área total da UTP.
9 Subindicador com alto risco de inundação da UTP (Idra)
O cálculo do subindicador de alto risco de inundação foi formulado a partir da razão entre a área da
UTP sujeita a alto risco de inundação e a área total da UTP.

I dr a = 1 −

AI ar
AT

Onde:
Idra = Indicador de alto risco de inundação da UTP;
AIar = Área de alto risco de inundação da UTP; e
AT = Área total da UTP.
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As equações deste indicador (Iri) refletem um peso que é inversamente proporcional ao Índice de
drenagem urbana (Idr), ou seja, quanto maior a área de risco de inundação na UTP, maior será seu
peso, ao contrário do Idr, que quanto maior seu peso melhor e maior é a cobertura dos serviços, por
isso foi usado um fator de correção em cada equação subtraindo-se o valor do indicador do número
inteiro 1,0.
O indicador de risco de inundação para drenagem urbana (Idr) é expresso pela composição dos três
subindicadores, conforme a seguinte equação:

I dr = [I dr b ]× 0,10 + [I dr m ]× 0,30 + [I dr a ]× 0,60

Onde:
Idr = Indicador de risco de inundação da UTP;
Idrb = Indicador de baixo risco de inundação da UTP;
Idrm = Indicador de médio risco de inundação da UTP;
Idra = Indicador de alto risco de inundação da UTP.
Foi atribuído um peso diferenciado para cada um desses indicadores visando privilegiar as áreas
com maior risco de inundação.
2.8.3.4. Indicador de densidade demográfica (Idd)
Para a análise do custo-benefício capaz de revelar a abrangência das ações, optou-se pela inserção
do indicador de densidade demográfica também no setor de drenagem urbana. O cálculo é o mesmo
realizado para o Índice de Abastecimento de Água (Iab) que pode ser observado no item 2.8.1.
2.8.4. ÍNDICE DE RESÍDUOS SÓLIDOS (IRS)
O índice de resíduos sólidos expressa: a cobertura dos serviços de coleta convencional e seletiva de
lixo (IAcc e IAcs); a distância percorrida pelos caminhões da coleta (Idp), no percurso entre os
locais de coleta e o Centro de Transferência de Resíduos Sólidos (CTReS); e densidade
demográfica (Idd).

[

]

I rs = [IAcc × 0,15] + [IAcs × 0,15] + I dp × 0,5 + [I dd × 0,2]
Onde:
Irs = índice de resíduos sólidos por UTP;
IAcc = indicador de cobertura por serviço de coleta convencional de resíduos sólidos por UTP;
IAcs = indicador de cobertura por serviço de coleta seletiva de resíduos sólidos por UTP;
Idp = Indicador de distância percorrida por caminhões de coleta de resíduos por UTP; e
Idd = indicador de densidade demográfica por UTP.
2.8.4.1. Indicador de cobertura por serviço de coleta convencional de resíduos sólidos (IAcc)
O indicador que expressa a cobertura do serviço de coleta convencional do setor de resíduos sólidos
foi formulado considerando a relação entre a população atendida com o serviço de coleta de lixo
convencional (PAcc) e a população da UTP (PT). Segundo dados da Companhia de Melhoramentos
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da Capital (COMCAP), 98% da população total do município é atendida por serviço de coleta de
lixo convencional “porta-a-porta”. Sendo assim, para a formulação do IAcc considerou-se como
população atendida pelo serviço de coleta convencional o percentual de 98% da população total da
UTP.
Importante mencionar que o IAcc não prioriza áreas de investimento, já que foi utilizada a mesma
proporção de atendimento (98%) nas 28 UTPs. Ainda assim, este indicador foi considerado na
composição do Irs devido a sua relevância, podendo ser utilizado futuramente quando houver um
detalhamento de dados por UTP.

IAcc =

PAcc
PT

Onde:
IAcc = indicador de cobertura por serviço de coleta convencional de resíduos sólidos por UTP;
PAcc = População atendida com serviço de coleta convencional de resíduos sólidos por UTP; e
PT = População total da UTP.
2.8.4.2. Indicador de cobertura por serviço de coleta seletiva de resíduos sólidos (IAcs)
O indicador que expressa a cobertura do serviço de coleta seletiva do setor de resíduos sólidos foi
formulado segundo a população atendida com o serviço de coleta seletiva de lixo (PAcs) em relação
à população da UTP (PT). Segundo dados da COMCAP, 80% da população total é atendida por
coleta seletiva. Sendo assim, para a formulação do IAcs considerou-se como população atendida
pelo serviço de coleta seletiva o percentual de 80% da população total da UTP.
Do mesmo modo, o IAcs não prioriza áreas de investimento, já que foi utilizada a mesma proporção
de atendimento (80%) nas 28 UTPs. Ainda assim, este indicador foi considerado na composição do
Irs devido a sua relevância, podendo ser utilizado futuramente quando houver um detalhamento de
dados por UTP.

IAcs =

PAcs
PT

Onde:
IAcs = indicador de cobertura por serviço de coleta seletiva de resíduos sólidos por UTP;
PAcs = População atendida com serviço de coleta seletiva de resíduos sólidos por UTP; e
PT = População total da UTP.
2.8.4.3. Indicador de distância percorrida por caminhões de coleta de resíduos sólidos (Idp)
Este indicador agrega ao índice de resíduos sólidos (Irs) a prioridade de investimentos nas UTPs
onde há necessidade de implantação de estações de transbordo, devido à distância percorrida por
caminhões de coleta até a única estação de transbordo do município (CTReS). Este indicador é
expresso pela relação entre a distância percorrida pelos caminhões da coleta convencional durante o
percurso entre o local da coleta em cada UTP até o CTReS (Dp) e a maior distância percorrida
dentro do perímetro do município (MDp). O número de caminhões necessários para todo o
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transporte diário dos resíduos gerados por UTP foi calculado considerando-se a capacidade de
transporte médio de um caminhão convencional de 10 m3 e a geração per capita de resíduos média
do município é de 0,7 Kg/hab.dia.

⎛P ⎞
N Ca = ⎜⎜ rs ⎟⎟ × PT
⎝ Pca ⎠
Onde:
Nca = Número total de caminhões necessários para coleta dos resíduos por UTP;
Prs = Volume per capita diário de resíduos sólidos gerados no município;
Pca = Volume de transporte médio de um caminhão convencional; e
PT = População total da UTP.

I dp =

Dp
MD p

× N ca

Onde:
Idp = Indicador de distância percorrida por caminhões de coleta de resíduos sólidos por UTP;
Dp = Distância percorrida pelos caminhões da coleta entre o local da coleta e o CTReS dentro do
perímetro do município;
MDp = Maior distância percorrida pelo caminhão da coleta entre o local da coleta e o CTReS
dentro do perímetro do município; e
Nca = Número total de caminhões necessários para coleta dos resíduos por UTP.
O indicador de distância percorrida por caminhões de coleta de resíduos sólidos (Idp) recebeu maior
pontuação (0,5) na formulação do Irs, uma vez que o longo trajeto percorrido durante a coleta de
resíduos sólidos no município se caracteriza como umas das problemáticas do setor de Resíduos
Sólidos, trazendo prejuízos econômicos com a manutenção dos caminhões e ineficiência do serviço.
2.8.4.4. Indicador de densidade demográfica (Idd)
Para uma análise do custo-benefício capaz de revelar a abrangência das ações, optou-se pela
inserção do indicador de densidade demográfica também no setor de resíduos sólidos. O cálculo é o
mesmo realizado para o Índice de Abastecimento de Água (Iab) que pode ser observado no item
2.8.1.
2.8.5. ÍNDICE DE SALUBRIDADE AMBIENTAL (ISA)
O ISA, instrumento de definição das áreas prioritárias de intervenção, foi construído a partir do
somatório ponderado dos índices setoriais referentes aos 4 (quatro) setores do saneamento básico –
abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e drenagem urbana.
Os índices setoriais foram utilizados com pesos diferenciados de acordo com a maior carência de
atendimento e com a fragilidade ambiental de cada uma das Unidades Territoriais de Planejamento
(UTPs).
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O setor de esgotamento sanitário recebeu maior pontuação (0,5) em relação aos outros setores de
saneamento, por ser o que apresenta maior carência de atendimento, influenciando a salubridade
ambiental do município. Os setores de resíduos sólidos e drenagem urbana receberam a mesma
pontuação (0,2) por apresentarem problemas de magnitude similar. As falhas existentes no setor de
resíduos sólidos dizem respeito às deficiências na gestão da coleta e transporte dos resíduos e à
indefinição quanto ao destino final dos resíduos sólidos após o encerramento da operação do aterro
sanitário utilizado pelo município. Com relação ao setor de drenagem urbana, as falhas existentes
dizem respeito à fragilidade institucional do setor e às deficiências operacionais em alguns rios e
canais de drenagem. Por fim, o setor de abastecimento de água recebeu menor pontuação (0,1)
porque se caracteriza como o setor que possui menos carências quanto a atendimento, apesar de
ainda apresentar algumas deficiências.
Na sua construção, tanto os indicadores e os índices setoriais, como o próprio ISA, assumem uma
variação teórica de zero (0) a um (1) e informa que quanto mais próximo da unidade, maior é a
carência, maiores são os riscos sanitários e/ou menos ambientalmente salubre é a região avaliada.
Assim, o ISA assumiu a seguinte formulação:

ISA = [I ab ] × 0,10 + [I es ] × 0,50 + [I rs ] × 0,20 + [I dr ] × 0,20
Onde:
ISA = Índice de Salubridade Ambiental;
Iab = Índice de abastecimento de água;
Ies = Índice de esgotamento sanitário;
Irs = Índice de resíduos sólidos; e
Idr = Índice de drenagem urbana.
Como se pode verificar nesta formulação, os indicadores que têm maior peso são os que, pela
ineficiência dos serviços, poderão causar maiores impactos ambientais, influenciando na condição
de salubridade ambiental do município.
O gráfico da Figura 41 ilustra a ponderação dos serviços públicos adotada para a determinação do
ISA.
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Figura 41 - Ponderação dos serviços públicos adotada para a formulação do ISA.

2.8.6. RESULTADO DA HIERARQUIZAÇÃO DE ÁREA
Conforme descrito acima, para cada UTP e para o Município de Florianópolis, foram criados
indicadores e índices setoriais específicos necessários ao cálculo do Índice de Salubridade
Ambiental (ISA).
Tão logo obtidos os valores do ISA, estabeleceu-se uma análise comparativa entre as 28 UTPs que
compõem o território do município. Essa análise é importante para a definição da ordem de
prioridade e da aplicação de recursos financeiros em infraestrutura e serviços de saneamento.
A Hierarquização de Áreas resulta na priorização de localidades dentro do município com maior
urgência por serviços de saneamento, porém cabe destacar que todas as UTPs possuem relevância e
devem ser atendidas.
Os resultados do estudo, para cada uma das UTPs e para o Município de Florianópolis, são
mostrados nas Tabelas 01, 02, 03, 04 e 05, e nas Figuras 01, 02, 03, 04 e 05.
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2.8.6.1. Índice de abastecimento de água
Tabela 36 - Índice de abastecimento de água (IHA) hierarquizado
Prioridade
UTP
IHA
1º
UTP17 - Ponta das Canas
0,73
2º
UTP13 - Ingleses
0,70
3º
UTP15 - Jurerê
0,69
4º
UTP19 - Lagoinha do Norte
0,68
5º
UTP14 - Santinho
0,66
6º
UTP28 - Saquinho
0,59
7º
UTP05 - Lagoa da Conceição
0,54
8º
UTP16 - Ponta Grossa
0,48
9º
UTP12 - Papaquara
0,46
10º
UTP21 - Rio Tavares
0,45
11º
UTP22 - Morro das Pedras
0,42
12º
UTP26 - Pântano do Sul
0,38
13º
UTP09 - Rio Ratones
0,34
14º
UTP27 - Lagoinha do Leste
0,27
15º
UTP18 - Praia Brava
0,24
16º
UTP23 - Tapera
0,21
17º
UTP24 - Ribeirão da Ilha
0,19
18º
UTP25 - Lagoa do Peri
0,19
19º
UTP03 - Coqueiros
0,16
20º
UTP08 - Santo Antônio de Lisboa
0,15
21º
UTP11 - Barra do Sambaqui
0,14
22º
UTP07 - Cacupé
0,14
23º
UTP10 - Manguezal de Ratones
0,14
24º
UTP06 - Saco Grande
0,13
25º
UTP02 - Estreito
0,12
26º
UTP04 - Itacorubi
0,12
27º
UTP01 - Florianópolis
0,12
28º
UTP20 - Costeira
0,11
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Figura 42 – Croqui da hierarquização de áreas por UTP do setor de abastecimento de água
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2.8.6.2. Índice de esgotamento sanitário
Tabela 37 - Índice de esgotamento sanitário (IHE) hierarquizado.
Prioridade
UTP
IHA
1º
UTP17 - Ponta das Canas
0,66
2º
UTP13 - Ingleses
0,64
3º
UTP14 - Santinho
0,61
4º
UTP19 - Lagoinha do Norte
0,61
5º
UTP21 - Rio Tavares
0,60
6º
UTP22 - Morro das Pedras
0,58
7º
UTP05 - Lagoa da Conceição
0,53
8º
UTP15 - Jurerê
0,48
9º
UTP08 - Santo Antônio de Lisboa
0,47
10º
UTP07 - Cacupé
0,46
11º
UTP24 - Ribeirão da Ilha
0,46
12º
UTP11 - Barra do Sambaqui
0,46
13º
UTP27 - Lagoinha do Leste
0,38
14º
UTP16 - Ponta Grossa
0,35
15º
UTP28 - Saquinho
0,35
16º
UTP09 - Rio Ratones
0,35
17º
UTP25 - Lagoa do Peri
0,35
18º
UTP12 - Papaquara
0,34
19º
UTP26 - Pântano do Sul
0,33
20º
UTP10 - Manguezal de Ratones
0,32
21º
UTP23 - Tapera
0,31
22º
UTP06 - Saco Grande
0,28
23º
UTP18 - Praia Brava
0,27
24º
UTP20 - Costeira
0,25
25º
UTP03 - Coqueiros
0,21
26º
UTP04 - Itacorubi
0,18
27º
UTP01 - Florianópolis
0,17
28º
UTP02 - Estreito
0,12
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Figura 43 – Croqui da hierarquização de áreas por UTP do setor de esgotamento sanitário
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2.8.6.3. Índice de drenagem urbana
Tabela 38 - Índice de drenagem urbana (IHD) hierarquizado
Prioridade
UTP
IHA
1º
UTP21 - Rio Tavares
0,43
2º
UTP15 - Jurerê
0,40
3º
UTP12 - Papaquara
0,39
4º
UTP05 - Lagoa da Conceição
0,36
5º
UTP13 - Ingleses
0,34
6º
UTP01 - Florianópolis
0,33
7º
UTP22 - Morro das Pedras
0,27
8º
UTP04 - Itacorubi
0,25
9º
UTP26 - Pântano do Sul
0,24
10º
UTP03 - Coqueiros
0,23
11º
UTP02 - Estreito
0,21
12º
UTP10 - Manguezal de Ratones
0,16
13º
UTP17 - Ponta das Canas
0,13
14º
UTP06 - Saco Grande
0,13
15º
UTP20 - Costeira
0,12
16º
UTP23 - Tapera
0,09
17º
UTP19 - Lagoinha do Norte
0,08
18º
UTP16 - Ponta Grossa
0,07
19º
UTP24 - Ribeirão da Ilha
0,07
20º
UTP14 - Santinho
0,05
21º
UTP09 - Rio Ratones
0,05
22º
UTP08 - Santo Antônio de Lisboa
0,01
23º
UTP18 - Praia Brava
0,01
24º
UTP07 - Cacupé
0,01
25º
UTP27 - Lagoinha do Leste
0,00
26º
UTP28 - Saquinho
0,00
27º
UTP11 - Barra do Sambaqui
0,00
28º
UTP25 - Lagoa do Peri
0,00
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Figura 44 – Croqui da hierarquização de áreas por UTP do setor de drenagem urbana
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2.8.6.4. Índice de resíduos sólidos
Tabela 39 - Índice de resíduos sólidos (IHR) hierarquizado
Prioridade
UTP
IHR
01º
UTP24 - Ribeirão da Ilha
0,55
02º
UTP14 - Santinho
0,47
03º
UTP13 - Ingleses
0,46
04º
UTP28 - Saquinho
0,44
05º
UTP17 - Ponta das Canas
0,44
06º
UTP26 - Pântano do Sul
0,44
07º
UTP19 - Lagoinha do Norte
0,44
08º
UTP15 - Jurerê
0,41
09º
UTP18 - Praia Brava
0,40
10º
UTP05 - Lagoa da Conceição
0,40
11º
UTP12 - Papaquara
0,40
12º
UTP21 - Rio Tavares
0,38
13º
UTP27 - Lagoinha do Leste
0,37
14º
UTP03 - Coqueiros
0,36
15º
UTP16 - Ponta Grossa
0,35
16º
UTP02 - Estreito
0,35
17º
UTP23 - Tapera
0,34
18º
UTP25 - Lagoa do Peri
0,34
19º
UTP22 - Morro das Pedras
0,33
20º
UTP09 - Rio Ratones
0,31
21º
UTP01 - Florianópolis
0,30
22º
UTP11 - Barra do Sambaqui
0,27
23º
UTP08 - Santo Antônio de Lisboa
0,25
24º
UTP10 - Manguezal de Ratones
0,25
25º
UTP20 - Costeira
0,21
26º
UTP07 - Cacupé
0,21
27º
UTP06 - Saco Grande
0,15
28º
UTP04 - Itacorubi
0,15
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Figura 45 – Croqui da hierarquização de áreas por UTP do setor de limpeza urbana e manejo de
resíduos sólidos
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2.8.6.5. Índice de salubridade ambiental
Tabela 40 - Índice de salubridade ambiental (ISA) hierarquizado
Prioridade
UTP
ISB
01º
UTP13 - Ingleses
0,61
02º
UTP21 - Rio Tavares
0,55
03º
UTP05 - Lagoa da Conceição
0,54
04º
UTP14 - Santinho
0,51
05º
UTP19 - Lagoinha do Norte
0,51
06º
UTP15 - Jurerê
0,47
07º
UTP22 - Morro das Pedras
0,46
08º
UTP26 - Pântano do Sul
0,42
09º
UTP28 - Saquinho
0,40
10º
UTP12 - Papaquara
0,40
11º
UTP17 - Ponta das Canas
0,40
12º
UTP24 - Ribeirão da Ilha
0,40
13º
UTP16 - Ponta Grossa
0,36
14º
UTP03 - Coqueiros
0,36
15º
UTP11 - Barra do Sambaqui
0,36
16º
UTP27 - Lagoinha do Leste
0,35
17º
UTP09 - Rio Ratones
0,34
18º
UTP01 - Florianópolis
0,34
19º
UTP25 - Lagoa do Peri
0,32
20º
UTP10 - Manguezal de Ratones
0,32
21º
UTP06 - Saco Grande
0,29
22º
UTP02 - Estreito
0,28
23º
UTP20 - Costeira
0,26
24º
UTP23 - Tapera
0,26
25º
UTP18 - Praia Brava
0,22
26º
UTP04 - Itacorubi
0,19
27º
UTP08 - Santo Antônio de Lisboa
0,16
28º
UTP07 - Cacupé
0,15
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Figura 46 – Croqui da hierarquização de áreas por UTP do setor de saneamento básico (ISA)
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PARTE II – PLANO MUNICIPAL INTEGRADO DE SANEAMENTO
BÁSICO
3. PROGRAMA DE
FLORIANÓPOLIS

GESTÃO

DO

PMISB

DO

MUNICÍPIO

DE

3.1. JUSTIFICATIVA
O complexo quadro estrutural que hoje caracteriza a estruturação e a operacionalização dos
serviços públicos de saneamento básico do Município de Florianópolis compreende os serviços
de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, o manejo de drenagem urbana e de
resíduos sólidos urbanos. Por serem serviços públicos que possuem natureza essencial, buscou-se
formular a proposição utilizando ferramentas organizacionais e de planejamento capazes de
aparelhar a Secretaria de Habitação e Saneamento para o efetivo enfrentamento destas questões,
que culminará na gestão efetiva do PMISB e na construção dos alicerces para um cenário futuro
de sustentabilidade ambiental.
Para problemas dessa natureza o administrador enfrenta dificuldades institucionais e financeiras,
na medida em que as ações requeridas exigem forte cooperação entre organizações públicas
diversas, e destas com a sociedade civil, como também, em muitos casos, com agentes privados.
A multiplicidade de demandas, que na maioria das vezes vem capitaneada por grupos de
interesse políticos, econômicos e setoriais diversos, finda, não raro, por influenciar diretamente
na definição da alocação de recursos, imobilizando a administração pública, que se torna uma
instância meramente executora de uma “política” e não como definidora de políticas.
O PMISB de Florianópolis foi concebido e construído com o firme propósito de se tornar o
marco lógico e executivo do efetivo planejamento para o setor de saneamento urbano. Para
alcançar este desiderato foram estabelecidas diretrizes, programas e ações prioritários no
horizonte de 2028, envolvendo os quatro eixos do saneamento básico.
A definição de diretrizes de ação, projetos e intervenções prioritários no horizonte de
planejamento já é um grande avanço. Essas definições, entretanto, poderão se tornar inócuas,
caso não venham acopladas a um mecanismo institucional e operativo robusto, ao mesmo tempo
eficiente para operacionalizá-las. Tal mecanismo tem que ser capaz de garantir o fortalecimento
e a estruturação do arranjo institucional específico para viabilização do Plano, adequação
normativa e regularização legal dos sistemas, estruturação, desenvolvimento e aplicação de
ferramentas operacionais e de planejamento.
Dentro dessa lógica, o PMISB constitui um tripé composto de três elementos fundantes:
estrutura, norma e gestão. Tal configuração é mostrada na Figura 41.

167

PLANO MUNICIPAL INTEGRADO DE SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS
Versão Consolidada Final

Figura 41 – Esquema do tripé de elementos fundamentais do PMISB
Para responder aos desafios e, consequentemente, o município alcançar o sucesso do PMISB, o
presente estudo propõe, além do conjunto de programas estruturais nas áreas de abastecimento
de água, esgotamento sanitário, manejo de resíduos sólidos urbanos e manejo de drenagem
urbana, a implantação de um programa estruturante na área de gestão.
Nessa perspectiva, o programa proposto procura sistematizar as articulações que se processarão
entre a operação, ampliação e modernização da infraestrutura setorial e a gestão integrada sob o
ponto de vista político-institucional, técnico e financeiro do Plano. Isto porque, dentro da lógica
atual do planejamento público, em qualquer setor das administrações, tais objetivos não deverão
estar dissociados da busca, em nível macro, da sustentabilidade ambiental e da melhoria de
qualidade de vida da população.
Vale lembrar que as questões ambientais e seus desdobramentos legais e normativos são
suscitados quando se pensa nas relações de apropriação dos recursos naturais (água em especial),
empreendidas por determinada sociedade em seu respectivo espaço geográfico. Essas relações de
apropriação, relacionadas a esforços e iniciativas para a promoção de desenvolvimento e
provimento de serviços essenciais à infraestrutura urbana, geram impactos sobre a dimensão
espacial da própria malha urbana e sobre o tecido social na medida em que os problemas de
disponibilidade quantitativa e qualitativa dos recursos hídricos estarão relacionados, como
vantagem competitiva ou como fator limitante, às demandas da produção e do consumo regional
e/ou a aspectos de conservação/preservação do meio ambiente.
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Os desafios de implementar um plano de saneamento da magnitude do PMISB objeto deste
relatório, mediante uma perspectiva integrada, não são triviais e requerem uma base institucional
e legal consistente e inovadora, em termos de instrumentalização e mesmo da forma como atua o
poder público.
Nesse sentido, o setor de saneamento básico, no âmbito da Prefeitura Municipal de
Florianópolis, parece reunir uma vantagem relativa, em decorrência da existência de uma
secretaria específica, já estruturada – a SMHSA –, com arcabouço técnico, administrativo,
financeiro e jurídico bem delineado. Apesar de a existência da SMHSA já representar um grande
avanço em termos institucionais, é necessário atentar para o fato de o referido órgão já conta com
grande demanda de serviços, e que o acúmulo das atribuições atuais, somadas àquelas
decorrentes da implementação do PMISB, poderá, ao invés de trazer melhorias ao setor, resultar
na geração de ineficiências.
Assim sendo, como principais aspectos a serem incorporados no Plano, no bojo do Programa de
Gestão proposto, estão a reestruturação e a ampliação da capacidade funcional da SMHSA, por
meio da estruturação de um arranjo institucional que contemple uma Unidade de Gestão do
Plano, nominada UGPLAN. A criação desta Unidade, de forma centralizada ou descentralizada e
adequada junto às atuais atribuições da SMHSA, permitirá à Prefeitura criar condições
estruturais de governabilidade e de governança, essenciais para a criação de um modelo
institucional que se vislumbra com potencial elevado.
1.1. PRINCÍPIOS E DIRETRIZES
Pelo exposto, as principais diretrizes que regem a estruturação do Programa de Gestão são:
•

ênfase na definição de mecanismos de gestão (aspectos legais, institucionais, de planejamento
e da base de informações), apoiados em estudos e projetos consistentes sob o ponto de vista
técnico;

•

proposição de arranjo institucional, a fim de promover o fortalecimento institucional da
SMHSA;

•

organização, monitoramento e avaliação da operação, e manutenção dos sistemas existentes,
de modo a evitar a perda de patrimônio público e o desempenho inadequado da infraestrutura
já instalada;

•

ampliação progressiva da infraestrutura, de modo a otimizar os recursos disponíveis e evitar
dispersões, conferindo prioridade às obras para o atendimento de demandas mais urgentes e
para a viabilização dos benefícios esperados pelo Plano;

•

estruturação de um sistema de informações capaz de ordenar o fluxo, acesso e
disponibilização das informações inerentes aos setores e ao Plano, que se configure não
apenas como banco de dados, mas como sistema de apoio à decisão; e

•

atenção com os encargos relativos ao gerenciamento da implementação do Programa de
Gestão, para o qual se deve contar com o apoio de consultores especializados e ter o cuidado
de estruturar um conjunto de indicadores de acompanhamento da execução aptos a explicitar
169

PLANO MUNICIPAL INTEGRADO DE SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS
Versão Consolidada Final

avanços nas obras físicas, nas metas de qualidade dos serviços e ambiental, e nos objetivos de
natureza institucional, além de contemplar aspectos relevantes de comunicação social e de
educação sanitária e ambiental, nesta e em fases de extensão futura do Plano.
1.2. OBJETIVOS
Objetivo geral
O principal objetivo do Programa de Gestão do PMISB é criar as condições gerenciais
necessárias para a consecução das metas estabelecidas no conjunto de programas estruturais,
visando à implementação de um sistema integrado de informações e a constante avaliação dos
resultados de modo a tornar eficientes e sustentáveis os sistemas e os serviços integrantes do
Setor de Saneamento Básico do Município de Florianópolis.
Objetivos específicos
Para a consecução do objetivo geral do Programa, em decorrência das diretrizes expostas
anteriormente, destacam-se os seguintes objetivos específicos:
•

regularizar os serviços de saneamento;

•

adequar o arcabouço legal vigente, quando necessário;

•

fortalecer institucionalmente a Secretaria Municipal de Habitação e Saneamento
Ambiental;

•

implementar o cadastro dos sistemas.

•

implantar rede integrada de monitoramento e avaliação;

•

implantar sistema integrado de informações.

1.3. METAS E AÇÕES
A lógica empregada para estabelecimento e ordenamento das metas deste Programa de Gestão
são o gerenciamento, a regularização e a operacionalização das atividades no sentido de dar
efetividade ao PMISB.
Importante mencionar que a efetividade deste PMISB estará associada a distintos programas:
abastecimento de água, esgotamento sanitário, manejo de resíduos sólidos urbanos e manejo de
drenagem urbana, todos funcionando como substrato fundamental da abordagem dos aspectos
normativos intervenientes.
Para atingir esse desiderato, torna-se essencial fortalecer e aumentar a eficiência e a eficácia da
Secretaria de Habitação e Saneamento do município, conferindo-lhe condições de atuar
respaldada nos recursos humanos, tecnológicos, operacionais e financeiros disponíveis.
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O Programa de Gestão deve estar voltado para a meta de planejamento institucional
estratégico e estruturação organizacional da Secretaria de Habitação e Saneamento
Ambiental, e isto inclui estudo de funções, gestão das pessoas (plano de cargos e salários e
funções gratificadas) e programas de capacitação e treinamento, além de reforço institucional em
termos de instalações e equipamentos básicos.
O desenvolvimento da meta de regularização tem como fundamento a abordagem dos aspectos
legais intervenientes. Para tanto, torna-se essencial averiguar a legalidade jurídica dos sistemas
implantados, especialmente em termos de licenciamento ambiental e de atendimento à legislação
de recursos hídricos, de modo a garantir o funcionamento destes mesmos sistemas consoante a
disciplina da lei, o que permite reduzir fragilidades quanto a ações judiciais, multas e embargos.
Na gestão do PMISB é necessário dar atenção à operacionalização e à sistemática de
monitoramento e avaliação dos resultados pretendidos, por meio de utilização de indicadores
relativos à execução física e financeira e avaliação das metas previstas e dos objetivos de cunho
institucional traçados.
Na análise abrangente e estratégica da gestão integrada de todo o mosaico de obras, projetos e
sistemas que compõem o PMISB estão contempladas as seguintes ações:
 desenvolvimento e implantação de um sistema integrado de informações capaz de
congregar informações técnicas, operacionais, financeiras e gerenciais de todos os
sistemas envolvidos no PMISB;


elaboração de cadastro dos sistemas de cada setor;



implantação de uma rede de monitoramento e avaliação;

 elaboração de planos de contingência para o enfrentamento de situações de
calamidades, especialmente inundações.
Além desse conjunto de ações, há que se destacar a importância de se desenvolver ações para
facilitar a comunicação entre os atores e setores sociais envolvidos no PMISB, pois o
saneamento básico não deve ser visto apenas como infraestrutura da administração pública
municipal, mas sim como elemento de saúde pública.. Bem por isso, é de fundamental
importância desenvolver e implementar um sistema de informações para facilitar a comunicação
entre o administrador, no caso a Prefeitura de Florianópolis, e o usuário.
Meta 1: Modelagem do arranjo institucional
Para a efetiva implementação de um plano municipal de saneamento básico, que contempla uma
variedade de ações, como é o caso PMISB, será necessário criar uma estrutura organizacional,
com legitimidade institucional da organização da administração pública municipal, essencial
para garantir a agilidade e eficiência necessárias à sua implantação.
Essa constatação dá ensejo a este documento, que tem o objetivo de apresentar uma primeira
proposta de modelagem dos arranjos institucionais para a execução do PMISB, delineados
fundamentalmente a partir do fortalecimento e da estruturação da SMHSA da Prefeitura de
Florianópolis.
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Ação 1 – Reestruturação da Diretoria de Saneamento Ambiental da SMHSA, com a criação de 3
(três) cargos de direção e 6 (seis) cargos de chefia.
A proposição da criação destes cargos se justifica porque o PMISB representa toda uma
reestruturação na lógica de pensar e de gerir o saneamento básico em âmbito municipal, com o
estabelecimento de metas a serem cumpridas e definição de indicadores de desempenho. A
criação desta nova concepção integrada, que irá perpassar toda a estrutura gerencial e
operacional da SMHSA, demandará uma estrutura de pessoal e de equipamentos adicional, a fim
de não sobrecarregar a existente, o que poderá tornar toda a proposta ineficiente e prejudicar,
inclusive, as tarefas atualmente desenvolvidas.
O organograma da estrutura proposta e seu impacto financeiro em relação à estrutura atual
podem ser observados, respectivamente, nos Anexos I e II. Abaixo estão detalhados os
departamentos, divisões e cargos que compõem a estrutura proposta:
Departamento de Planejamento
O Departamento de Planejamento deve ser gerenciado por 1 (um) cargo de direção e possuir 2
(duas) divisões e respectivos cargos de chefia de divisão: Divisão de Planejamento e Divisão de
Acompanhamento.
Departamento de Supervisão de Projetos e Obras
O Departamento de Supervisão de Projetos e Obras deve ser gerenciado por 1 (um) cargo de
direção e possuir 2 (duas) divisões e respectivos cargos de chefia de divisão: Divisão de Controle
Técnico de Estudos e Projetos e Divisão de Controle Técnico de Obras.
Departamento de Informações e Monitoramento
O Departamento de Informação e Monitoramento deve ser gerenciado por 1 (um) cargo de
direção e possuir 2 (duas) divisões e respectivos cargos de chefia de divisão: Divisão de
Monitoramento e Divisão de Informação.
A SMHSA, no âmbito de suas competências, caberá desempenhar as seguintes funções:
•

realizar, com apoio de auditorias independentes, a supervisão física das ações em
execução;

•

preparar as diretrizes necessárias à elaboração dos Planos Operativos Anuais (POAs), que
deverão ser submetidos à aprovação prévia do Conselho Municipal de Saneamento;

•

coordenar e supervisionar a execução dos estudos, projetos e obras integrantes do
PMISB;

•

realizar o acompanhamento e gestão administrativa e financeira das ações integrantes do
PMISB, aprovadas nos respectivos POAs;

•

realizar o acompanhamento físico-financeiro das atividades integrantes do PMISB;
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•

solicitar a mobilização de recursos necessários e preparar propostas orçamentárias para os
exercícios financeiros anuais;

•

encaminhar os procedimentos para autorização de pagamento direto pela prefeitura
municipal;

•

manter documentação técnica, jurídica e financeira em sistema de informação
automatizado, com vistas a permitir maior transparência na atuação pública.

Meta 2: Re-estruturação e fortalecimento da COMCAP e Setor de drenagem
No município os serviços de drenagem urbana são executados por estrutura vinculada
diretamente ao poder público (Secretaria de Obras) e os serviços de manejo de resíduos sólidos e
limpeza pública por empresa de economia mista (COMCAP), sendo a Prefeitura Municipal como
sócia majoritária. Assim, cabe ao poder público a re-estruturação institucional dos setores
responsáveis por estes serviços.
Ação 2 - Fortalecimento e reestruturação técnica, administrativa e financeira dos setores de
drenagem urbana e manejo de resíduos sólidos e limpeza pública.
Meta 3: Regularização dos serviços de saneamento básico
A regularização dos serviços de saneamento é essencial para que os sistemas que compõem o
PMISB tenham aderência ao complexo arcabouço legal de proteção e preservação do meio
ambiente natural, em especial as ações que envolvem recursos hídricos, saneamento e tratamento
de resíduos sólidos, nos níveis federal, estadual e municipal.
A criação e a necessidade de cumprimento desta meta se justifica pelo fato de os sistemas
integrantes do PMISB terem sido implantados em momentos distintos, muitas vezes sem se
adequar à legislação vigente à época ou mesmo às leis supervenientes.
O objetivo geral desta meta é, portanto, adequar a infraestrutura existente à legislação em vigor,
em especial a municipal, de modo a remover quaisquer entraves e inconsistências, cobrir lacunas
e proceder às complementações necessárias e isto envolve a regulamentação da organização
institucional, a operacionalização dos instrumentos de gestão e a formalização de práticas e
encaminhamentos identificados como adequados à promoção de novos e significativos avanços
na implementação do PMISB.
Neste ponto, é importante mencionar que os recursos hídricos não integram os serviços públicos
de saneamento básico, porém o PMISB deverá ter total compatibilidade com os planos de
recursos hídricos e com o enquadramento dos corpos de água.
Ação 3 – Criação de agência reguladora ou delegação desta atribuição a uma entidade já
constituída para o exercício de regulação e fiscalização dos serviços prestados nos setores de
saneamento básico municipal;
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Ação 4 - Estudo para avaliação da legislação municipal, do Plano Diretor do Município e do
conjunto de decretos, resoluções e portarias que compõem a sua regulamentação, com o
propósito de identificar lacunas ainda não regulamentadas, inconsistências internas e outras
complementações necessárias. O resultado será a elaboração de propostas para as adequações
legais, com desenvolvimento de minutas de projetos de lei, decretos, resoluções e portarias de
âmbito municipal;
Ação 5 - Identificação de possíveis inconsistências na gestão dos setores do meio ambiente e de
recursos hídricos e dos serviços de saneamento básico;
Ação 6 - Viabilizar, para o Município de Florianópolis, titular dos serviços de saneamento
básico, no âmbito da gestão associada, a celebração de contrato de programa com a
concessionária de abastecimento de água e esgoto, ao qual se subordinará este PMISB.
Meta 4: Implementar ferramentas de planejamento
Para a efetiva implementação do PMISB será necessário aparelhar a SMHSA com uma série de
ferramentas gerenciais e de planejamento, de modo a permitir uma gestão eficiente e eficaz do
conjunto de propostas, planos e projetos previamente definidos.
Ação 7 - Elaboração e implantação de sistema de informações de saneamento básico de
Florianópolis;
Referido sistema deverá: (i) assegurar aos usuários de serviços públicos de saneamento básico de
Florianópolis o conhecimento dos seus direitos e deveres e das penalidades a que podem estar
sujeitos; (ii) possibilitar o acesso a informações sobre os serviços prestados, ao manual de
prestação do serviço e de atendimento ao usuário (elaborado pelo prestador e aprovado pela
respectiva entidade de regulação) e ao relatório periódico sobre a qualidade da prestação dos
serviços; (iii) apresentar, de forma sistematizada, os dados relativos às condições da prestação
dos serviços públicos de saneamento básico; (iv) disponibilizar estatísticas, indicadores e outras
informações relevantes para a caracterização da demanda e da oferta de serviços públicos de
saneamento básico; (v) permitir e facilitar o monitoramento e a avaliação da efetividade da
prestação dos serviços de saneamento básico; (vi) permitir e facilitar a avaliação dos resultados e
dos impactos do PMISB. Acrescenta-se que todas as informações relativas ao PMISB deverão
ser disponibilizadas na Internet, meio pelo qual todos têm acesso, independentemente da
demonstração de interesse.
Ação 8 - Implementação de um cadastro municipal georeferenciado integrado para o setor de
saneamento básico.
Ação 9 - Implantação de rede de monitoramento e avaliação do Setor de Saneamento Básico, de
forma a permitir a avaliação periódica do PMISB.
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4. PLANEJAMENTO DO SETOR DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
4.1. JUSTIFICATIVA
O quadro referencial evidenciado no diagnóstico do sistema de abastecimento de água do
Município de Florianópolis, elaborado no âmbito do PMISB e diante das projeções de
crescimento populacional, materializa, por si só, um quadro de escassez de água e de mananciais
para o atendimento das demandas populacionais atual e futura. Os indicadores sinalizam que o
município poderá enfrentar uma grave crise de acesso seguro à água se não forem tomadas ações
prioritárias de planejamento de abastecimento de água.
Essa constatação, respaldadas pelo PMISB permite propor ações concretas para maximizar o
atendimento das demandas atuais e futuras, bem como iniciar o planejamento e definir os
investimentos necessários à proteção e recuperação dos mananciais endógenos, ao controle das
perdas físicas e ao uso racional deste recurso escasso que é a água, especialmente a potável.
No bojo do presente PMISB, as ações foram subdivididas setorialmente e organizadas na forma
de programas, tendo em vista a sua natureza e as responsabilidades institucionais no que diz
respeito às atividades de implantação e fiscalização.
Apesar de muitas das ações aqui explicitadas, principalmente aquelas destinadas à modernização
e ampliação do Sistema de Abastecimento de Água de Florianópolis operado pela
concessionária, já integrarem a pauta de investimentos, entende-se de fundamental importância
apresentá-las ordenadamente à sociedade, dentro de um cronograma físico de metas para os
horizontes dos anos de 2015, 2020 e 2028, isto porque o PMISB tem a função não apenas de
instrumentalizar a administração municipal com uma ferramenta de planejamento das ações, mas
também de permitir que a população exerça seu efetivo papel no controle social das ações na
esfera municipal e daquelas a cargo da Companhia de Saneamento, por força do contrato de
concessão dos serviços, renovado no ano de 2007, por um período de mais 20 anos.
O PMISB tem ainda a importante função de promover a compreensão e a materialização do fato
de que a Companhia de Saneamento, a administração municipal e a sociedade são partes de um
mesmo processo, o processo de gerir os recursos hídricos de forma sustentável, que procura
garantir o acesso seguro à água de qualidade, agora e no futuro, bem indispensável para a
sobrevivência humana e para o desenvolvimento de suas atividades econômicas.
Assim sendo, no sentido de buscar um modelo de governabilidade social para os serviços
públicos de abastecimento de água do Município de Florianópolis, o PMISB vem apresentar não
apenas este, mas todo um conjunto de programas integrados de melhoria da infraestrutura e da
gestão quantitativa e qualitativa dos serviços.
A propósito, a demanda total de água prevista para o final de PMISB (ano 2028) será de 3.629
l/s, considerando uma demanda per capita de 250 l/s e uma perda física de 25% (meta de longo
prazo). A relação desta demanda com a capacidade máxima legal de exploração dos mananciais
atualmente disponíveis, de 4.229 l/s, conjugando um sistema capaz de disponibilizar apenas
1.171 l/s e que demonstra limitações estruturais e perdas físicas, constata-se a existência de um
déficit de 2.458 l/s. Uma das estratégias para compensar esta perda será buscar a modernização
dos sistemas existentes e a utilização de mananciais alternativos, caso não seja possível continuar
captando a vazão outorgada atualmente dos Rios Vargem do Braço e Cubatão do Sul.
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4.2. PRINCÍPIOS E DIRETRIZES
Todos os programas a serem realizados no âmbito do PMISB deverão ter como princípios
básicos:
1.

o princípio de racionalidade econômica na prestação dos serviços, segundo o qual a
iniciativa privada deve contribuir efetivamente para o atendimento das metas públicas e não
o inverso, tudo dentro da idéia de racionalizar ao máximo os recursos disponíveis para a
satisfação mais plena possível das necessidades coletivas;

2.

o pleno entendimento de que a água é um recurso escasso, dotado de valor econômico e
essencial à vida, conforme os princípios emanados da Política Nacional de Recursos
Hídricos;

3.

efetivação do titular dos serviços de saneamento, no caso o Município de Florianópolis;

4.

participação da sociedade como modelo de governabilidade social na gestão e na operação
dos serviços de saneamento;

5.

legalização dos SAA no que diz respeito ao licenciamento ambiental da operação de suas
estruturas e da obtenção efetiva de outorgas para captação de água nos mananciais
superficiais e subterrâneos. Em rigor, é somente mediante a efetiva outorga de uso dos
recursos hídricos que a concessionária poderá fornecer garantias ao município quanto à
entrega de água bruta para tratamento e distribuição, especialmente no caso dos mananciais
exógenos;

6.

o tratamento a ser dispensado no bojo das ações voltadas ao controle de perdas e uso
racional da água deverá ser ajustado para os três níveis de ação/decisão que possuem
interface com este tema . Trata-se de abordagens complementares que remetem às esferas
decisórias, planos de ação e instrumentos apropriados para cada um dos três níveis de
agregação territorial e funcional presentes no conceito de conservação de água, a saber: (i) o
nível macro dos sistemas ambientais e bacias hidrográficas, no qual estão em jogo políticas e
ações voltadas para a proteção aos mananciais, mediante controle da poluição e
disciplinamento do uso e da ocupação do solo em suas respectivas áreas de drenagem; (ii) o
nível meso dos sistemas urbanos de abastecimento público de água, que envolvem
principalmente ações de controle de perdas nos subsistemas de adução, reservação e
distribuição de água tratada; e (iii) o nível micro das edificações e dos sistemas comunitários
fechados, que envolvem essencialmente o comportamento e os interesses dos usuários
finais;

7.

perdas físicas de água em qualquer sistema e em qualquer nível do sistema, sejam perdas
decorrentes de vazamentos ou desperdício, representam perdas econômicas irreparáveis para
a sociedade. Perdas econômicas devem ser aqui entendidas sob o ponto de vista da economia
como um todo, incluindo os aspectos sociais e ambientais, custos de oportunidade, entre
outros, sendo importante diferenciá-las das perdas financeiras, representadas por perdas
unicamente de faturamento;

8.

as ações de controle de perdas e uso racional da água deverão privilegiar, sobretudo, os
ganhos destinados à coletividade, para as atuais e para as futuras gerações, decorrentes da
conservação do recurso água;
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9.

o controle de perdas e o uso racional da água não devem ser entendidos como ações
dependentes apenas da boa vontade e do bom senso dos atores. Conservação da água, em
seu sentido mais amplo, depende de investimentos em desenvolvimento e aperfeiçoamento
tecnológico dos sistemas de abastecimento e uso da água, desde o nível macro, da
companhia de saneamento e dos operadores autônomos, até o micro, do usuário
individualmente. A conservação da água passa ainda pela modernização do sistema de
concessão e de regulação do uso em todos os níveis;

10. ações de conservação da água passam, obrigatoriamente, por uma mudança de
comportamento individual frente às questões da escassez da água, seja esta quantitativa ou
qualitativa, e que a água doce é um recurso finito, dotado de valor econômico;
11. a efetividade das ações de conservação da água passa, obrigatoriamente, pela
conscientização individual de que este recurso natural essencial depende intrinsecamente do
comportamento coletivo, sendo responsabilidade de todos e não apenas do governo ou da
companhia de saneamento e dos operadores privados dos serviços de abastecimento;
12. obediência ao padrão de potabilidade e sujeição à vigilância da qualidade da água (art. 2º da
Portaria n0 518/04).
4.3. OBJETIVOS
Objetivo geral
O objetivo primordial dos programas do setor de abastecimento de água para o Município de
Florianópolis é a universalização do acesso aos serviços de abastecimento de água, por meio do
estabelecimento do conjunto de ações estruturantes e não estruturantes para o horizonte de
planejamento do PMISB.
Objetivos específicos
No âmbito da gestão quantitativa e qualitativa dos sistemas de abastecimento de água podem ser
identificados os seguintes objetivos específicos:
1.

elaborar cadastro técnico dos SAAs;

2.

realizar controle e vigilância da qualidade da água;

3.

avaliar e regularizar as soluções alternativas coletivas (SACs) de abastecimento de água;

4.

realizar a gestão compartilhada dos recursos hídricos disponíveis para abastecimento de
água dos municípios da grande Florianópolis;

5.

regularizar os sistemas de abastecimento quanto à outorga e licenciamentos ambientais;

6.

conhecer a demanda real dos sistemas de abastecimento de água;

7.

elaborar estudos para identificação e uso de novos mananciais;

8.

estudar e avaliar sistemas de abastecimento de água, visando a sua integração operacional;

9.

reforçar ou desativar as adutoras de água tratada localizadas em áreas de risco;

10. atender toda a demanda de abastecimento de água;
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11. estudar, avaliar e implementar ações de proteção e preservação dos mananciais aquíferos
Campeche e Ingleses quanto à infiltração de esgoto doméstico, redução da vazão de recarga
por impermeabilização do solo e sanilização;
12. preservar o manancial superficial da Lagoa do Peri quanto à sanilização;
13. preservar os mananciais aquíferos Campeche e Ingleses quanto à infiltração de esgoto
doméstico, redução da vazão de recarga por impermeabilização do solo e sanilização;
14. realizar ações voltadas à diminuição do consumo de água e corrigir os vazamentos
identificados;
15. reduzir as perdas físicas nos SAAs, orientando o planejamento das ações de expansão e
modernização de cada SAA, em função do estabelecimento de prioridades de atendimento
por UTP;
16. fortalecer e intensificar o monitoramento permanente da qualidade da água para o consumo
humano.
4.4. PROGRAMAS, METAS E AÇÕES
4.4.1. PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DO SETOR DE ABASTECIMENTO DE
ÁGUA
O programa proposto procura sistematizar as atividades de operação, ampliação e modernização
da infraestrutura setorial e a gestão integrada político-institucional e financeira do PMISB.
Ainda, verifica a legalidade dos sistemas implantados, especialmente em termos de
licenciamento ambiental e atendimento à legislação de recursos hídricos, entre outras, de modo a
garantir o funcionamento em consonância com a lei.
Meta 5: Elaboração de cadastro técnico do SAA e dos SAIs
Ação 10 - Procedimento para manutenção e atualização de cadastro técnico do SAA e SAIs e
mapeamento georeferenciado, disponibilizando todas as informações por meio de Sistema de
Informações, possibilitando a realização dos serviços em tempo reduzido e com maior
segurança;
Meta 6: Controle e vigilância da qualidade da água
Ação 11 - Controle da qualidade da água, por meio da disponibilização de resultados de
análises físico-químicas, atividade de incumbência da operadora, no caso de SAA, da entidade
responsável, no caso de SAC, ou ainda do município, no caso de SAI.
Ação 12 - Monitoramento e inspeção, por meio da alimentação do sistema de informações do
Setor de Abastecimento de Água, com resultados das análises fisico-químicas pelo setor de
saúde.
Ação 13 - Atuação das entidades responsáveis pelo SAA ou SAC para correção de situações de
risco identificadas.
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Meta 7: Adequação das SACs e SAIs de abastecimento de água
Ação 14 - Avaliação das SACs e SAIs quanto a sua regularização, capacidade técnica e
operacional.
Ação 15 - Adequação, quando indicado, das SACs e SAIs.
Ação 16 - Regularização e controle das SACs e SAIs, especialmente dos complexos hoteleiros
dos balneários, localizadas nas zonas de recarga dos Aquíferos Campeche e Ingleses, que
recebem uma população flutuante significativa nos períodos de alta temporada.
Ação 17 - Desativação da captação de água subterrânea por SACs e SAIs dos Aquíferos Ingleses
e Campeche, quando houver SAA.
Meta 8: Gestão compartilhada dos recursos hídricos disponíveis para abastecimento de
água dos municípios da grande Florianópolis
Ação 18 - Acordo entre os municípios da Grande Florianópolis para utilização dos recursos
hídricos disponíveis para abastecimento do SIF.
Ação 19 - Articulação junto aos outros municípios que utilizam o manancial do Rio Cubatão do
Sul e a concessionária visando apoiar o Comitê de Bacias Hidrográficas do Rio Cubatão nas
ações de proteção e controle do manancial.
Ação 20 - Participação, em conjunto com a SDS na elaboração dos planos de recursos hídricos
da Bacia Hidrográfica do Rio Cubatão e das bacias da Ilha de Santa Catarina.
Meta 9: Outorga e licenciamento ambiental
Ação 21 - Participação, em conjunto com a SDS, no sentido de instituir um sistema de outorga
pelo uso de recursos hídricos para o Município de Florianópolis, com vistas a garantir o efetivo
gerenciamento dos recursos hídricos e consequentemente a disponibilidade hídrica,
minimizando as chances de colapso do abastecimento por falta de planejamento.
Ação 22 - Obtenção das licenças ambientais de operação das unidades de captação e
tratamento do SAA e das SACs com vistas a sua regularização;
Ação 23 - Apoio à SDS no sentido de estabelecer o enquadramento dos Rios Vargem do Braço,
Cubatão, dos cursos de água da Ilha de Santa Catarina e dos Aquíferos Ingleses e Campeche.
Meta 10: Identificação da demanda real dos SAA
Ação 24 - Elaboração de estudo com objetivo de definir a demanda real dos sistemas de
abastecimento de água e avaliar o consumo per capita e os índices de perdas, levando em conta
a sazonalidade.
Ação 25 - Elaboração de estudo para identificação e uso de novos mananciais.
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Meta 11: Estudo de concepção geral do SAA
Ação 26 - Elaboração de estudo de concepção geral do sistema de abastecimento de água,
incluindo as seguintes variáveis: capacidade técnico-operacional, avaliação da atual
concepção, integração, macro-distribuição e planejamento.
Ação 27 - Implantação das ações propostas no estudo de concepção geral do SAA.
1.3.1.PROGRAMA DE AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SAA
O forte e desordenado crescimento urbano de Florianópolis demandou valores de captação e
produção de água através de diversos sistemas, alguns alocados na ilha e o principal no
Continente.
Diante desse quadro e dos déficits projetados para o ano de 2028, torna-se necessária e urgente a
definição de investimentos de pequeno, médio e longo prazos, com o objetivo de reformar,
modernizar e ampliar o sistema de abastecimento de água do município de modo a atender
permanente às demandas de consumo, bem como garantir a qualidade dos serviços.
Meta 12: Adequação das adutoras de água tratada localizadas em áreas de risco
Ação 28 - Realização de estudos de alternativas e projetos para reforço, substituição ou
desativação das adutoras de água tratada que oferecem risco às propriedades construídas sobre
elas.
Ação 29 – Implementação de obras para adequação das adutoras localizadas em áreas de risco.
Meta 13: Atendimento de 90% da demanda populacional (flutuante e residente) do
município
Quanto à captação, adução e tratamento de água bruta do SIF:
Ação 30 – atendimento das condicionantes expressas no Art. 2º, inciso 2º, na Portaria SDS
045/2010, para conversão da outorga preventiva em outorga de direito de uso de recursos
hídricos na captação dos Rios Vargem do Braço e Cubatão do Sul do SIF;
Ação 31 – implantação de floculação e decantação na ETA José Pedro Horstmann do SIF;
Ação 32 – implantação de tratamento dos efluentes provenientes da ETA José Pedro Horstmann
do SIF;
Ação 33 – implantação de ações necessárias para obtenção e manutenção do licenciamento
ambiental e sanitário da ETA José Pedro Horstmann do SIF;
Ação 34 – ampliação da captação do Rio Vargem do Braço para aumento da vazão de água
bruta para atendimento da demanda;
Ação 35 – elevação da barragem de nível da captação do Rio Cubatão do Sul para atendimento
da demanda;
180

PLANO MUNICIPAL INTEGRADO DE SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS
Versão Consolidada Final

Ação 36 – ampliação, modernização e automatização da ETA José Pedro Horstmann do SIF;
Quanto à captação, adução e tratamento de água bruta do SCN:
Ação 37 – implantação de ações necessárias para obtenção e manutenção da outorga de direito
de uso de recursos hídricos na captação do Aquifero Ingleses e licenciamento ambiental e
sanitário da ETA Costa Norte do SCN;
Ação 38 – modernização e automatização da captação e tratamento do SCN;
Ação 39 – implantação e/ou melhoria do tratamento de água captada do Aquífero Ingleses no
Sub-Sistema São João do Rio Vermelho - SSJRV;
Quanto à captação, adução e tratamento de água bruta do SCLS:
Ação 40 – implementação das recomendações resultantes do estudo da Ação 75;
Ação 41 – definição e implantação de alternativa de descarte de lodo na ETA Lagoa do Peri do
SCLS;
Ação 42 – implementação de ações necessárias para obtenção da outorga de direito de uso de
recursos hídricos na captação do Aquifero Campeche e da Lagoa do Peri e do licenciamento
ambiental e sanitário da ETA Lagoa do Peri do SCLS;
Ação 43 – implantação de tratamento da água captada no Aquífero Campeche;
Ação 44 – modernização e automatização da captação e tratamento do SCLS, devidamente
licenciada pelos órgãos ambientais competentes;
Quanto à adução, reservação e distribuição de água tratada do SIF:
Ação 45 – implantação de adutora até a UTP 3 (Capoeiras);
Ação 46 – implantação de adutora da UTP 3 (Capoeiras) até ponto insular;
Ação 47 – implantação de adutora na UTP 6 (Itacorubi);
Ação 48 – melhoria da rede de distribuição na UTP 6 (Itacorubi);
Ação 49 – melhoria no reforço do SIF ao SCN para o atendimento da demanda.
Ação 50 – ampliação da adução, reservação e distribuição do SIF para o atendimento da
demanda.
Quanto à adução, reservação e distribuição de água tratada do SCN:
Ação 51 – adequação e ampliação da adução, reservação e distribuição do SCN e SSJRV para
atendimento a demanda;
Quanto à adução, reservação e distribuição de água tratada do SCLS:
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Ação 52 – adequação e ampliação da adução, reservação e distribuição do SCLS para
atendimento a demanda;
Quanto à captação, adução, tratamento, reservação e distribuição de água dos sistemas
independentes:
Ação 53 – implantação de ações necessárias para obtenção de licenciamento ambiental e
sanitária dos sistemas independentes.
Ação 54 – adequação dos sistemas independentes para atendimento da demanda.
Meta 14: Atendimento de 95% da demanda populacional (flutuante e residente) do
município
Ação 55 – implantação de alternativas para aumento da captação de água em novos
mananciais;
Ação 56 – implantação de reforço ao SCN para atendimento de demanda;
Ação 57 – implantação de reforço ao SCLS para atendimento de demanda;
Ação 58 – ampliação e reforma dos SAAs para atendimento da demanda;
Meta 15: Atendimento de 100% da demanda populacional (flutuante e residente) do
município
Ação 59 – ampliação dos SAAs para atendimento da demanda;

4.4.2. PROGRAMA DE IDENTIFICAÇÃO, PROTEÇÃO
MANANCIAIS SUPERFICIAIS E SUBTERRÂNEOS

E

CONTROLE

DOS

O Município de Florianópolis tem seu abastecimento de água fortemente ancorado em
mananciais ditos exógenos, ou seja, situados fora dos limites territoriais municipais: do Rio
Vargem do Braço e do Rio Cubatão do Sul. Juntos, estes mananciais respondem por 66% do
atendimento viabilizado pelo Sistema Integrado de Florianópolis (SIF).
Os mananciais endógenos, ou seja, aqueles situados dentro dos limites do município estão na
Ilha de Santa Catarina, respondem por 34% do atendimento, a saber: o manancial da Lagoa do
Peri e os Aquíferos Ingleses e Campeche.
Importante mencionar a urgência da adoção de medidas de proteção dos referidos mananciais
endógenos para evitar o colapso do sistema. Esta afirmação está estribada nas severas restrições
ao aumento imediato das vazões aduzidas dos mananciais exógenos por meio do SIF, na situação
de vulnerabilidade que se encontram os mananciais endógenos e nos elevados custos e prazos
envolvidos no aparelhamento das ETAs dos Sistemas Costa Leste/Sul e Costa Norte, caso haja
contaminação de tais mananciais, em especial dos sistemas aquíferos.
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Meta 16: Proteção e controle dos mananciais Aquíferos Campeche e Ingleses
Ação 60 - realização de estudos sobre os sistemas aqüíferos, detalhando os estudos já realizados
pela Concessionária, com objetivo de identificar, com maior precisão, as áreas de recarga, as
zonas de vulnerabilidade, as direções de fluxo e a potencialidade hídrica interanual dos
sistemas já conhecidos e de outros existentes;
Ação 61 - definição do uso e ocupação do solo na zona de recarga dos Aquíferos Ingleses e
Campeche, cabendo ao Plano Diretor Participativo do Município autorizar a sua
implementação e definir uma adequada área de recarga para os referidos aquíferos;
Ação 62 - realização da primeira etapa de criação de um banco de dados dos usuários de água
do Município de Florianópolis, que irá identificar e cadastrar todos os tipos de usuários
(público e independente) na área de influência dos Aquíferos Ingleses e Campeche, com objetivo
de regularizara vazão de captação;
Ação 63 – articulação com o Plano Diretor Participativo para criação de áreas de proteção de
mananciais nas zonas de recarga dos Aquíferos Campeche e Ingleses, estabelecendo regras
para uso e ocupação do solo.
Ação 64 - implantação de um sistema permanente de monitoramento e fiscalização do uso da
água apto a coibir a utilização de vazões acima dos limites estabelecidos para cada um dos
mananciais;
Ação 65 - instalação de uma rede piezométrica de monitoramento do avanço da cunha salina, a
fim de evitar situações críticas de salinização da água de consumo, mesmo que temporária;
Ação 66 - implantação de medidas e intervenções necessárias à efetiva proteção ambiental das
áreas de preservação permanente dos cursos d’água que abastecem a Lagoa do Peri e os
situados nas áreas dos Aquíferos Campeche e Ingleses;
Ação 67 - instalação de medidores e equipamentos de telemetria em todos os poços de captação
do SCN e SCLS;
Ação 68 - delimitar e averbar em cartório às áreas de proteção dos poços de captação dos SCN
e SCLS;
Ação 69 - implantação de dispositivo de segurança em todos os poços de captação do SCN e
SCLS;
Ação 70 - avaliação dos impactos de estruturas/instalações potencialmente poluidoras dos
sistemas aqüíferos (cemitérios, postos combustíveis, áreas de transbordo ou depósitos de
resíduos etc.), uma vez que estes mananciais subterrâneos são altamente vulneráveis a
estruturas e instalações de superfície, ficando sujeitos à contaminação, a partir da percolação
de águas meteóricas ao longo do perfil do solo;
Ação 71 - controle da vazão de explotação para manutenção da vazão de recarga dos
mananciais Aquífero Ingleses e Campeche;
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Ação 72 - desativação e tamponamento dos poços particulares de captação de água subterrânea
dos Aqüíferos Ingleses e Campeche quando houver rede pública de abastecimento de água;
Meta 17: Proteção e controle do manancial superficial Lagoa do Peri
Ação 73 - implantação de um sistema permanente de monitoramento e fiscalização do uso da
água apto a coibir a utilização de vazões acima dos limites estabelecidos;
Ação 74 - implantação de medidas e intervenções necessárias à efetiva proteção ambiental das
áreas de preservação permanente dos cursos d’água que abastecem a Lagoa do Peri;
Ação 75 - elaboração de estudo para avaliação do risco de salinização do manancial e estudo
de viabilidade técnica, ambiental e sanitária para utilização do manancial Lagoa do Peri como
fonte de abastecimento de água;
Ação 76 - instalação de uma rede piezométrica de monitoramento do avanço da cunha, a fim de
evitar situações críticas de salinização da água de consumo, mesmo que temporária;
4.4.3. PROGRAMA DE CONTROLE DE PERDAS E USO RACIONAL DA ÁGUA
O diagnóstico elaborado no âmbito do PMISB deixou evidenciada a ocorrência de perdas físicas
significativas nos sistemas de abastecimento de água operados pela concessionária, que em sua
totalidade atingiram 34,78% no ano de 2008, equivalente a 14.435.293 m³. Individualizadas por
sistema, as perdas físicas representaram 32,25% do SIF (9.628.032 m³), 43,53% (3.091.307 m³)
do SCN e 37,74% (1.715.864 m³) do SCLS.
Por tratar-se de programas necessariamente abrangentes, tanto no que tange ao escopo dos
investimentos e metas, quanto à variedade das medidas e ações requeridas (campanhas de
informação e educação dos usuários, incentivos e assistência técnica aos consumidores,
mudanças de procedimentos e rotinas operacionais dos serviços, pesquisa e desenvolvimento
tecnológico etc.), é preciso demonstrar a todo o elenco de atores – administradores e
administrados (empresas e munícipes) – envolvidos a necessidade e a viabilidade dos programas
de controle de perdas e de uso racional da água. Essas informações, além de contribuírem para
uma maior conscientização do uso sustentável dos recursos hídricos, visa garantir a inclusão de
programas de controle de perdas e utilização racional da água entre as prioridades que compõem
a agenda política dos governos, evitando que sejam investimentos de apenas uma ou duas
gestões.
Acrescenta-se que a proposição e o desenvolvimento de um programa de controle de perdas e
uso racional da água, no âmbito deste PMISB – um instrumento de planejamento de médio e
longo prazos, capaz de minimizar mudanças drásticas na orientação das políticas públicas para o
setor –, têm amparo nas seguintes evidências: (i) os índices de perdas já diagnosticados; (ii) as
perdas são irreparáveis para o conjunto da sociedade; e (iii) necessidade de preparar o município
para o gerenciamento de suas demandas em um cenário de restrição hídrica proveniente de
mananciais endógenos.
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Meta 18: Diminuição do consumo e correção de vazamentos
Ação 77 - implantação de estrutura especializada para realização de vistoria da rede de
distribuição de água do SAA, identificando perdas físicas por meio de vazamentos visíveis,
invisíveis e inerentes, ao longo de todo o sistema;
Ação 78 - correção imediata dos vazamentos visíveis e invisíveis identificados;
Ação 79 - implantação de programa de vistoria e fiscalização na rede de distribuição do SAA
para combate de ligações clandestinas;
Ação 80 - realização de vistoria de hidrômetros para combate a fraudes e substituição dos
equipamentos irregulares;
Ação 81 – criar instrumentos de incentivo do uso de componentes e equipamentos de baixo
consumo (bacias sanitárias de volume reduzidos de descarga, chuveiros e lavatórios com
volume fixo de descarga, torneiras dotadas de arejadores, torneiras com válvula automática de
fechamento) e medição individualizada do volume de água consumido nos projetos de novas
edificações comerciais;
Ação 82 - regulamentação de critérios de construção para reutilização de águas pluviais e
cinzas, que são provenientes de chuveiro, banheira, lavatório e máquina de lavar roupas, para
uso menos nobres, tais como: irrigação dos jardins; lavagem dos pisos e dos veículos
automotivos; na descarga dos vasos sanitários; na manutenção paisagística dos lagos e canais
com água;
Ação 83 - estímulo à adaptação das edificações já existentes quanto ao uso de componentes e
equipamentos hidráulicos de baixo consumo e medição individualizada do volume de água
consumido;
Ação 84 - regulamentação de mecanismos de cobrança pelo desperdício da água potável;
Ação 85 - estudo e promoção de bonificação na tarifa como incentivo ao reuso de águas cinza
ou pluviais;
Ação 86 - estudo e elaboração de projeto de reutilização de águas pluviais e cinzas para fins
potáveis;
Meta 19: Redução das perdas físicas para 28% no SIF; para 35% no SCN; e para 30% no
SCLS
Ação 87 - setorização e controle da pressão em toda a rede de abastecimento operada pela
concessionária;
Ação 88 - modernização dos sistemas de macromedição, com implantação de medidores em
todos os pontos de produção, adução e distribuição;
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Ação 89 - modernização dos sistemas de micromedição, com a substituição de hidrômetros com
mau funcionamento, prioritariamente nas unidades cujo consumo per capita esteja
aparentemente reduzido;
Meta 20: Redução das perdas físicas para 25% no SIF; para 30% no SCN; e para 25% no
SCLS
Ação 90 - eliminação dos vazamentos detectados nas atividades de manutenção e reparo
continuados de toda a rede de distribuição;
Ação 91 - substituição de hidrômetros com mau funcionamento, prioritariamente nas unidades
cujo consumo per capita esteja aparentemente reduzido;
Meta 21: Redução das perdas físicas para 25% no SCN
Ação 92 - substituição de hidrômetros com mau funcionamento, prioritariamente nas unidades
cujo consumo per capita esteja aparentemente reduzido;
Ação 93 - eliminação dos vazamentos detectados nas atividades de manutenção e reparo
continuados de toda a rede de distribuição.

4.4.4. PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE E DOS PADRÕES DE
POTABILIDADE DA ÁGUA
Em setembro de 2000, durante a Conferência do Milênio promovida pela Organização das
Nações Unidas (ONU), o secretário-geral desta organização, Kofi Annan, afirmou que:
“Nenhuma medida poderia contribuir mais para reduzir a incidência de doenças e salvar vidas no
mundo em desenvolvimento do que fornecer água potável e saneamento adequado a todos”
(PNUD, 2005).
A propósito, a expressão “água potável” nos remete à Portaria nº 518/2004, editada pelo
Ministério da Saúde, que dispõe sobre procedimentos e responsabilidades inerentes ao controle e
à vigilância da qualidade da água para consumo humano e estabelece seu padrão de potabilidade.
O conceito de água potável, contudo, vai além da idéia de padrão de potabilidade. Água potável
é aquela que, além de atender ao padrão de potabilidade, não oferece riscos à saúde, sejam
decorrentes de sua distribuição e/ou de seu armazenamento.
Em termos de controle qualitativo da água fornecida à população no Município de Florianópolis,
a Concessionária possui laboratórios que realizam o monitoramento bacteriológico e físicoquímico da água bruta, bem como da água tratada e disponibilizada para consumo por meio do
SIF, SCN e SCLS.
Os laboratórios da Concessionária realizam o controle da qualidade da água bruta e da água
tratada distribuída por meio de coletas e análises periódicas. Os relatórios gerados são
encaminhados à Vigilância Sanitária Municipal. Ainda, os resultados das análises da água tratada
realizadas para alguns parâmetros monitorados são fornecidos aos clientes, nas faturas mensais,
por exigência da legislação vigente.
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Apesar da existência de monitoramento do atendimento dos padrões de potabilidade por parte da
Concessionária, merece destaque o fato de que, aparentemente, tal acompanhamento não é
realizado no âmbito dos sistemas autônomos de abastecimento e, quando realizado, não atendem
aos requisitos da legislação e os resultados não são de conhecimento público.
Considerando o que define a legislação vigente, em especial as diretrizes e padrões estabelecidos
por meio da Portaria nº 58/2004, do Ministério da Saúde, e o fato de que o Município de
Florianópolis é hoje abastecido por mananciais sujeitos a níveis variados de vulnerabilidade,
como destacado anteriormente, justifica-se, no âmbito do PMISB, a proposição e o
desenvolvimento de um programa de monitoramento da qualidade e dos padrões de potabilidade
da água, em caráter permanente, que conte inclusive com mecanismos de divulgação dos
resultados, de modo a incentivar o controle social sobre os serviços prestados pela
Concessionária e pelos operadores dos serviços autônomos.
Meta 22 - Vigilância da qualidade da água para consumo humano
Ação 94 - orientação aos usuários sobre os cuidados necessários em situação de risco à saúde;
Ação 95 - apresentar informações referentes a problemas verificados em mananciais que
causem risco à saúde e alerta sobre os possíveis danos a que estão sujeitos os consumidores,
orientando-os sobre as precauções e medidas corretivas necessárias;
Ação 96 - criação e manutenção de canal para recebimento de queixas sobre as características
de água distribuída, sistematizados de forma compreensível à população e disponibilizada para
acesso e consulta pública;
Ação 97 - implantar monitoramento de cianobactérias na captação da água bruta da lagoa do
Peri e de cianotoxinas na água tratada da ETA Lagoa do Peri, conforme periodicidade
estipulada pela Portaria 518/04;
Ação 98 - fortalecimento do Programa de Monitoramento da Qualidade da Água (VIGIAGUAMS), obedecendo aos padrões da Portaria n° 518/2004;
Ação 99 - adequação da estrutura laboratorial para o monitoramento da qualidade da água
segundo as definições do VIGIAGUA-MS;
Ação 100 - implantação do monitoramento da água fornecida à população segundo o Plano de
Monitoramento da Vigilância da Qualidade da Água aprovado pelo Conselho Municipal de
Saneamento e pela Vigilância Sanitária Municipal;
Ação 101 - adequação da estrutura laboratorial e de pessoal da concessionária para realização
do monitoramento da qualidade da água segundo os padrões da Portaria nº 518/2004 e segundo
as definições aprovadas no Plano de Monitoramento da Vigilância da Qualidade da Água;
Ação 102 - avaliação dos riscos que os sistemas e as soluções alternativas de abastecimento de
água representam para a saúde humana;
Ação 103 - divulgação dos parâmetros de qualidade da água fornecida à população no
Município de Florianópolis por todos os operadores de sistemas de abastecimento de água.
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5. PLANEJAMENTO DO SETOR DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
5.1. JUSTIFICATIVA
O lançamento descontrolado de esgotos nos solos ou em nascentes, rios, lagos e outros corpos
d’água representa hoje uma das principais causas da poluição hídrica no Brasil e no mundo,
constituindo-se em fontes de degradação do meio ambiente e de proliferação de doenças.
É premente, pois, a necessidade de prover as cidades de coleta e tratamento adequado de seus
esgotos, seja com tecnologias tradicionais, seja com tecnologias alternativas, a depender do
contexto de cada área.
Para enfrentar a complexidade da questão do atendimento por sistema de esgotamento sanitário
no Brasil é urgente que se trabalhe com uma nova perspectiva no trato desta questão. Em outras
palavras, é preciso mudar paradigmas por muito tempo prevalecentes.
A efetividade dos serviços públicos de esgotamento sanitário nas ações de saneamento básico e o
efetivo benefício às populações precisam ser compreendidos não somente como um esforço de
caráter tecnológico, apesar de ser um elemento essencial. O sucesso das iniciativas relacionadas
ao saneamento será mais consistente se forem admitidas como instrumentos que extrapolam a
suficiência tecnológica e requerem uma maior integração da visão tecnológica com a visão de
política pública.
Mudar essa perspectiva implica considerar os serviços públicos de esgotamento sanitário como
área de atuação do Estado que demanda de formulação, avaliação, organização institucional e
participação da população como usuários e cidadãos, além dos investimentos em infraestrutura.
Nesse caso, verifica-se que diversos atores institucionais e sociais se articulam para prover os
serviços à população.
Conduzido pela administração pública municipal, o saneamento básico é uma excelente
oportunidade para desenvolver instrumentos de educação sanitária e ambiental, colaborando para
a sua eficácia e eficiência. Fato é que a participação popular amplia os mecanismos de controle
externo da administração pública, concorrendo também para a garantia da continuidade da
prestação dos serviços e para o exercício da cidadania.
Esse é, pois, o espírito que tem guiado o Plano PMISB de Florianópolis, em elaboração, que tem
o programa de serviços públicos de esgotamento sanitário como parte integrante.
De um modo geral, observa-se que, de todos os componentes do sistema de saneamento básico
municipal, o esgotamento sanitário é o que apresenta maior carência em termos de atendimento
da população. Segundo dados da CASAN (2008) e do estudo populacional de Campanário
(2007), no ano de 2010, 39% da população residente de Florianópolis é atendida pelos serviços
públicos de esgotamento sanitário, o que representa 205.403 habitantes, e 3% da população
residente é atendida por sistemas independentes (caso de Jurerê Internacional e Base Aérea, entre
outros). O mesmo estudo populacional concluiu que no ano de 2010, a população residente não
atendida é de 305.076 habitantes. Este número refere a população que utiliza soluções
individuais, computados neste intervalo as ligações irregulares.
Além do déficit atual de atendimento, os sistemas implantados pela concessionária de água e
esgoto de Florianópolis foram concebidos e projetados para operar no modelo de separador
absoluto. Porém, a cidade se depara, como a maioria dos municípios brasileiros, com
interferências de águas pluviais no sistema de redes coletoras em grande intensidade e vice188
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versa. A dinâmica sócio-espacial da cidade não foi acompanhada pelo crescimento proporcional
dos serviços de esgotamento sanitário.
Combinado com políticas de saúde e habitação, o serviço publico de esgotamento sanitário pode
diminuir diretamente a incidência de doenças e internações hospitalares. Assim, melhorando sua
qualidade ambiental, a cidade de Florianópolis tornar-se-á mais atrativa para investimentos
externos, podendo desenvolver sua vocação turística, principalmente com a garantia de
balneabilidade de suas praias e, sobretudo, o aumento da qualidade de vida da população.
Os serviços públicos de esgotamento sanitário, enquanto atividade econômica, além de sua
importância sócio-ambiental, trazem ganhos de eficiência e de rentabilidade crescentes ao longo
do tempo. Essa constatação, por si só, indica que esses serviços devem ser disponibilizados a
toda a população, independente da sua capacidade de pagamento. Outros ganhos podem ser
citados:
•

valorização dos imóveis e do preço da terra;

•

redução de gastos do sistema de seguridade social e das empresas públicas e privadas,
motivados por afastamentos de funcionários em função de doenças associadas à falta de
saneamento básico;

•

aumento da produtividade de trabalhadores, com reflexos sobre a renda;

•

desoneração do sistema público de saúde, com atendimentos e internações motivadas por
diversas morbidades (e até mortalidade) que têm sua origem na falta de esgotamento
sanitário.

5.2. PRINCÍPIOS E DIRETRIZES
Como princípios básicos e diretrizes dos programas dos serviços públicos de esgotamento
sanitário podem ser citados os seguintes:
1. universalização do acesso ao serviço de esgotamento sanitário;
2. regularidade na prestação dos serviços;
3. eficiência e qualidade do sistema;
4. segurança operacional do sistema de esgotamento sanitário, inclusive dos trabalhadores
encarregados da sua manutenção;
5. busca da generalidade e da modicidade das soluções adotadas;
6. adoção de critérios sociais, epidemiológicos e ambientais para o estabelecimento de
prioridades de intervenção e não somente o retorno monetário do investimento;
7. participação comunitária;
8. integração e articulação dos serviços de esgotamento sanitário com os demais serviços
públicos;
9. fundamento na questão da saúde pública, visando evitar/minimizar riscos epidêmicos
oriundos do estado de degradação dos corpos receptores, bem como dos lançamentos de
esgotos diretamente nos logradouros públicos;
10. conservação dos recursos naturais;
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11. redução dos gastos públicos aplicados no tratamento de doenças, tendo em vista a sua
prevenção desde a origem.
5.3. OBJETIVOS
Objetivo geral
Os programas de esgotamento sanitário visam promover o aumento da eficiência dos serviços de
esgoto em operação, bem como proporcionar sua expansão para universalização do acesso. O
atingimento destes objetivos pode significar a redução dos passivos ambientais e a promoção de
condições favoráveis à qualidade de vida da cidade.
Objetivos específicos
Também constituem objetivos dos programas de esgotamento sanitário:
1. realizar levantamento cadastral e mapeamento georreferenciado do setor de esgotamento
sanitário;
2. elaborar estudo de concepção geral dos sistemas de esgotamento sanitário de Florianópolis,
visando ao replanejamento, integração de melhorias operacionais e automação;
3. atender à legislação quanto ao licenciamento ambiental e outorga para lançamento dos
sistemas de esgotamento sanitário;
4. regularizar e fiscalizar as atividades de limpa fossa;
5. promover assistência técnica nas etapas de projeto e execução de sistemas individuais de
tratamento;
6. efetivar as ligações prediais de esgotos, nos sistemas públicos;
7. realizar supervisão de obras dos sistemas de esgotamento sanitário;
8. destinar adequadamente os efluentes líquidos e os lodos gerados nas ETEs;
9. realizar a manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de esgotamento sanitário;
10. ampliar a cobertura sistemas de esgotamento sanitário, com metas progressivas;
11. realizar o monitoramento de lançamento de efluente;
12. elaborar projetos para aperfeiçoamento das ETEs;
13. minimizar os odores excessivos das ETEs;
14. realizar estudo para viabilizaro reaproveitamento dos efluentes passíveis de novos usos;
15. identificar e regularizar os sistemas individuais ou coletivos particulares;
16. elaborar plano de prevenção contra panes para unidades do sistema de esgotamento
sanitário;
17. implantar sistemas de automação nos sistemas de esgotamento sanitário;
18. realizar ações educativas e de fiscalização visando à erradicação de ligações clandestinas.
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5.4. PROGRAMAS, METAS E AÇÕES
5.4.1. PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DO SETOR DE ESGOTAMENTO
SANITÁRIO
O diagnóstico dos serviços de esgotamento sanitário constante no PMISB foi de extrema
relevância para a identificação das áreas que não são atendidas por este serviço e qual é o tipo de
urbanização que predomina nas áreas que não recebem atendimento.
Os recursos dispensados ao setor devem seguir a ordem de prioridade definida no PMISB,
traduzidos em ações de recuperação e modernização da infraestrutura existente (adequação
técnica), assim como de reforma institucional e desenvolvimento operacional do sistema.
Três são as áreas específicas, consideradas fundamentais para o gerenciamento das atividades
referentes ao provimento dos serviços públicos de esgotamento sanitário: a área técnica, a área
operacional e a área financeira. O fluxo de informações entre os diversos setores que compõem
estas três áreas elementares é essencial para o funcionamento adequado das unidades
componentes de um sistema de esgotos sanitários.
No rol de dificuldades que se impõem aos gestores para a oferta dos serviços de esgotamento
sanitário, incluem-se os recursos para melhorias e expansões do sistema. Para ultrapassar este
tipo de obstáculo é importante compreender as novas tendências de otimização global do
sistema, nos diferentes níveis de atuação: operação e manutenção, gerenciamento comercial, de
projetos, de obras, entre outros.
O programa de gerenciamento dos serviços públicos de esgotamento sanitário compreende um
conjunto de ações normativas, operacionais, financeiras e de planejamento que a administração
municipal deverá desenvolver, com base em critérios sanitários, ambientais, sociais e
econômicos, para coletar, transportar, tratar e dispor os efluentes produzidos em seu território.
Meta 23: Elaboração de cadastro técnico dos SESs
Ação 104 - Procedimento para manutenção e atualização de cadastro técnico dos SESs e
mapeamento georeferenciado, disponibilizando todas as informações por meio de Sistema de
Informações, possibilitando a realização dos serviços em tempo reduzido e com maior
segurança;
Meta 24: Identificação da demanda real dos SESs
Ação 105 - coleta de informações sobre a produção de esgotos (produção per capita e de
consumidores especiais).
Meta 25: Estudo de concepção geral dos SESs
Ação 106 - elaboração de estudo de concepção de integração do sistema de esgoto, com
alternativas técnicas e operacionais, modernização, automação;
Meta 26: Licenciamento ambiental e outorga de lançamento dos SESs
Ação 107 - licenciamento e atendimento das condições de validade das licenças ambientais;
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Ação 108 - obtenção de outorga de lançamento dos SESs;
Meta 27: Regularização dos serviços de limpa fossa
Ação 109 - cadastramento das empresas que atuam no ramo de limpa fossa no que município;
Ação 110 - estruturação de um sistema de regularização, com a definição de procedimentos e
normas relativas ao disciplinamento das respectivas atividades;
Ação 111 - fiscalização e monitoramento da atividade de limpa fossa.
Meta 28: Assistência técnica para soluções individuais de esgotamento sanitário
Ação 112 - assistência técnica para elaboração de projetos e execução de sistemas individuais
de tratamento de esgoto destinados à população de baixa renda em locais sem cobertura de rede
coletora, consoante com a disciplina da Lei Federal nº 11.888/2008.
Meta 29: Regularização das ligações prediais em rede pública de esgoto
Ação 113 - efetivação de ações de fiscalização que visem à regularização das ligações prediais
em rede pública de esgoto;
Meta 30: Supervisão das obras dos sistemas de esgotamento sanitário
Ação 114 - supervisão das obras do sistema de esgotamento sanitário da concessionária.
Meta 31: Infraestrutura sanitária nas regiões balneárias
Ação 115 - elaboração de projeto para implantação de unidades sanitárias (sanitários,
lavatórios e duchas), nas regiões de praias do Município de Florianópolis, associadas a
reimplantação do Programa Praias Limpas, entre outros;
Ação 116 - instalação de equipamentos ambientalmente adequados e de baixo consumo de
recursos naturais nas unidades sanitárias;
Ação 117 - associação destas unidades sanitárias ao trabalho de educação ambiental.
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5.4.2. PROGRAMA DE PROJETOS E OBRAS PARA SES
Diante da realidade constatada no Município de Florianópolis, é imprescindível que o sistema
existente seja ampliado, aprimorado e modernizado, obedecendo aos padrões técnicos vigentes.
Também é necessário que se definam ações e investimentos não para somente o aumento da
cobertura dos serviços, mas, sobretudo, para a melhoria da eficiência do sistema.
Meta 32: Elaboração de critérios de procedimentos de elaboração de projetos e execução de
obras de esgotamento sanitário
Ação 118 - estabelecer critérios para elaboração de projetos de sistemas de esgotamento
sanitário (coleta, tratamento e disposição final), respeitando as limitações ambientais,
normativas e técnicas que envolvem estes projetos e obras, considerando também o contexto
global das bacias de contribuição.
Meta 33: Destinação adequada dos efluentes líquidos e lodos gerados nas ETEs
Ação 119 - realizar estudos de definição de alternativa técnica para destinação final dos
efluentes e lodos das ETEs com os devidos licenciamentos ambientais;
Meta 34: Manutenção corretiva e preventiva dos SESs
Ação 120 - elaboração do plano de manutenção preventiva e corretiva do sistema de
esgotamento sanitário;
Ação 121 - implantação de estrutura especializada em manutenção e vistoria permanente no
sistema de esgotamento sanitário.
Meta 35: Soluções alternativas de esgotamento sanitário para regiões isoladas
Ação 122 - estudo e elaboração de projetos de sistemas coletivos alternativos de esgotamento
sanitário em regiões isoladas, que por razões técnicas não haja viabilidade de integração à rede
pública de coleta e tratamento ou de utilização de sistema individual.
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Meta 36: Atendimento de no mínimo 60% da população total (residente + flutuante)
Abaixo estão indicadas as UTPs para implantação dos SESs que foram apontadas como
prioritárias na hierarquização de áreas (item 2.8.6.2). O atendimento destas UTPs e a
manutenção do atendimento realizado atualmente pela concessionária é a ação mínima para o
cumprimento desta meta. Toda área ocupada de cada UTP deve ser atendida, independente das
diferentes situações de ocupação e configuração geográfica. Nos casos onde não há viabilidade
de ligação à rede coletora de esgoto, a concessionária responsável deve implantar e operar
soluções alternativas de coleta, tratamento e disposição final de esgoto, devidamente licenciada
junto aos órgãos competentes. Nos casos onde não houver viabilidade técnica serão admitidas
soluções individuais, desde que fiscalizado pela Vigilância Sanitária Municipal para que sejam
respeitadas as normas editadas pela entidade reguladora e pelos órgãos responsáveis ambientais,
de saúde e de recursos hídricos.
É importante destacar que a demanda populacional, com sua respectiva taxa de crescimento, a
ser atendida por esta meta foi computada com base no estudo populacional do Campanário
(2007), adotado na elaboração do PMISB. Porém, a prestadora de serviços de esgotamento
sanitário utiliza outros estudos populacionais para o cálculo de atendimento de seus sistemas
implantados e em fase de projeto e obra. Por isso, tanto os dados de atendimento divulgados pela
prestadora de serviço como os de demanda populacional apresentados abaixo devem ser
revisados, considerando outros estudos populacionais mais recentes como o estudo do IBGE
realizado em 2010. Independente do estudo populacional deve ficar entendido que as UTPs
indicadas devem ser completamente atendidas por sistema de esgotamento sanitário.
Ação 123 – Manutenção dos SESs existentes.
Ação 124 – Implantação e/ou ampliação de SESs nas UTPs: 17, 13, 14, 19, 21, 22, 5 e 15.
Na Tabela 41 observa-se a demanda populacional, segundo Campanário (2007), de 2015, para
atendimento da meta 36.
Tabela 41 – Demanda populacional para atendimento da Meta 36.
UTP
Nome
Demanda Populacional (2015)
14.210
Ponta das Canas
17
106.426
Ingleses
13
17.693
Santinho
14
4.609
Lagoinha do Norte
19
51.435
Rio Tavares
21
28.770
Morro das Pedras
22
85.380
Lagoa da Conceição
5
79.984
Jurerê
15
TOTAL

388.507

Fonte: Campanário, 2007.
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Meta 37: Atendimento de no mínimo 77% da população total (residente + flutuante)
Ação 125 – Manutenção dos SESs existentes.
Ação 126 – Ampliação dos SESs nas UTPs 17, 13, 14, 19, 21, 22, 5 e 15.
Tabela 42 – Demanda populacional para atendimento da Meta 37.
UTP Nome
População Total (2020)
15.383
17 Ponta das Canas
121.116
13 Ingleses
20.940
14 Santinho
5.042
19 Lagoinha do Norte
57.244
21 Rio Tavares
33.875
22 Morro das Pedras
99.088
Lagoa da Conceição
5
90.978
15 Jurerê
TOTAL

443.666

Fonte: Campanário, 2007.

Ação 127 – Implantação e/ou ampliação SESs nas UTPs: 8, 7, 24, 11, 27, 16, 28, 9, 25, 12 e 26.
Tabela 43 – Demanda populacional para atendimento da Meta 37.
UTP Nome
População Total (2020)
7.153
8
Sto Antônio de Lisb.
1.584
7
Cacupé
4.663
24
Ribeirão
53
11
Barra de Sambaqui
207
27
Lagoinha do Leste
2.168
16
Ponta Grossa
148
28
Saquinho
8.439
9
Rio Ratones
845
25
Lagoa do Peri
145.269
12
Papaquara
13.425
26
Pântano do Sul
4.240
10
Manguezal de Ratones
9.028
23
Tapera
TOTAL

188.194

Fonte: Campanário, 2007.
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Meta 38: Atendimento de 100% da população total (residente + flutuante)
Ação 128 – Ampliação e manutenção dos SESs para todas UTPs.
Tabela 44 – Demanda populacional para atendimento da Meta 38.
UTP Nome
População Total (2030)
1
160.308
Florianópolis
2
69.609
Estreito
3
75.763
Coqueiros
4
122.294
Itacorubi
5
127.962
Lagoa da Conceição
6
34.276
Saco grande
7
1.811
Cacupé
8
8.758
Santo Antonio de Lisboa
9
10.616
Rio Ratones
10
3.167
Manguezal de Ratones
11
61
Barra do Sambaqui
12
176.903
Papaquara
13
151.204
Ingleses
14
27.756
Santinho
15
115.451
Jurerê
16
2.721
Ponta Grossa
17
18.259
Ponta das Canas
18
1.002
Praia Brava
19
5.909
Lagoinha do Norte
20
29.170
Costeira
21
68.012
Rio Tavares
22
43.276
Morro das Pedras
23
10.331
Tapera
24
5.036
Ribeirão da ilha
25
929
Lagoa do Peri
26
15.659
Pântano do Sul
27
226
Lagoinha do Leste
28
160
Saquinho
TOTAL

1.286.629
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5.4.3. PROGRAMA DE MONITORAMENTO E CONTROLE DOS EFLUENTES DAS
ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTOS
O objetivo que se pretende alcançar com a implantação de uma estação de tratamento de esgotos
sanitários é, em primeira instância, a remoção dos principais poluentes presentes nas águas
residuárias.
As Estações de Tratamento de Esgotos (ETEs), portanto, contribuem sobremaneira para a
melhoria das condições de vida e de saúde da população, além de resguardar o meio ambiente de
degradação. Entretanto, a relação entre estas unidades e a população a ser beneficiada nem
sempre é harmônica. Esta dificuldade de relacionamento é normalmente provocada pelos
incômodos que estas estruturas podem provocar em áreas residenciais, devido, principalmente, à
geração de odores desagradáveis e ruídos.
Os processos de tratamento de esgotos compreendem uma série de operações unitárias
empregadas para a remoção de substâncias indesejáveis ou para transformação destas mesmas
substâncias em outras formas não poluentes, devendo atender os padrões de lançamento de
efluente. A escolha do melhor processo de tratamento a ser adotado deve levar em conta aspectos
técnicos e financeiros, e adequá-los para atender, da melhor maneira possível, a realidade local.
Cada tratamento tem suas características típicas, com seus equipamentos mínimos necessários.
Por essa razão é prudente ponderar as vantagens e as desvantagens de cada sistema.
Diante do fato de que há sempre vantagens e desvantagens em todos os sistemas de tratamento
de esgotos conhecidos até o momento, torna-se fundamental criar mecanismos para que as
desvantagens sejam minimizadas em todas as soluções adotadas, de modo que o Programa de
Monitoramento e Controle dos Efluentes das Estações de Tratamento de Esgotos de
Florianópolis evidencie a sua preocupação central: o bem-estar da população, em especial
daquelas pessoas que residem no entorno das ETEs e a proteção ambiental.
Meta 39: Monitoramento de lançamento de efluente
Ação 129 - estabelecimento de uma rede de monitoramento integrado das unidades de
tratamento de esgoto sanitário e de efluentes gerados;
Ação 130 - proposição, junto ao órgão ambiental e de recursos hídricos, de metas progressivas
de padrões de lançamento a serem aplicadas nas unidades de tratamento que demonstrem
desconformidade com a legislação ambiental;
Ação 131 - adequação das ETEs que estiverem em desacordo com os padrões de lançamento.
Meta 40: Aperfeiçoamento das ETEs
Ação 132 - elaboração de projetos de melhoria operacional das ETEs, visando ao atendimento
dos padrões de lançamento estabelecidos na Resolução do CONAMA Nº 357/2007, na Lei
Estadual Nº 14.675/2009 e critérios estabelecidos pelo município.
Meta 41: Eliminação dos maus odores
Ação 133 – manutenção da limpeza da rede coletora e das elevatórias para eliminação dos
depósitos e obstruções existentes;
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Ação 134 - elaboração de estudo de redução de maus odores e desenvolvimento de tecnologias
para desodorização das ETEs.
Ação 135 - implementação das ações decorrentes do estudo de redução de odores das ETEs.
Meta 42: Reaproveitamento dos efluentes passíveis de novos usos
Ação 136 - estudo de viabilidade de reaproveitamento do lodo e reuso de efluentes líquidos
provenientes das ETEs.
Meta 43: Adequação das soluções individuais e coletivas particulares irregulares visando a
sua regularização
Ação 137 - adequação dos sistemas individuais e coletivos particulares irregulares que não são
atendidos por rede coletora de esgoto, com prioridade na região dos Aquíferos Ingleses e
Campeche nas UTPs 5, 11, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 27 e 24.
Meta 44: Plano de prevenção contra panes para unidades do SES
Ação 138 - estabelecimento de um plano de prevenção contra panes;
Ação 139 - aquisição e instalação de equipamentos de prevenção de panes em consonância com
as normas (geradores de energia elétrica e bombas reserva).
Meta 45: Automação dos SES
Ação 140 - automatização dos SESs;
Ação 141 - instalação de controle operacional eletrônico centralizado dos sistemas
automatizados.

5.4.4. PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE LIGAÇÕES CLANDESTINAS
As ligações clandestinas e improvisadas para o lançamento do esgoto in natura nos rios e solos
são medidas tomadas devido à ausência do poder público no gerenciamento do espaço urbano.
Colabora com essa situação, a destinação inadequada de esgotos sanitários, principal causadora
de poluição do solo, de lençóis freáticos, de mananciais e de cursos d’água, que,
conseqüentemente, trazem uma série de doenças.
Com o desenvolvimento gradativo do Programa de Serviços Público de Esgotamento Sanitário
de Florianópolis e suas diversas ações, torna-se ainda mais premente a eliminação dos
lançamentos indevidos de esgotos, de forma que o programa cumpra, ao longo do horizonte de
seu desenvolvimento, integralmente a finalidade para a qual foi instituído: coletar e tratar a
totalidade dos esgotos gerados no município, com as consequências benéficas advindas destas
medidas.
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Meta 46: Erradicação de ligações clandestinas
Ação 142 - conscientização e sensibilização da população, por meio de campanhas educativas
sobre a importância da regularização das ligações na rede de esgoto e conseqüências negativas
das ligações irregulares;
Ação 143 - conscientização e sensibilização da população, por meio de campanhas educativas
sobre as ligações irregulares de esgoto na rede pluvial;
Ação 144 - priorização das campanhas educativas na região dos Aquíferos Ingleses e
Campeche;
Ação 145 - apoio e incentivo a programas de educação ambiental nas escolas;
Ação 146 - elaboração de plano de erradicação de ligações clandestinas;
Ação 147 - estruturação dos órgãos competentes para realizar vistoria permanente da rede de
esgotamento sanitário e pluvial, visando à identificação de irregularidades;
Ação 148 - fiscalização sistemática para detectar e erradicar ligações clandestinas de esgotos
nas redes de águas pluviais;
Ação 149 - identificação de lançamentos de águas pluviais nas redes coletoras de esgotos;
Ação 150 - eliminação dos lançamentos diretos de ligações clandestinas em córregos/galerias
pluviais onde não existam interceptores;

6. PLANEJAMENTO DO SETOR DE DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS
PLUVIAIS URBANAS
6.1. JUSTIFICATIVA
As cidades contemporâneas, regra geral, não podem evitar o confronto com problemas causados
pelas chuvas e seu conseqüente escoamento. Parte dos mais antigos esforços da humanidade
concentrou-se na velha batalha com as forças da natureza que se manifestam com a água.
Cada vez mais torna-se necessário trabalhar os efeitos da água, onde quer que ela afete as
estruturas e as infraestruturas das cidades.
O papel dos técnicos e dos gestores públicos, em conexão com os vários efeitos provocados pela
água, pode ser agrupado, de forma genérica, em três categorias de compromissos principais:
1. controle de inundações: gerenciar o escoamento natural das águas de chuva para prevenir
danos a propriedades e perdas de vidas;
2. recursos hídricos: explorar os recursos hídricos disponíveis para propósitos benéficos,
como abastecimento de água, irrigação, e navegação, por exemplo; e
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3. qualidade da água: administrar o uso da água para prevenir a degradação causada pelos
poluentes naturais e antrópicos.
O foco das metas e ações inseridas no PMISB para os serviços públicos de manejo de águas
pluviais urbanas é a gestão das águas pluviais do Município de Florianópolis e visa abrandar os
efeitos adversos do escoamento destas mesmas águas pluviais, bem como e promover uma
melhoria na qualidade dos corpos d’água, aproveitando-os de maneira sustentável.
No âmbito do desenvolvimento urbano não se pode considerar a drenagem urbana isoladamente.
Isso porque são diversas as interfaces desse setor com a questão fundiária urbana, o atendimento
por esgotamento sanitário, a gestão dos resíduos sólidos urbanos, o planejamento do uso do solo
da cidade, a conservação ambiental, entre outras. Os impactos que ocorrem na drenagem urbana
são, em primeiro lugar, conseqüência direta das práticas de uso do solo e da forma pela qual a
infraestrutura urbana é planejada, implantada e legislada.
Outra questão importante associada aos problemas da drenagem urbana diz respeito ao
crescimento populacional. No Brasil, o crescimento da população urbana tem sido acelerado nas
últimas décadas e o resultado disso é o crescimento desordenado das cidades e o surgimento de
metrópoles na maior parte dos estados brasileiros. Essas áreas urbanas e metropolitanas
normalmente se formaram a partir de um núcleo principal mais consolidado e sua expansão para
áreas circunvizinhas. Este processo tem sido caracterizado pela expansão irregular das regiões
periféricas, com pouca ou nenhuma obediência à regulamentação urbana, em geral, habitadas por
populações de baixa renda.
Atualmente, assiste-se a uma série de eventos desastrosos, alguns de natureza trágica, a cada
período de chuvas e que afetam principalmente vales inundáveis e encostas erodíveis. Estes
eventos, quase sempre, são tratados essencialmente em nível emergencial pelos sistemas de
defesa civil, havendo ainda relativamente poucas políticas públicas para equacionamento prévio
dos problemas.
O aumento dos prejuízos humanos e materiais causados por enchentes em cidades brasileiras,
por outro lado, relaciona-se com a baixa capacitação institucional e técnica dos municípios para a
resolução dos problemas no setor. Contribuem para a situação, a formação histórica de uma
concepção inadequada das ações de drenagem urbana, pontuais e desarticuladas, e, portanto, de
pouca sustentabilidade. Acrescenta-se a insuficiência da oferta de infraestrutura de drenagem
urbana e escassez de recursos para implementação de ações que visem gestão do escoamento das
águas urbanas e, por último, a ausência de mecanismos de controle social na prestação deste tipo
de serviço. O resultado é a degradação do ambiente, da saúde pública e da qualidade de vida nas
cidades.
Em Florianópolis, a situação de desenvolvimento urbano da cidade também guarda semelhanças
com a situação de várias cidades brasileiras. De todo modo, considera-se um grande avanço o
município já estar providenciando o seu PMISB, com ações ligadas aos serviços públicos de
manejo de águas pluviais urbanas.
Da mesma forma como acontece em outras cidades, a atual configuração do sistema de
drenagem de Florianópolis tem relação direta com o crescimento urbano desordenado. Além
disso, o relevo acidentado do município também contribuiu para a conformação do atual sistema.
Nesse ritmo, muitos leitos naturais acabaram aproveitados como elementos importantes para a
drenagem urbana e sofreram, consequentemente, modificações ao longo de seus cursos, tendo
sido retificados, revestidos e, em muitos casos, cobertos.
200

PLANO MUNICIPAL INTEGRADO DE SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS
Versão Consolidada Final

O crescimento urbano de Florianópolis, sem o devido controle e planejamento sustentável,
resultou no aumento do grau de impermeabilização do solo da cidade, desmatamentos para uso
urbano, erosão, ocupações impróprias de locais sob influência das águas como manguezais,
fundos de vales, leitos secundários de rios e encostas de morros. Também se verificam
ocupações irregulares em leitos de canais ou próximas a eles e utilização para depósito de
resíduos e efluentes domésticos.
Conforme apontado no Diagnóstico do Setor de Drenagem Urbana e Manejo das Águas Pluviais
Urbanas do PMISB, embora tenha havido, ao longo dos anos, algumas iniciativas para a solução
dos problemas de drenagem, como por exemplo, o Plano Global de Drenagem, na década de
1970, e a intervenção do Departamento Nacional de Obras e Saneamento (DNOS), na década de
1980, estas iniciativas não foram suficientes para equacionar a questão, por diferentes motivos já
elencados ao longo do trabalho.
O resultado desta situação é que o Município de Florianópolis ainda enfrenta sérios problemas
relativos ao sistema de drenagem urbana, sendo atingido em diferentes níveis ao longo de seu
território e situações distintas com áreas em melhor ou pior situação. Hoje, as regiões que mais
sofrem com os problemas de enchentes e alagamentos são aquelas a montante dos manguezais.
Eventos dessa natureza normalmente acontecem quando os períodos de chuva e de maré alta são
coincidentes, fazendo com que a situação seja mais crítica nestes locais.
Importante destacar que o território do Município de Florianópolis é ambientalmente frágil,
possuindo 42% de sua superfície, definida por lei, como Área de Preservação Permanente (APP),
constituídas de praias, lagos, lagoas, dunas, mangues, encostas, restingas, córregos, entre outros.
Segundo o diagnóstico realizado no âmbito do PMISB, as principais deficiências do sistema de
drenagem urbana atual em Florianópolis têm relação com a falta de manutenção dos canais, o
lançamento inadequado de resíduos e esgotos domésticos na rede pluvial, a impermeabilização
do solo, a ocupação de APPs e a existência de deficiências na ordenação institucional do setor de
drenagem urbana dentro da estrutura organizacional da administração municipal.
Assim, como são graves os problemas decorrentes das interfaces da drenagem urbana com os
processos de ocupação urbana, de abastecimento de água da cidade, do atendimento por
esgotamento sanitário e de gestão dos resíduos sólidos no município, Florianópolis opta pela
elaboração de uma estratégia abrangente e integrada, representada, como já mencionado no
PMISB, em cujo plano estes programas de drenagem urbana se inserem.
No contexto em que está inscrito o PMISB, os programas aqui propostos objetivam promover,
em consonância com as políticas de desenvolvimento urbano do município, a gestão sustentável
da drenagem urbana de Florianópolis, com ações de diversas naturezas (estruturais e não
estruturais) dirigidas à recuperação de áreas úmidas, à preservação ambiental, ao controle e
minimização dos impactos causados por enchentes urbanas e ao adequado gerenciamento destes
programas.
Para alcançar este objetivo, com relação ao Setor de Drenagem Urbana de Florianópolis foram
estabelecidos três programas que visam elencar as diretrizes técnicas para a execução de ações
nos dois eixos fundamentais do programa: as estruturas físicas necessárias para o correto
escoamento das águas pluviais, a revitalização dos corpos d’água e o gerenciamento dos
programas relacionados especificamente com a drenagem urbana.
Os três programas destinados a atender o Setor de Drenagem Urbana do Município de
Florianópolis são:
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•

gerenciamento dos serviços públicos de manejo de águas pluviais urbanas;

•

projetos de sistema de drenagens urbana sustentáveis e;

•

revitalização dos corpos d’água.

Os programas de drenagem urbana planejados para o Município de Florianópolis, dentro de uma
concepção realista do contexto urbano, social, econômico, político e institucional da cidade,
deverão ser implementados em fases sucessivas, dentro da hierarquização proposta pelo PMISB
e de modo a obter como resultados, no seu término (e dentro do horizonte previsto pelo plano), a
redução dos riscos de inundação, a despoluição dos cursos d’água, o controle da produção de
sedimentos e a integração dos recursos hídricos naturais ao cenário urbano em melhores
condições estéticas, paisagísticas e de higiene.
O conjunto de programas aqui expostos propõe uma nova abordagem de manejo de águas
pluviais urbanas ao associar o tratamento territorial a construções sociais mais amplas, que
conciliem a ação humana à conformação da natureza, em favor de um ecossistema sustentável.
6.2. PRINCÍPIOS E DIRETRIZES
Todos os projetos que serão realizados no âmbito dos serviços públicos de manejo de águas
pluviais urbanas de Florianópolis deverão contemplar em seus princípios básicos e suas
diretrizes, as seguintes considerações:
1. desenvolvimento sustentável;
2. disponibilidade, em todas as áreas urbanas, de serviços de manejo de águas pluviais
adequados à saúde pública e à segurança da vida;
3. segurança, qualidade e regularidade dos serviços de drenagem urbana;
4. articulação com as políticas de desenvolvimento urbano e de habitação;
5. ocupação de novas áreas deve ser analisada no contexto da bacia hidrográfica e todas as
intervenções; ao serem projetadas deverão efetuar os ajustes necessários para minimizar a
criação de futuros problemas de inundações;
6. todos os projetos a serem desenvolvidos deverão respeitar a função das várzeas, as
restrições que elas impõem e suas potencialidades em contribuir para a melhoria da
qualidade da água e do ar, manutenção de espaços abertos, preservação de ecossistemas e
acomodação de redes de sistemas urbanos planejados adequadamente;
7. todos os projetos deverão respeitar a demanda de espaço que a drenagem requer, dentro
dos cenários traçados pelos estudos;
8. medidas de controle da poluição devem constituir parte essencial nos projetos de
drenagem urbana sustentável;
9. adoção da bacia hidrográfica como unidade territorial e necessidade de que os projetos
desenvolvidos tenham ampla integração com os demais serviços e sistemas relacionados
ao saneamento básico e ambiental, objetivando a otimização das ações e a excelência dos
resultados;
10. todos os dispositivos projetados para o sistema de drenagem das águas pluviais devem
possuir funções hidráulicas e urbanas bem definidas e justificadas;
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11. os serviços públicos de manejo de águas pluviais urbana devem ser regulados por ato,
normativo ou não, que discipline ou organize estes serviços públicos, incluindo suas
características, os padrões de qualidade, o impacto sócio-ambiental, os direitos e
obrigações dos usuários e dos responsáveis por sua oferta ou prestação e fixação e
revisão do valor de tarifas e outros preços públicos;
12. a fiscalização das atividades mediante acompanhamento, monitoramento, controle ou
avaliação, no sentido de garantir a utilização, efetiva ou potencial, desse tipo de serviço
público.

6.3. OBJETIVOS
Objetivo geral
O PMISB projetado para os serviços públicos de manejo de águas pluviais objetiva garantir a
disponibilidade, em todas as áreas urbanas de Florianópolis, da universalização dos serviços de
drenagem e de manejo das águas pluviais adequados à saúde pública e à segurança da vida e do
patrimônio público e privado.
No conjunto de programa proposto, para a realização dos serviços de manejo de águas pluviais,
opera-se a idéia de desenvolvimento global da área urbana do Município de Florianópolis,
orientada para as seguintes finalidades centrais:
1.

proporcionar orientações teórico-metodológicas para os projetos de drenagem urbana de
Florianópolis que visem reduzir a exposição da população e das propriedades ao risco de
inundações;

2.

orientar projetos que possam reduzir sistematicamente o nível de danos causados pelas
inundações;

3.

assegurar que as medidas corretivas da atual situação sejam de fato compatíveis com as
metas de desenvolvimento urbano para o município, em especial aquelas relativas ao
saneamento básico;

4.

assegurar projetos que protejam a qualidade ambiental e o bem estar social no
município;

Objetivos específicos
1. formular dispositivos normativos de manejo de águas pluviais urbanas;
2. estudar e propor classificação dos corpos hídricos integrantes dos serviços públicos de
manejo de águas pluviais urbanas;
3. elaborar plano diretor de drenagem urbana;
4. elaborar estudo para propor mecanismo de cobrança pela prestação de serviços públicos
de manejo de águas pluviais urbanas;
5. elaborar e implantar critérios de procedimentos de elaboração de projetos e execução de
obras de manejo de águas pluviais urbanas;
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6. elaborar e implementar plano de manutenção corretiva e preventiva de manejo das águas
pluviais urbanas;
7. realizar levantamento de campo, critérios e estudos para áreas críticas;
8. implementar e recuperar a rede de drenagem;
9. implantar medidas de proteção das áreas de preservação permanente;
10. implantar medidas que desestimulem a impermeabilização do solo;
11. estabelecer medidas de prevenção e controle de inundações.

6.4. PROGRAMAS, METAS E AÇÕES
As chamadas medidas estruturais são constituídas pelas ações de natureza física, isto é, obras de
engenharia destinadas a desviar, deter, reduzir ou escoar, com maior rapidez e menores níveis, as
águas do escoamento superficial direto, evitando dessa maneira, os danos e interrupções de
atividades provocadas pelas inundações. As medidas estruturais envolvem, em sua maioria,
obras hidráulicas de porte com aplicação maciça de recursos, daí a necessidade de um
planejamento bem embasado.
As medidas não estruturais, , como o próprio nome indica, caracterizam-se por não utilizar
estruturas que alteram o regime de escoamento das águas, mas sim medidas destinadas ao
controle do uso e ocupação do solo (nas várzeas e nas bacias como um todo) ou à diminuição da
vulnerabilidade dos ocupantes das áreas de risco dos efeitos das inundações. Essas medidas
podem compreender, por exemplo, aquisição de terrenos para preservação, regulamentação e
confecção de manuais de práticas sustentáveis, remoção e reassentamento de população, normas
de inspeção e manutenção, educação ambiental etc.
Sendo assim, as medidas não estruturais envolvem, muitas vezes, aspectos de natureza cultural,
que podem dificultar a sua implantação a curto prazo, necessitando de um investimento maior no
processo de mudança da consciência social.
Considerando que o envolvimento do público é indispensável para o sucesso de qualquer
programa de drenagem urbana, vale lembrar que as medidas não estruturais são destacadas no
programa de gerenciamento.
Com base nas premissas anteriormente descritas, a seguir serão apresentados os programas que
deverão ser desenvolvidos e implantados para atender às necessidades do Município de
Florianópolis.
6.4.1. PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE
MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS URBANAS
Este programa tem como objetivo implementar ferramentas gerenciais específicas para dar
suporte às ações elencadas em todos os programas referentes ao manejo de águas urbanas do
Município de Florianópolis.
Meta 47: Dispositivos normativos de manejo de águas pluviais urbanas
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Ação 151 – estudo para criação de dispositivos legais que contemplem os princípios do
gerenciamento e do ordenamento das questões referentes à drenagem urbana, transporte,
detenção, retenção e reaproveitamento para o amortecimento de vazões de cheias e tratamento e
disposição final, na área urbana do município.
Meta 48: Classificação dos corpos hídricos e plano diretor de drenagem urbana
Ação 152 - elaborar estudo de classificação dos corpos hídricos para identificar os canais que
constituem o sistema de drenagem e os cursos d’água naturais, considerando os aspectos legais;
Ação 153 - elaborar plano diretor de drenagem urbana para dotar o município de um
instrumento eficaz de planejamento e orientação das ações a serem desenvolvidas.
Meta 49: Mecanismo de cobrança pelos serviços públicos de manejo de águas pluviais
urbanas
Ação 154 - elaboração de estudo para a cobrança relativa à prestação do serviço público de
manejo de águas pluviais urbanas de Florianópolis, principalmente através da implantação de
mecanismos de cobrança pelos impactos causados pela impermeabilização do solo e
bonificação pela retenção e reuso da água;
6.4.2. PROGRAMA DE PROJETOS E OBRAS DE SISTEMAS DE MANEJO DE
ÁGUAS PLUVIAIS URBANAS
O programa de elaboração de projetos de sistemas de manejo de águas pluviais está voltado para
as intervenções estruturais, particularmente para os projetos que se referem a obras que visem à
redução, ao retardamento e amortecimento do escoamento das águas pluviais urbanas do
município de Florianópolis. As medidas de natureza não estrutural serão contempladas, como já
foi mencionado, no programa de gerenciamento específico e no programa institucional, que
também compõem o PMISB.
Dentro dessa proposta se insere o programa de projetos de sistemas de manejo de águas pluviais,
que pretende considerar a minimização dos danos à conservação do ciclo hidrológico, as obras, a
gestão dos sistemas e as premissas adotadas pelos estudos no direcionamento das intervenções
estruturais voltadas à redução das inundações e melhoria das condições de segurança sanitária,
patrimonial e ambiental de Florianópolis.
O programa proposto deverá ser desenvolvido levando em consideração os indicadores de
fragilidade do sistema de drenagem urbana, de transporte, de detenção ou retenção para o
amortecimento de vazões de cheias, tratamento e disposição final, todos evidenciados pelo
diagnóstico realizado.
Ainda, o sistema de drenagem, considerado parte do complexo ambiente urbano da cidade, deve,
portanto, estar articulado com os demais sistemas. Em Florianópolis, esta percepção, que já faz
parte do contexto institucional do município e a disponibilização de um programa de elaboração
de projetos de sistemas de drenagens urbanas sustentáveis, dentro do PMISB, atende à
necessidade de criação de instrumentos de planejamento para auxiliar a enfrentar a questão da
drenagem urbana na cidade.
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Meta 50: Definição critérios de elaboração de projetos e execução de obras de manejo de
águas pluviais urbanas
Ação 155 - estabelecer critérios para elaboração de projetos de modo a compatibilizá-los com o
contexto global das bacias de contribuição;
Ação 156 - elaboração de manual técnico de procedimentos para implantação de obras de
microdrenagem;
Meta 51: Manutenção corretiva e preventiva de manejo das águas pluviais urbanas
Ação 157 - elaborar plano de manutenção corretiva e preventiva de manejo das águas pluviais
urbanas;
Ação 158 - implantar estrutura especializada em manutenção e vistoria permanente no sistema
de microdrenagem e macrodrenagem;
Meta 52: Estudos para áreas críticas
Ação 159 - dimensionar projetos de drenagem para atender aos critérios técnicos definidos e
redimensionar os projetos existentes subdimensionados na UTP 1, 4, 21 e 12;
Ação 160 - realizar cadastro técnico e mapeamento cartográfico em banco de dados
georreferenciado do sistema de drenagem das UTPs 1, 4, 21 e 12;
Ação 161 - realizar estudo para modelagem hidrodinâmica dos complexos hídricos do Rio
Tavares, Ratones, Itacorubi e Tapera, com simulações de sistema de microdrenagem com 2, 5 e
10 anos de retorno, simulação hidrodinâmica com 25 anos de retorno e simulação do sistema de
macrodrenagem com 10 e 25 anos de retorno, com critérios mínimos para dimensionar e
redimensionar canais e galerias;
Meta 53: Implantação de rede de drenagem nas UTPs 1, 4, 21 e 12
Ação 162 - implementação de projetos de drenagem elaborados na ação 159.
Meta 54: Levantamento de campo, definição de critérios e estudos para UTPs 2, 3, 5 a 11,
13 a 20 e 22 a 28
Ação 163 - realizar cadastro topográfico em banco de dados georreferenciado de todo o sistema
de drenagem;
Ação 164 - dimensionar projetos de drenagem para atender aos critérios técnicos definidos e
redimensionar os projetos existentes subdimensionados para todas as UTPs.
Meta 55: Implementar e recuperar a cobertura da demanda urbana do sistema de
drenagem (universalização)
Ação 165 - implementação de projetos de drenagem elaborados na ação 164;
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Ação 166 - ampliação do sistema de microdrenagem e macrodrenagem, atendendo à demanda
de urbanização do município.
6.4.3. PROGRAMA DE PROTEÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOS CORPOS D’ÁGUA
As metas e ações definidas no programa de revitalização dos corpos d’água que visam
equacionar os problemas de drenagem da cidade de Florianópolis, caracterizam uma
contribuição para a melhoria da qualidade de vida da população, já que os resultados esperados
extrapolam os objetivos de controle das cheias e solução dos problemas hidráulicos existentes e
de recuperação estética dos corpos d’água.
As intervenções proporcionadas por esse programa têm o potencial de melhorar as condições de
vida da população e seu sucesso está atrelado ao envolvimento comunitário. Importante registrar
que todos os programas que compõem o PMISB formam um conjunto coordenado e
complementar quanto a diversos fatores, por exemplo: melhoria das condições de saúde pública,
incremento de redes de infraestrutura viária, melhoria do sistema de esgotamento sanitário,
adequação da coleta e destinação dos resíduos sólidos, remoção e reassentamento da população
em locais distantes das ocupações irregulares e em áreas consideradas de risco e incremento de
espaços voltados para o lazer, hoje considerados fundamental para a melhoria da qualidade de
vida da população.
Na mesma linha, a revitalização das águas, dentro do conjunto de ações definidas com o intuito
de melhorara qualidade e aumentara quantidade de água nas bacias hidrográficas do município
de Florianópolis, representa, por si só, uma proposta inovadora quando se tem em vista o cenário
brasileiro.
Contudo, o fato de não se poder modificar toda a história do desenvolvimento urbano brasileiro
não desautoriza a tentativa de recuperar os recursos que ainda restam, em especial em locais de
grande interesse turístico como é o caso de Florianópolis.. É o que se pretende com o
subprograma de revitalização dos corpos d’água.
Meta 56: Medidas de proteção das Áreas de Preservação Permanente (APPs) para as UTPs
1 a 28
Ação 167 - recuperação dos pontos mais degradados da mata ciliar;
Ação 168 - proposição de soluções para dissociar os manguezais da cidade e outras áreas de
APP do sistema de drenagem construído;
Ação 169 – elaboração de plano para realização de limpeza e desassoreamento nos rios
utilizados pelo sistema de drenagem e reflorestamento de suas margens, quando necessário, em
articulação com os órgãos ambientais competentes;
Ação 170 - proposição de medidas para recuperação ambiental para proteção das áreas de
mananciais.
Meta 57: Sistema de Infiltração e detenção de águas pluviais
Ação 171 - elaboração de projeto e implantação de sistema de infiltração e detenção de águas
pluviais nas áreas urbanas, com prioridade para áreas de maior risco de inundação, através de
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tecnologias como pavimentação permeável, calhas vegetadas, valas de infiltração, filtros de
areia, bacias de detenção e reservatórios submersos;
Meta 58: Sistema de retenção e aproveitamento de águas pluviais
Ação 172 - elaboração de projeto e implantação de sistema de retenção e aproveitamento de
águas pluviais (para fins potáveis e não potáveis) nas áreas públicas urbanas, com prioridade
para áreas de maior risco de inundação, com a utilização de tecnologias como cisternas e
piscinas;
Ação 173 - implantação de tecnologias que permitam a retenção de água da chuva nas áreas
públicas dos aqüíferos Ingleses e Campeche voltada para recarga destes mananciais;
Meta 59: Prevenção e Controle de Inundações
Ação 174 - delimitação no Plano Diretor Municipal de áreas destinadas a criação de parques
lineares;
Ação 175 - elaboração de projetos, visando à minimização de inundações nas áreas delimitadas
de alto risco de inundação;
Ação 176 - delimitação no Plano Diretor Municipal de áreas naturais permeáveis destinadas ao
amortecimento das inundações;
Ação 177 - implantação de sistema de alerta contra enchentes, de forma articulada com a
Defesa Civil.
Ação 178 – elaboração de sistema de monitoramento e controle da vazão de escoamento na rede
de drenagem;
Ação 179 – mapeamento de áreas de risco de escorregamento e elaboração de projetos para
erradicação de riscos.
Ação 180 – implementação dos projetos para erradicação de riscos de escorregamento.
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7. PLANEJAMENTO DO SETOR DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE
RESÍDUOS SÓLIDOS
7.1. JUSTIFICATIVA
Um dos grandes desafios do mundo contemporâneo é a implementação de políticas públicas que
garantam o desenvolvimento urbano e o gerenciamento sustentável dos resíduos sólidos urbanos.
Diante das necessidades criadas pelo modelo de produção capitalista de produção em escala e
consumismo desenfreado, um volume crescente de resíduos sólidos precisa ser recolhido, tratado
e disposto corretamente. Os custos operacionais, a falta de cultura e capacitação, e a crescente
geração de resíduos sólidos são fatores que limitam o gerenciamento sustentável dos espaços
urbanos e resultam em impactos ambientais negativos importantes.
O problema da destinação dos resíduos sólidos ocupou por muito tempo uma posição secundária
no debate sobre saneamento básico no Brasil quando comparado às iniciativas no campo do
abastecimento de água e recursos hídricos, por exemplo. O tema, afinal, passou a ser analisado
de forma integral, com a instituição da “Política Nacional de Resíduos Sólidos”, a propósito da
edição da Lei nº 12.305, de 02 de agosto de 2010, que também altera a Lei nº 9.605, de 12 de
fevereiro de 1998 (conhecida como “Lei de Crimes Ambientais”).
Nos termos da citada Lei nº 12.305/2010, figuram entre os principais objetivos da Política
Nacional de Resíduos Sólidos: proteção da saúde pública e de qualidade ambiental; não geração,
redução, reutilização, reciclagem e tratamento dos resíduos sólidos; disposição final
ambientalmente adequada dos rejeitos; estímulo à adoção de padrões sustentáveis de produção
de bens e serviços; desenvolvimento e aprimoramento de tecnologias limpas como forma de
minimizar impactos ambientais; e incentivo à indústria de reciclagem e gestão integrada de
resíduos sólidos.
É importante ressaltar que o PMISB não se destina a atender a Lei nº 12.305/2010, que exige da
municipalidade um Plano de Gestão dos Resíduos Sólidos, mas sim atender as diretrizes fixadas
pela Lei nº 11.445, de 05 de janeiro de 2007 (Lei de Saneamento Básico). No que tange ao
tratamento de resíduos sólidos, O PMISB abrange os serviços públicos de manejo de resíduos
sólidos urbanos, aí incluídas atividades de coleta e transbordo, transporte, triagem para fins de
reutilização ou reciclagem, tratamento, inclusive por compostagem, e disposição final.
Como na maioria das cidades brasileiras, Florianópolis necessita buscar soluções que sejam
eficazes e que estejam dentro de uma política ambientalmente sustentável. Para atacar os
problemas gerados pelo segmento de resíduos sólidos urbanos, o PMISB se apresenta como um
importante instrumento.
A propósito, dados publicados pela COMCAP dão conta que, no ano de 2009, foi manejado no
Município de Florianópolis um total de 148.533 toneladas de resíduos sólidos urbanos,
desviando-se apenas 3,6% pela coleta seletiva. O volume restante foi destinado ao aterro
sanitário privado, localizado na cidade de Biguaçu, que atende a diversos municípios da região e
possui vida útil estimada em 6 anos. Vale registrar que os números apresentados não consideram
as quantidades de resíduos sólidos produzidas nas épocas de veraneio. No verão de 2009, por
exemplo, o aumento de resíduos sólidos foi de aproximadamente 21% em relação ao volume
gerado fora da sazonalidade. Ainda, na caracterização dos resíduos sólidos urbanos realizada
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pela COMCAP em 2002, cerca de 46% correspondem à fração orgânica da composição
gravimétrica e pode ser tratada por compostagem ou ainda utilizada para a produção de
combustível. Da fração de resíduos secos, 38% têm potencial para reciclagem, podendo ser
aproveitados como matéria-prima para novos produtos.
Nesse contexto, o Município de Florianópolis também se defronta com o desafio de modificar o
manejo de seus resíduos sólidos urbanos dentro de uma política ambientalmente sustentável,
traçada com objetivos de reduzir custos econômicos e ambientais, prolongar a vida útil do aterro
sanitário, gerar empregos, diminuir o desperdício de matéria-prima e formar uma consciência
ecológica.
O tipo de serviço público de manejo de resíduos sólidos urbanos recomendado pelo PMISB para
o Município de Florianópolis é bastante amplo e está baseado prioritariamente na atividade de
reciclagem de resíduos secos e orgânicos. Importante mencionar que a adoção de boas praticas
de manejo e coleta seletiva proposta pelo PMISB diminuem a grande quantidade de resíduos
enviada ao aterro sanitário, representativa de custo econômico, social e ambiental bastante
elevado para o município, lembrando que referido plano, neste seara, objetiva a criação de uma
cultura diferenciada no manejo dos resíduos sólidos urbano, tanto pela população quanto pelo
próprio poder público.
Para enfrentar tão árdua tarefa, o PMISB propõe programas, metas e ações abrangentes para o
problema do manejo de resíduos sólidos urbanos e que operem de forma articulada com os
distintos atores: poder público, iniciativa privada e sociedade civil. Essas ações visam à melhoria
da qualidade de vida a partir de soluções ambientalmente saudáveis e de valorização do
trabalhador da limpeza pública, tanto os servidores da Prefeitura Municipal de Florianópolis,
quanto os catadores de materiais recicláveis. Além disso, o PMISB de Florianópolis vem
contribuir com a principal atividade economia do município, que é o turismo. Associado à beleza
de seus recursos naturais, o movimento provocado do turismo, de grande importância para a
economia de Florianópolis, necessita e depende de um espaço urbano limpo, equilibrado e
saudável..
7.2. PRINCÍPIOS E DIRETRIZES
Todos os programas deverão respeitar as seguintes diretrizes e princípios:
1. universalidade, regularidade, continuidade e qualidade dos serviços relativos ao manejo
e tratamento dos resíduos sólidos;
2. sustentabilidade econômica, ambiental e social;
3. visão sistêmica das diversas iniciativas, de suas funções e complementaridades;
4. reconhecimento do município como titular dos serviços de manejo dos resíduos sólidos
urbanos;
5. participação popular e controle social dos serviços prestados;
6. busca da promoção de padrões sustentáveis de produção e consumo;
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7. adoção dos princípios dos 3Rs no manejo resíduos sólidos urbanos;
8. responsabilidade por danos ambientais causados pelos agentes econômicos e sociais;
9. desenvolvimento de ações de educação sanitária e ambiental;
10. implementação de um modelo gestão de resíduos sólidos urbanos que incentive
soluções consorciadas ou compartilhadas, considerando os interesses comuns da região
metropolitana de Florianópolis, os critérios de economia de escala e a preocupação
sócio-ambiental;
11. incentivo de ações direcionadas à criação de mercados locais e regionais para os
materiais recicláveis e reciclados;
12. ações progressivas na implementação do programa de manejo, por regiões do
município, visando a sua consolidação de forma efetiva e eficiente;
13. otimização dos recursos já investidos pelo município, considerando a logística
implantada e a ampliação do atendimento;
14. definição das atribuições de todos os agentes participantes do sistema;
15. identificação e monitoramento de passivos ambientais relacionados ao manejo dos
resíduos sólidos urbanos;
16. revisão do modelo institucional da gestão dos resíduos sólidos, de forma a permitir
enfrentar os desafios envolvidos no manejo dos resíduos sólidos urbanos de
Florianópolis.
7.3. OBJETIVOS
Objetivo geral
O objetivo do PMISB, relativamente aos serviços públicos de manejo de resíduos sólidos
urbanos, é garantir a universalização do acesso, consoante à saúde pública e à segurança da
vida, atingindo a meta de assegurar a prestação destes serviços, com qualidade e continuidade,
cortesia e modicidade. Para tanto, será necessário realizar o manejo ambiental e socialmente
responsável, levando em consideração a não geração, a redução da geração, o manejo integrado e
a redução do encaminhamento dos resíduos sólidos ao seu destino final.
Objetivos específicos
1. elaborar plano de gestão integrada de resíduos sólidos urbanos;
2. formalizar e ampliar a coleta seletiva;
3. identificar, cadastrar e regularizar as áreas de destinação de resíduos;
4. realizar estudo para conhecimento da geração per capita dos resíduos sólidos urbanos;
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5. implantar programa permanente de educação sanitária e ambiental voltado para
consciência de não geração, redução, reutilização e reciclagem dos resíduos sólidos
urbanos, priorizando as ações inseridas no programa de coleta seletiva - PCS;
6. definir e implantar mecanismo econômico para remuneração e cobrança dos serviços
prestados e incentivo econômico à reciclagem;
7. fomentar e apoiar a pesquisa de desenvolvimento de tecnologias ambientalmente
saudáveis de tratamento dos resíduos sólidos urbanos;
8. incentivar a reinserção de resíduos reutilizáveis e recicláveis;
9. atualizar cadastro para controle de depósitos, aparistas, sucateiros e indústrias
recicladoras;
10. realizar a inclusão de catadores informais no programa de coleta seletiva;
11. reduzir, com definição de meta progressiva, a quantidade de resíduos sólidos
encaminhados ao aterro sanitário;
12. definir e avaliar áreas para implantação de Central de Gerenciamento de Resíduos
Urbanos;
13. definir logística de movimentação dos resíduos sólidos urbanos no município e seu
encaminhamento até a destinação final;
14. reformar, fortalecer e implantar o Centro de Transferência de Resíduos Sólidos
(CETReS);
15. descentralizar o gerenciamento dos resíduos sólidos para diminuição do volume
transportado para o aterro sanitário;
16. realizar a coleta e a limpeza pública sustentável do ponto de vista técnico e econômico
para atender toda a demanda;
17. propor a gestão compartilhada da disposição final dos resíduos sólidos entre os
municípios da Grande Florianópolis;
18. dispor os resíduos sólidos urbanos, não recicláveis, em novo aterro sanitário, para
atender à demanda.
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7.4. PROGRAMAS, METAS E AÇÕES
7.4.1. PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE RESÍDUOS
SÓLIDOS URBANOS
O gerenciamento dos serviços de manejo dos resíduos sólidos urbanos para o município de
Florianópolis é entendido como um conjunto de ações normativas, operacionais, financeiras e de
planejamento que a administração municipal deverá desenvolver, com base em critérios
sanitários, ambientais e econômicos, para coletar, tratar e dispor os resíduos sólidos produzidos
em seu território.
A propósito, denomina-se manejo o conjunto de atividades envolvidas no gerenciamento dos
resíduos sólidos. Em termos operacionais, definem-se as atividades de coleta, transporte,
acondicionamento, tratamento e disposição final. O gerenciamento abrange ainda planejamento,
coordenação, fiscalização e regulamentação dos serviços relacionados a resíduos sólidos
urbanos, no âmbito da Lei nº 11.445, de 05 de janeiro de 2007.
Meta 60: Elaboração do Plano de gestão integrada de resíduos sólidos urbanos
Ação 181 - Elaboração do plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos urbanos,
conforme a Lei Federal nº 12.305/2010. Referido plano deve: (i) contemplar aspectos
específicos de gerenciamento dos resíduos – perigosos e não perigosos – provenientes de
atividades industriais, de serviços de saúde, da Construção civil, dos serviços de transporte; (ii)
definir e propor metas e ações de controle, orientação e fiscalização da conformidade da
execução dos processos de gerenciamento.
Meta 61: Reestruturação do programa de coleta seletiva
Ação 182 - estudo e avaliação da coleta seletiva em operação, com estabelecimento de metas
progressivas;
Ação 183 - elaboração de decretos e instrumentos legais para a formalização de programa de
coleta seletiva e reciclagem, incluídos os resíduos orgânicos, devendo contemplar os direitos
das associações/cooperativas de catadores garantidos por lei, além de incentivo à inserção de
catadores;
Ação 184 - atualização do cadastro de depósitos, aparistas, sucateiros e indústrias recicladoras.
Meta 62: Cadastramento das áreas de destinação de resíduos
Ação 185 - inspeção, identificação e cadastramento das áreas de resíduos da construção civil e
de podas, visando a sua regularização ou mesmo a eliminação quando não for possível ou
recomendável a regularização.
Meta 63: Estudo da geração per capita dos resíduos sólidos urbanos
Ação 186 - elaboração de estudo para definição da geração per capita dos resíduos sólidos
urbanos, elaborado com base no balanço de massa, por UTP, avaliação por macrorregiões do
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município (Continente, Centro, Norte e Sul), caracterização qualitativa e quantitativa dos
resíduos sólidos urbanos, considerando a sazonalidade da economia.
Meta 64: Elaboração de campanha de educação sanitária e ambiental
Ação 187 - conscientização e sensibilização da população, por meio de campanhas educativas
permanentes, sobre a necessidade de diminuir a geração dos resíduos sólidos na fonte, a
importância da separação, acondicionamento e disposição adequada dos rejeitos coletados;
Ação 188 - fundamentação de campanha de educação ambiental baseada no princípio dos 3Rs –
reduzir, reaproveitar e reciclar – (reaproveitamento de materiais como matéria-prima para um
novo produto);
Ação 189 - incentivo a mudanças de hábitos relativamente à redução de consumo, reutilização
de materiais e embalagens, decisões d compra e higiene pessoal;
Ação 190 - apoio e incentivo a programas de educação ambiental nas escolas;
Ação 191 - incentivo à separação dos materiais recicláveis e sua valorização econômica;
Ação 192 - incentivo à correta separação dos resíduos sólidos, mediante descontos na tarifa,
com benefícios para as atividades de triagem e consequente diminuição dos custos envolvidos na
coleta;
Ação 193 - implantação de cursos de capacitação visando à sustentabilidade de
associações/cooperativa de catadores.
Ação 194 - realização de reuniões e seminários para o esclarecimento quanto à destinação final
dos resíduos sólidos dos municípios da Grande Florianópolis.

7.4.2. PROGRAMA DE REDUÇÃO, REUTILIZAÇÃO E RECICLAGEM – 3RS
O valor econômico e energético advindo dos resíduos sólidos urbanos, bem comoa economia de
aterro sanitário que as iniciativas de aproveitamento e reciclagem proporcionam já são
comprovados e bem conhecidos.
Esses fatos, por si sós, sinalizam para os municípios – administração pública e sociedade em
geral – a necessidade premente de minimização da geração e aproveitamento mais racional de
resíduos sólidos urbanos, sem descurar do alto custo econômico e ambiental envolvido nestes
processos
Essa constatação demonstra a importância de se reverter a cultura consumista que impera do
mundo capitalista, e isto significa adotar uma opção política e não simplesmente técnica. Essa é a
orientação que permeia todas as diretrizes, metas e ações definidas no PMISB.
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Nessa trilha, manejar os resíduos sólidos urbanos significa prepará-los para algum tipo de
reaproveitamento, reduzir o seu volume e o seu potencial de dano ao meio ambiente e, por
conseguinte, à vida.
Dois pontos decisivos para a redução da quantidade de resíduos encaminhados ao aterro sanitário
aludem à ampliação da coleta seletiva de resíduos secos e à introdução da coleta seletiva de
materiais orgânicos, com seus respectivos tratamentos. Porém, o sucesso destes serviços depende
inicialmente da responsabilidade do gerador em segregar, acondicionar e armazenar
corretamente os resíduos a serem coletados. Outro fator importante é a inserção dos catadores
informais no processo, que deverão organizar-se em associações/cooperativas, com apoio do
poder público, para facilitar a negociação direta da comercialização do material reciclável com
as indústrias recicladoras e tornar a atividade economicamente mais vantajosa para todos os
envolvidos no processo: catadores, empresários, administração pública e sociedade.
Meta 65: Elaboração de mecanismo econômico de cobrança e de incentivo à reciclagem
Ação 195 - Elaboração de estudo para cobrança de taxas e/ou tarifas decorrentes da prestação
de serviço público de manejo de resíduos sólidos urbanos, a partir de variáveis como:
destinação dos resíduos coletados; peso ou volume médio coletado por habitante ou por
domicílio. Este estudo deve ser elaborado com base nos resultados do estudo de geração per
capita de resíduos sólidos.
Ação 196 - gestão sustentável dos resíduos sólidos mediante cobrança dos serviços prestados,
objetivando: (i) o justo ressarcimento dos custos incorridos nas atividades de tratamento dos
serviços resíduos sólidos recolhidos; (ii) a conscientização e disciplinamento da população com
relação à geração de resíduos;
Ação 197 - definição de critérios para cobrança de serviços de coleta e tratamento de resíduos
diferenciados.
Meta 66: Pesquisa de desenvolvimento de tecnologia ambientalmente saudável de
tratamento dos resíduos sólidos urbanos
Ação 198 – cooperação técnico-científica dos setores públicos e privados para o
desenvolvimento de pesquisas de novos produtos, métodos, processos e tecnologias de
reciclagem, reutilização e tratamento dos resíduos sólidos ambientalmente adequados;
Ação 199 – estudo de viabilidade da utilização de tecnologias destinadas à recuperação
energética dos resíduos sólidos urbanos.
Meta 67: Reinserção de resíduos reutilizáveis e recicláveis
Ação 200 - incentivo à atuação conjunta do poder público e iniciativa privada para a promoção
de eventos como realização de feiras e “brechós” com produtos elaborados a partir de resíduos
reutilizáveis e recicláveis;
Ação 201 - implantação de “bolsas” para recebimento de materiais que podem ser reutilizados;
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Meta 68: Programa de coleta seletiva
Ação 202 – implementação da reestruturação do programa de coleta seletiva, com base no
estudo da ação 185;
Ação 203 - estruturação de associações e cooperativas de catadores, no norte da ilha, no sul da
Ilha e no Continente objetivando a vinculação destas entidades ao sistema formal de coleta
seletiva municipal;
Ação 204 - apoio institucional do poder público às organizações de catadores, de modo a suprir
carências básicas na gestão da associação/cooperativa;
Meta 69: Reduzir a quantidade de resíduos sólidos encaminhados ao aterro sanitário
atendendo o percentual mínimo de 20%.
Ação 205 - implantação de programa de coleta seletiva de resíduos orgânicos;
Ação 206 - fortalecimento do programa de coleta seletiva de resíduos recicláveis para aumento
da massa de resíduos recicláveis desviados da coleta convencional;
Ação 207 - estabelecimento, no que couber, dos instrumentos que serão resultantes do estudo de
mecanismos voltados para redução da geração de resíduos;
Ação 208 - implementação do plano municipal de gestão de resíduos sólidos.
Ação 209 - criação de uma associação/cooperativa central para recebimento de todos resíduos
já triados e pesados pelas associações/cooperativas locais, com objetivo de centralizar a
negociação e comercialização do material reciclável diretamente com a indústria recicladora;
Meta 70: Reduzir a quantidade de resíduos sólidos encaminhados ao aterro sanitário
atendendo o percentual mínimo de 40%.
Ação 210– Continuação das ações propostas para o atendimento da meta 70.

Meta 71: Reduzir a quantidade de resíduos sólidos encaminhados ao aterro sanitário
atendendo o percentual mínimo de 60%.
Ação 211 – Continuação das ações propostas para o atendimento da meta 71.
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7.4.3. PROGRAMA DE MELHORIA E IMPLANTAÇÃO
GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS

DE

CENTRAL

DE

A peculiar configuração territorial e a ocupação urbana polinucleada da cidade de Florianópolis
torna bastante complexo o transporte dos resíduos coletados até o seu destino final. Além disso,
o município conta com apenas uma unidade de transbordo, localizado na região central
(CETReS), trazendo dificuldades de ordem logística e, principalmente econômica.
As estações de gerenciamento são locais intermediários onde os resíduos sólidos urbanos
coletados são depositados, temporariamente, e manejados conforme sua classificação. Os
resíduos não recicláveis são repassados para caminhões maiores e então transportados ou para o
local de tratamento ou para a destinação final. Registra-se que a liberação mais ágil dos veículos
destinados a coleta e o transporte de longa distância realizado por outros veículos próprios para o
carregamento de grande quantidade de resíduos trazem maior economia e flexibilidade para o
sistema.
Por sua utilidade, as estações de gerenciamento devem estar estrategicamente localizadas no
contexto urbano da cidade para, ao mesmo tempo, dar maior agilidade à atividade de traslado dos
resíduos e evitar conflitos com o tráfego e formação de filas, que trazem tantos transtornos para a
comunidade.
O estudo de hierarquização de áreas e a divisão do território municipal indica como mais
adequadas para a implantação de centrais de transbordo as regiões norte e sul na parte insular e o
continente.
A região norte, considerada prioritária, por ser receber a maior parcela da população flutuante na
alta temporada, já possui área prevista para implantação desse tipo de unidade de transferência.
Meta 72: Central de gerenciamento
Ação 212 - avaliação para reestruturação do CETReS nos moldes da central de gerenciamento
para o Itacorubi;
Ação 213 - licenciamento ambiental de todas as unidades e atividades passíveis de
licenciamento;
Ação 214 - identificação e viabilidade de uso de áreas, no âmbito do município, destinadas à
implantação de centrais de gerenciamento de resíduos sólidos;
Ação 215 – estudo conceitual de projeto de central de gerenciamento;
Meta 73: Implantar a Central de Gerenciamento de Resíduos Sólidos localizado na UTP 6
(Bairro Itacorubi), para atendimento das UTPs 1, 2, 3, 4, 5 (Bairro Lagoa da Conceição), 6,
7, 9, 11, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28.
Ação 216 - modernização e ampliação da estrutura existente de triagem para melhoria e
ampliação do serviço de segregação de materiais reciclável secos, possibilitando a implantação
de novas associações/cooperativas e a inclusão social dos catadores;
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Ação 217 - implantação de unidade de tratamento de resíduos orgânicos, como
compostagem/vermicompostagem e/ou digestão anaeróbia/bioenergia;
Ação 218 - modernização de toda a estrutura existente da Central de Gerenciamento para
atendimento da demanda, em compatibilidade com a conservação do meio ambiente.
Meta 74: Rede de pequenos volumes
Ação 219 - elaboração de estudo para identificação e viabilidade de áreas de recebimento de
pequenos volumes;
Ação 220 - implementação de rede de pequenos volumes.
Meta 75: Implantar a Central de Gerenciamento de Resíduos Sólidos para diminuição do
volume transportado ao aterro sanitário nas UTPs 5 (Bairro São João do Rio Vermelho), 9,
10, 12, 13, 14, 15 16, 17, 18 e 19
Ação 221 - implantar a Central de Gerenciamento de Resíduos Sólidos Urbanos do Norte da
Ilha, na UTP 12, que será constituída das seguintes unidades: transbordo, triagem, reciclagem
de resíduos secos e orgânicos, armazenamento temporário de resíduos especiais, pesados e da
construção civil, ponto de entrega voluntária (PEV), unidade de lavação de equipamentos e
educação ambiental.
Meta 76: Gerenciamento dos resíduos sólidos para diminuição do volume transportado ao
aterro sanitário nas UTPs 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28.
Ação 222 - implantação da Central de Gerenciamento de Resíduos Sólidos Urbanos do Sul da
Ilha, na UTP 21, que será constituída das seguintes unidades: transbordo, triagem, reciclagem
de resíduos secos e orgânicos, armazenamento temporário de resíduos especiais, pesados e da
construção civil, ponto de entrega voluntária (PEV) unidade de lavação de equipamentos e
educação ambiental.
Meta 77: Gerenciamento dos resíduos sólidos para diminuição do volume transportado ao
aterro sanitário nas UTPs 1, 2, 3 e 20.
Ação 223 - implantação da Central de Gerenciamento de Resíduos Sólidos Urbanos do
Continente, na UTP 21, que será constituída das seguintes unidades: transbordo, triagem,
reciclagem de resíduos secos e orgânicos, armazenamento temporário de resíduos especiais,
pesados e da construção civil, ponto de entrega voluntária (PEV) unidade de lavação de
equipamentos e educação ambiental;
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7.4.4. PROGRAMA DE MELHORIA OPERACIONAL E AMPLIAÇÃO DA COLETA E
LIMPEZA PÚBLICA
Os sistemas de limpeza urbana são considerados essenciais ao planejamento urbano, à proteção e
conservação do meio ambiente e, acima de tudo, à garantia de uma qualidade de vida satisfatória
para a população. Regra geral, são sistemas/setores responsáveis pela execução de distintas
atividades: execução da coleta, remoção, transporte e destino final de resíduos sólidos em geral:
remoção de podas, animais mortos, veículos abandonados: varrição e lavagem de vias públicas:
conservação de monumentos, entre outros que possuem estreita relação com todos os demais
componentes do saneamento básico, em especial com a drenagem urbana.
O serviço de varrição (que pode ser manual ou mecanizada), por exemplo, consiste na limpeza,
sacheamento e remoção de resíduos sólidos depositados nos logradouros públicos e sua
destinação final, tarefas que minimizam o grave problema de entupimento de galerias pluviais,
bueiros e o assoreamento dos cursos d’água, além de promover uma maior assepsia dos espaços
de uso comum.
O serviço de capina, que compreende a manutenção das vias públicas livres de matos e ervas
daninhas, colabora para que as águas pluviais tenham um melhor escoamento..
O serviço de limpeza do mobiliário público urbano (praças, mercados, feiras etc) compreende a
coleta e acondicionamento preliminar dos resíduos sólidos gerados pela atividade humana nestes
locais. Esta é, pois, uma atividade de prevenção para que o lixo não se espalhe e provoque uma
série de transtornos para toda a municipalidade. . Complementam este serviço, a limpeza das
lixeiras públicas e o gancheamento de resíduos em ruas não pavimentadas.
Também é fundamental considerar em um programa da amplitude do PMISB questões políticas,
organizacionais e legais, que interferem diretamente no comportamento das comunidades e dos
setores produtivos. Para tanto, é imprescindível contar com dados consistentes e confiáveis sobre
geração de resíduos e serviços prestados, além de manter o controle operacional e funcional das
atividades de limpeza pública. A falta deste tipo de informação dificulta a gestão adequada do
sistema de resíduos sólidos, o que torna de extrema importância a criação e execução de um
planejamento técnico estratégico para o conjuntos das atividades de saneamento básico.
Outro aspecto a ser considerado é que os serviços de limpeza urbana têm caráter dinâmico e,
portanto, seu planejamento deve conter certa dose de flexibilidade e capacidade de reajustes,
quando necessários, em função de variações na geração de resíduos em cada setor, impedimentos
ou desobstruções no sistema viário, eventos esporádicos, sazonalidades, entre outras
circunstâncias.
Para atender a essa demanda operacional, propõe-se o adoção do Programa de Melhoria
Operacional e Ampliação do Sistema de Limpeza Pública, que visa fornecer um modelo de
otimização dos serviços referentes à limpeza pública e aos resíduos sólidos gerados no
Município de Florianópolis, com base na avaliação das limitações da capacidade operacional e
disponibilidades de recursos locais.
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Meta 78: Coleta e limpeza pública, técnica e economicamente sustentáveis, para atender
100% da demanda
Ação 224 - levantamento das zonas de geração de resíduos (zonas residenciais, comerciais,
setores de concentração de lixo público, área de lazer etc), com respectivas densidades
populacionais, tipificação urbanística (informações sobre avenidas, ruas, tipos de
pavimentação, extensão, declividade, sentidos e intensidade de tráfego, áreas de difícil acesso
etc.), e socioeconômica;
Ação 225 - escolha dos veículos coletores embasada em informações seguras sobre a
quantidade e as características dos resíduos a serem coletados e transportados, formas de
acondicionamento dos resíduos, condições de acesso aos pontos de coleta etc;
Ação 226 - redesenho dos itinerários de coleta dos resíduos sólidos urbanos, contemplando um
gráfico de área em mapa ou croqui; indicações de início e término, com justificativas para o
percurso; pontos de coleta manual (sem acesso a veículos); e trechos com percurso morto e
manobras especiais tais como ré e retorno.
Ação 227 - otimização dos roteiros de coleta especial e varrição, limpeza de ruas, com alteração
de frequência, horários, percursos e pessoal envolvido, quando necessário.
Ação 228 - integração multimodal do transporte de resíduos, por meio do estudo de viabilidade
técnica de cada opção. Verificar, em especial, a possibilidade de integração com o transporte
marítimo, tendo em vista as condições locais do município. (colocar meta 76)
Ação 229 - implantação de sistemas logísticos mais sofisticados e gerenciamento de dados com
uso de tecnologia da informação;
Ação 230 - padronização técnica dos equipamentos, materiais, veículos e metodologias de
trabalho;
Ação 231 - capacitação de gestores envolvidos nas atividades relacionadas ao gerenciamento
integrado dos resíduos sólidos urbanos;
Ação 232 - planejamento dos espaços territoriais de apoio ao gerenciamento dos resíduos de
limpeza pública, em articulação ao Plano Diretor Participativo;
Ação 233 - adoção de soluções locais compatíveis com a situação diagnosticada nos diferentes
pontos do território municipal, no encaminhamento de alternativas ao acondicionamento,
armazenamento, coleta, transporte, tratamento e disposição final dos resíduos sólidos;
Ação 234 - implantação de uma gestão diferenciada para resíduos, de acordo com suas origens
e características;
Ação 235 - melhoramento das condições de trabalho (valorização do trabalhador) e dos
aspectos ambientais envolvidos nas atividades de transporte e transbordo dos resíduos sólidos
urbanos;
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Ação 236 - melhoramento da integração do sistema, de modo a alcançar ganhos em cobertura e
celeridade do atendimento, economia, e eliminação de desperdícios;
Ação 237 - preparação de um manual de operação e manutenção da coleta e limpeza pública.
Meta 79: Logística de movimentação dos resíduos sólidos urbanos e seu encaminhamento
até a destinação final
Ação 238 - estudo da movimentação dos resíduos desde a sua geração no território municipal,
com objetivo de identificar o trajeto mais curto e mais seguro até a destinação final adequada.

7.4.5. PROGRAMA DE DISPOSIÇÃO FINAL
Mesmo com a evolução das técnicas e alternativas para destinação final dos resíduos sólidos, a
tecnologia mais econômica e acessível, considerando-se a realidade dos municípios brasileiros, é
a forma de aterro sanitário.
O aterro sanitário é um espaço destinado à disposição final de resíduos sólidos gerados pelas
diversas atividades humanas nas cidades, sendo operados dentro de técnicas de engenharia e
meio ambiente com normas rígidas que regulam a sua implantação. Esses equipamentos urbanos,
essenciais ao sistema monitoramento de resíduos sólidos de uma cidade, devem possuir um
eficiente controle de quantidade e de tipo de resíduos a serem regidos por sistemas de proteção
ambiental. Portanto, se a administração pública tomar todas as providências necessárias, os
aterros sanitários poderão operar, em bases adequadas e aptas a minimizar os riscos de
contaminação do solo, da água e do ar associados ao seu funcionamento.
Outra preocupação a ser levada em consideração, no que diz respeito aos aterros sanitários, alude
à sua localização física. As áreas destinadas para implantação de aterros sanitários têm vida útil
limitada e novos espaços próximos aos centros urbanos estão cada vez mais difíceis de ser
encontrados e, obviamente, licenciados pelas autoridades competentes. . Assim, é imprescindível
atuar de forma eficaz na potencialização da reciclagem e progressiva diminuição da necessidade
de aterramento sanitário dos resíduos urbanos.
Meta 80: Gestão associada da disposição final dos resíduos sólidos entre os municípios da
Grande Florianópolis
Ação 239 - estudo de regionalização visando à gestão integrada e associada de resíduos sólidos
na região da Grande Florianópolis, bem como a capacitação de agentes públicos e técnicos na
gestão integrada e associada;
Ação 240 - elaboração de estudos de novas áreas para a destinação final dos resíduos sólidos
urbanos, priorizando a identificação de soluções consorciadas ou compartilhadas na Grande
Florianópolis;
Ação 241 - viabilização de aterro sanitário para atender à demanda de resíduos sólidos;
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Ação 242 - pesquisa de tecnologias apropriadas para a disposição final dos resíduos sólidos
urbanos da Grande Florianópolis.
Meta 81: Disposição de resíduos sólidos urbanos em novo aterro sanitário para atender à
demanda
Ação 243 - disposição de resíduos sólidos, não recicláveis, em novo aterro sanitário para
atender à respectiva demanda do município por um período mínimo de 20 anos.
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8. CRONOGRAMA E HIERARQUIZAÇÃO DE METAS E AÇÕES
Com base nos diagnósticos e nos cenários futuros considerou‐se a implementação
gradativa das metas e ações de cada setor de saneamento, objetivando a universalização do
acesso aos serviços de saneamento básico. Portanto, para atingir as 78 metas e 268 ações
estabelecidas no PMISB foram definidos prazos dentro do horizonte de 20 anos, divididos
em metas e ações imediatas ou emergenciais com implantação em até 3 anos; metas e ações
de curto prazo com previsão de execução em até 5 anos; metas e ações de médio prazo com
previsão de execução em até 10 anos; e metas e ações de longo prazo com previsão de
execução em até 20 anos. Observa‐se na Tabela 45 o cronograma geral do PMISB.
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Tabela 45 – Prazos máximos de execução das metas e ações por UTP
UTPs
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Programa de Gestão
Meta 1: Modelagem do arranjo institucional
Ação 1 – Reestruturação da Diretoria de Saneamento Ambiental da SMHSA, com a
criação de 3 (três) cargos de direção e 6 (seis) cargos de chefia.
Meta 1: Re-estruturação e fortalecimento da COMCAP e Setor de drenagem
Ação 2 - Fortalecimento e reestruturação técnica, administrativa e financeira dos setores de
drenagem urbana e manejo de resíduos sólidos e limpeza pública.
Meta 3: Regularização dos serviços de saneamento básico
Ação 3 – Criação de agência reguladora ou delegação desta atribuição a uma entidade já
constituída para o exercício de regulação e fiscalização dos serviços prestados nos setores
de saneamento básico municipal;
Ação 4 - Estudo para avaliação da legislação municipal, do Plano Diretor do Município e
do conjunto de decretos, resoluções e portarias que compõem a sua regulamentação, com o
propósito de identificar lacunas ainda não regulamentadas, inconsistências internas e
outras complementações necessárias. O resultado será a elaboração de propostas para as
adequações legais, com desenvolvimento de minutas de projetos de lei, decretos,
resoluções e portarias de âmbito municipal;
Ação 5 - Identificação de possíveis inconsistências na gestão dos setores do meio ambiente
e de recursos hídricos e dos serviços de saneamento básico;
Ação 6 - Viabilizar, para o Município de Florianópolis, titular dos serviços de saneamento
básico, no âmbito da gestão associada, a celebração de contrato de programa com a
concessionária de abastecimento de água e esgoto, ao qual se subordinará este PMISB.
Meta 4: Implementar ferramentas de planejamento
Ação 7 - Elaboração e implantação de sistema de informações de saneamento básico de
Florianópolis;
Ação 8 - Implementação de um cadastro municipal georeferenciado integrado para o setor
de saneamento básico. Este cadastro será alimentado pelos responsáveis de cada serviço e
coordenado pela Secretária de Habitação e Saneamento;
Ação 9 - Implantação de rede de monitoramento e avaliação do Setor de Saneamento
Básico, de forma a permitir a avaliação periódica do PMISB.

2011
2011

2011
2011
2011
2011

2011

2011
2011

2013
2011
2013
2013

Planejamento do setor de abastecimento de água
Programa de gerenciamento do setor de abastecimento de água
Meta 5: Elaboração de cadastro técnico do SAA e dos SAIs
2013
Ação 10 - Procedimento para manutenção e atualização de cadastro técnico do SAA e
SAIs e mapeamento georeferenciado, disponibilizando todas as informações por meio de
2013 2013 2013 2013 2012 2012 2013 2013 2012 2013 2013 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2013 2012 2013 2012 2012 2013 2013 2013 2012 2012 2012
Sistema de Informações, possibilitando a realização dos serviços em tempo reduzido e com
maior segurança;
Meta 6: Controle e vigilância da qualidade da água
2013
Ação 11 - Controle da qualidade da água, por meio da disponibilização de resultados de
2011
análises físico-químicas, atividade de incumbência da operadora, no caso de SAA, da
entidade responsável, no caso de SAC, ou ainda do município, no caso de SAI.
Ação 12 - Monitoramento e inspeção, por meio da alimentação do sistema de informações
2012
do Setor de Abastecimento de Água, com resultados das análises fisico-químicas pelo setor
de saúde.
Ação 13 - Atuação das entidades responsáveis pelo SAA ou SAC para correção de
2013
situações de risco identificadas.
Meta 7: Adequação das SACs e SAIs de abastecimento de água
2013
Ação 14 - Avaliação das SACs e SAIs quanto a sua regularização, capacidade técnica e

2011
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UTPs
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

-

-

-

-

20

21

22

23

24

25

26

27

28

-

-

-

-

-

-

-

operacional.
Ação 15 - Adequação, quando indicado, das SACs e SAIs.
Ação 16 - Regularização e controle das SACs e SAIs, especialmente dos complexos
hoteleiros dos balneários, localizadas nas zonas de recarga dos Aquíferos Campeche e
Ingleses, que recebem uma população flutuante significativa nos períodos de alta
temporada.
Ação 17 - Desativação da captação de água subterrânea por SACs e SAIs dos Aquíferos
Ingleses e Campeche, quando houver SAA.
Meta 8: Gestão compartilhada dos recursos hídricos disponíveis para abastecimento
de água dos municípios da grande Florianópolis
Ação 18 - Acordo entre os municípios da Grande Florianópolis para utilização dos
recursos hídricos disponíveis para abastecimento do SIF.
Ação 19 - Articulação junto aos outros municípios que utilizam o manancial do Rio
Cubatão do Sul e a concessionária visando apoiar o Comitê de Bacias Hidrográficas do Rio
Cubatão nas ações de proteção e controle do manancial.
Ação 20 - Participação, em conjunto com a SDS na elaboração dos planos de recursos
hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Cubatão e das bacias da Ilha de Santa Catarina.
Meta 9: Outorga e licenciamento ambiental
Ação 21 - Participação, em conjunto com a SDS, no sentido de instituir um sistema de
outorga pelo uso de recursos hídricos para o Município de Florianópolis, com vistas a
garantir o efetivo gerenciamento dos recursos hídricos e consequentemente a
disponibilidade hídrica, minimizando as chances de colapso do abastecimento por falta de
planejamento.
Ação 22 - Obtenção das licenças ambientais de operação das unidades de captação e
tratamento do SAA e das SACs com vistas a sua regularização;
Ação 23 - Apoio à SDS no sentido de estabelecer o enquadramento dos Rios Vargem do
Braço, Cubatão, dos cursos de água da Ilha de Santa Catarina e dos Aquíferos Ingleses e
Campeche.
Meta 10: Identificação da demanda real dos SAA
Ação 24 - Elaboração de estudo com objetivo de definir a demanda real dos sistemas de
abastecimento de água e avaliar o consumo per capita e os índices de perdas, levando em
conta a sazonalidade.
Ação 25 - Elaboração de estudo para identificação e uso de novos mananciais.

2013
2012

2012

2011
2011
2011
2011

2011

2011

2011
2011

2012
2012
2012

Meta 11: Estudo de concepção geral do SAA
Ação 26 - Elaboração de estudo de concepção geral do sistema de abastecimento de água,
incluindo as seguintes variáveis: capacidade técnico-operacional, avaliação da atual
concepção, integração, macro-distribuição e planejamento.
Ação 27 - Implantação das ações propostas no estudo de concepção geral do SAA.

2015
2012
2015

Programa de ampliação, manutenção e modernização do SAA
Meta 12: Adequação das adutoras de água tratada localizadas em áreas de risco
Ação 28 - Realização de estudos de alternativas e projetos para reforço, substituição ou
desativação das adutoras de água tratada que oferecem risco às propriedades construídas
sobre elas.
Ação 29 – Implementação de obras para adequação das adutoras localizadas em áreas de
risco.
Meta 13: Atendimento de 90% da demanda populacional (flutuante e residente)
Quanto à captação, adução e tratamento de água bruta do SIF:
Ação 30 – atendimento das condicionantes expressas no Art. 2º, inciso 2º, na Portaria SDS
2014 2014 2014 2014
045/2010, para conversão da outorga preventiva em outorga de direito de uso de recursos

2015
2013
2015

2015
-

2014 2014 2014

-

2014 2014

-

-

-

-

2014 2014
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UTPs
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

hídricos na captação dos Rios Vargem do Braço e Cubatão do Sul do SIF;
Ação 31 – implantação de floculação e decantação na ETA José Pedro Horstmann do SIF;
Ação 32 – implantação de tratamento dos efluentes provenientes da ETA José Pedro
Horstmann do SIF;
Ação 33 – implantação de ações necessárias para obtenção e manutenção do licenciamento
ambiental e sanitário da ETA José Pedro Horstmann do SIF;
Ação 34 – ampliação da captação do Rio Vargem do Braço para aumento da vazão de água
bruta para atendimento da demanda;
Ação 35 – elevação da barragem de nível da captação do Rio Cubatão do Sul para
atendimento da demanda;
Ação 36 – ampliação, modernização e automatização da ETA José Pedro Horstmann do
SIF;
Quanto à captação, adução e tratamento de água bruta do SCN:
Ação 37 – implantação de ações necessárias para obtenção e manutenção da outorga de
direito de uso de recursos hídricos na captação do Aquifero Ingleses e licenciamento
ambiental e sanitário da ETA Costa Norte do SCN;
Ação 38 – modernização e automatização da captação e tratamento do SCN, devidamente
licenciada pelos órgãos ambientais competentes;
Ação 39 – implantação e/ou melhoria do tratamento de água captada do Aquífero Ingleses
no Sub-Sistema São João do Rio Vermelho - SSJRV;
Quanto à captação, adução e tratamento de água bruta do SCLS:
Ação 40 – implementação das recomendações resultantes do estudo da Ação 75;
Ação 41 – definição e implantação de alternativa de descarte de lodo na ETA Lagoa do
Peri do SCLS;
Ação 42 – implementação de ações necessárias para obtenção da outorga de direito de uso
de recursos hídricos na captação do Aquifero Campeche e da Lagoa do Peri e do
licenciamento ambiental e sanitário da ETA Lagoa do Peri do SCLS;
Ação 43 – implantação de tratamento da água captada no Aquífero Campeche;
Ação 44 – modernização e automatização da captação e tratamento do SCLS, devidamente
licenciada pelos órgãos ambientais competentes;
Quanto à adução, reservação e distribuição de água tratada do SIF:
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Ação 45 – implantação de adutora até a UTP 3 (Capoeiras);
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Ação 46 – implantação de adutora da UTP 3 (Capoeiras) até ponto insular;
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Ação 47 – implantação de adutora na UTP 6 (Itacorubi);
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Ação 48 – melhoria da rede de distribuição na UTP 6 (Itacorubi);
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2013 2013 2013
2013 2013
2013 2013
Ação 49 – melhoria no reforço do SIF ao SCN para o atendimento da demanda.
Ação 50 – ampliação da adução, reservação e distribuição do SIF para o atendimento da
2015 2015 2015 2015
2015 2015 2015
2015 2015
2015 2015
demanda.
Quanto à adução, reservação e distribuição de água tratada do SCN:
Ação 51 – adequação e ampliação da adução, reservação e distribuição do SCN e SSJRV
2013
2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013
para atendimento a demanda;
Quanto à adução, reservação e distribuição de água tratada do SCLS:
Ação 52 – adequação e ampliação da adução, reservação e distribuição do SCLS para
2015
2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015
atendimento a demanda;
Quanto à captação, adução e tratamento de água bruta dos sistemas independentes:
Ação 53 – implantação de ações necessárias para obtenção de licenciamento ambiental e
2014 2014
2014
2014
2014
sanitária dos sistemas independentes.
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Quanto à adução, reservação e distribuição de água tratada dos sistemas independentes:
Ação 54 – adequação dos sistemas independentes para atendimento da demanda.
Meta 14: Atendimento de 95% da demanda populacional (flutuante e residente)
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Quanto à captação, adução e tratamento de água do SIF:
Ação 55 – implantação de alternativas para aumento da captação de água em novos
2017 2017 2017 2017
mananciais;
2017 2017 2017 2017
Ação 56 – implantação de reforço ao SCN para atendimento de demanda;
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Ação 57 – implantação de reforço ao SCLS para atendimento de demanda;
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Quanto à adução, reservação e distribuição dos SAAs:
Ação 58 – ampliação e reforma dos SAAs para atendimento da demanda;
Meta 15: Atendimento de 100% da demanda populacional (flutuante e residente)

2030

Ação 59 – ampliação dos SAAs para atendimento da demanda;

2029

Programa de identificação, proteção e controle dos mananciais superficiais e subterrâneos
Meta 16: Proteção e controle dos mananciais aquíferos Campeche e Ingleses
Ação 60 - realização de estudos sobre os sistemas aqüíferos, detalhando os estudos já
realizados pela Concessionária, com objetivo de identificar, com maior precisão, as áreas
de recarga, as zonas de vulnerabilidade, as direções de fluxo e a potencialidade hídrica
interanual dos sistemas já conhecidos e de outros existentes;
Ação 61 - definição do uso e ocupação do solo na zona de recarga dos Aquíferos Ingleses e
Campeche, cabendo ao Plano Diretor Participativo do Município autorizar a sua
implementação e definir uma adequada área de recarga para os referidos aquíferos;
Ação 62 - realização da primeira etapa de criação de um banco de dados dos usuários de
água do Município de Florianópolis, que irá identificar e cadastrar todos os tipos de
usuários (público e independente) na área de influência dos Aquíferos Ingleses e
Campeche, com objetivo de regularizara vazão de captação;
Ação 63 – articulação com o Plano Diretor Participativo para criação de áreas de proteção
de mananciais nas zonas de recarga dos Aquíferos Campeche e Ingleses, estabelecendo
regras para uso e ocupação do solo.
Ação 64 - implantação de um sistema permanente de monitoramento e fiscalização do uso
da água apto a coibir a utilização de vazões acima dos limites estabelecidos para cada um
dos mananciais;
Ação 65 - instalação de uma rede piezométrica de monitoramento do avanço da cunha
salina, a fim de evitar situações críticas de salinização da água de consumo, mesmo que
temporária;
Ação 66 - implantação de medidas e intervenções necessárias à efetiva proteção ambiental
das áreas de preservação permanente dos cursos d’água que abastecem a Lagoa do Peri e
os situados nas áreas dos Aquíferos Campeche e Ingleses;
Ação 67 - instalação de medidores e equipamentos de telemetria em todos os poços de
captação do SCN e SCLS;
Ação 68 - delimitar e averbar em cartório às áreas de proteção dos poços de captação dos
SCN e SCLS;
Ação 69 - implantação de dispositivo de segurança em todos os poços de captação do SCN
e SCLS;
Ação 70 - avaliação dos impactos de estruturas/instalações potencialmente poluidoras dos
sistemas aqüíferos (cemitérios, postos combustíveis, áreas de transbordo ou depósitos de
resíduos etc.), uma vez que estes mananciais subterrâneos são altamente vulneráveis a
estruturas e instalações de superfície, ficando sujeitos à contaminação, a partir da
percolação de águas meteóricas ao longo do perfil do solo;
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Ação 71 - controle da vazão de explotação para manutenção da vazão de recarga dos
mananciais Aquífero Ingleses e Campeche pela prefeitura municipal;
Ação 72 - desativação e tamponamento dos poços particulares de captação de água
subterrânea dos Aqüíferos Ingleses e Campeche quando houver rede pública de
abastecimento de água;
Meta 17: Proteção e controle do manancial superficial Lagoa do Peri
Ação 73 - implantação de um sistema permanente de monitoramento e fiscalização do uso
da água apto a coibir a utilização de vazões acima dos limites estabelecidos;
Ação 74 - implantação de medidas e intervenções necessárias à efetiva proteção ambiental
das áreas de preservação permanente dos cursos d’água que abastecem a Lagoa do Peri;
Ação 75 - elaboração de estudo para avaliação do risco de salinização do manancial e
estudo de viabilidade técnica, ambiental e sanitária para utilização do manancial Lagoa do
Peri como fonte de abastecimento de água;
Ação 76 - instalação de uma rede piezométrica de monitoramento do avanço da cunha, a
fim de evitar situações críticas de salinização da água de consumo, mesmo que temporária;
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Programa de controle de perdas e uso racional da água
Meta 18: Diminuição do consumo e correção de vazamentos
2013
Ação 77 - implantação de estrutura especializada para realização de vistoria da rede de
2011
distribuição de água do SAA, identificando perdas físicas por meio de vazamentos visíveis,
invisíveis e inerentes, ao longo de todo o sistema;
2012 2012 2012 2012 2011 2012 2012 2012 2011 2012 2012 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2012 2011 2012 2011 2011 2012 2012 2012 2011 2011 2011
Ação 78 - correção imediata dos vazamentos visíveis e invisíveis identificados;
Ação 79 - implantação de programa de vistoria e fiscalização na rede de distribuição do
2011
SAA para combate de ligações clandestinas;
Ação 80 - realização de vistoria de hidrômetros para combate a fraudes e substituição dos
2011 2012 2012 2012 2011 2012 2012 2012 2011 2012 2012 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2012 2011 2012 2011 2011 2012 2012 2012 2011 2011 2011
equipamentos irregulares;
Ação 81 – criar instrumentos de incentivo do uso de componentes e equipamentos de baixo
consumo (bacias sanitárias de volume reduzidos de descarga, chuveiros e lavatórios com
2012
volume fixo de descarga, torneiras dotadas de arejadores, torneiras com válvula automática
de fechamento) e medição individualizada do volume de água consumido nos projetos de
novas edificações comerciais;
Ação 82 - regulamentação de critérios de construção para reutilização de águas pluviais e
cinzas, que são provenientes de chuveiro, banheira, lavatório e máquina de lavar roupas,
2012
para uso menos nobres, tais como: irrigação dos jardins; lavagem dos pisos e dos veículos
automotivos; na descarga dos vasos sanitários; na manutenção paisagística dos lagos e
canais com água;
Ação 83 - estímulo à adaptação das edificações já existentes quanto ao uso de
2012
componentes e equipamentos hidráulicos de baixo consumo e medição individualizada do
volume de água consumido;
Ação 84 - regulamentação de mecanismos de cobrança pelo desperdício da água potável;
Ação 85 - estudo e promoção de bonificação na tarifa como incentivo ao reuso de águas
cinza ou pluviais;
Ação 86 - estudo e elaboração de projeto de reutilização de águas pluviais e cinzas para
fins potáveis;
Meta 19: Redução das perdas físicas para 28% no SIF; para 35% no SCN; e para
30% no SCLS
Ação 87 - setorização e controle da pressão em toda a rede de abastecimento operada pela
concessionária;
Ação 88 - modernização dos sistemas de macromedição, com implantação de medidores
em todos os pontos de produção, adução e distribuição;

2012
2012
2013

2015
2015
2014
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8

9

10

11

12

13

Ação 89 - modernização dos sistemas de micromedição, com a substituição de hidrômetros
com mau funcionamento, prioritariamente nas unidades cujo consumo per capita esteja
aparentemente reduzido;
Meta 20: Redução das perdas físicas para 25% no SIF; para 30% no SCN; e para
25% no SCLS
Ação 90 - eliminação dos vazamentos detectados nas atividades de manutenção e reparo
2020 2020 2020 2020 2017 2020 2020 2020 2017 2020 2020 2017 2017
continuados de toda a rede de distribuição;
Ação 91 - substituição de hidrômetros com mau funcionamento, prioritariamente nas
2020 2020 2020 2020 2017 2020 2020 2020 2017 2020 2020 2017 2017
unidades cujo consumo per capita esteja aparentemente reduzido;
Meta 21: Redução das perdas físicas para 25% no SCN
Ação 92 - substituição de hidrômetros com mau funcionamento, prioritariamente nas
2025
2025
2025 2025
unidades cujo consumo per capita esteja aparentemente reduzido;
Ação 93 - eliminação dos vazamentos detectados nas atividades de manutenção e reparo
2025
2025
2025 2025
continuados de toda a rede de distribuição.
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Programa de monitoramento da qualidade e dos padrões de potabilidade da água
Meta 22 - Vigilância da qualidade da água para consumo humano
Ação 94 - orientação aos usuários sobre os cuidados necessários em situação de risco à
saúde;
Ação 95 - apresentar informações referentes a problemas verificados em mananciais que
causem risco à saúde e alerta sobre os possíveis danos a que estão sujeitos os
consumidores, orientando-os sobre as precauções e medidas corretivas necessárias;
Ação 96 - criação e manutenção de canal para recebimento de queixas sobre as
características de água distribuída, sistematizados de forma compreensível à população e
disponibilizada para acesso e consulta pública;
Ação 97 - implantar monitoramento de cianobactérias na captação da água bruta da lagoa
do Peri e de cianotoxinas na água tratada da ETA Lagoa do Peri, conforme periodicidade
estipulada pela Portaria 518/04;
Ação 98 - fortalecimento do Programa de Monitoramento da Qualidade da Água
(VIGIAGUA-MS), obedecendo aos padrões da Portaria n° 518/2004;
Ação 99 - adequação da estrutura laboratorial para o monitoramento da qualidade da água
segundo as definições do VIGIAGUA-MS;
Ação 100 - implantação do monitoramento da água fornecida à população segundo o Plano
de Monitoramento da Vigilância da Qualidade da Água aprovado pelo Conselho Municipal
de Saneamento e pela Vigilância Sanitária Municipal;
Ação 101 - adequação das estruturas laboratoriais e de pessoal disponíveis para realização
do monitoramento da qualidade da água segundo os padrões da Portaria nº 518/2004 e
segundo as definições aprovadas no Plano de Monitoramento da Vigilância da Qualidade
da Água;
Ação 102 - avaliação dos riscos que os sistemas e as soluções alternativas de
abastecimento de água representam para a saúde humana;
Ação 103 - divulgação dos parâmetros de qualidade da água fornecida à população no
Município de Florianópolis por todos os operadores de sistemas de abastecimento de água.

2012
2011
2011

2011

2011
2011
2012
2012

2012

2011
2011

Planejamento do setor de esgotamento sanitário
Programa de gerenciamento do setor de esgotamento sanitário
Meta 23: Elaboração de cadastro técnico dos SESs
2013
Ação 104 - Procedimento para manutenção e atualização de cadastro técnico dos SESs e
mapeamento georeferenciado, disponibilizando todas as informações por meio de Sistema
2013 2013 2013 2013 2012 2013 2012 2012 2013 2013 2012 2013 2012 2012 2012 2012 2012 2013 2012 2013 2012 2012 2013 2012 2013 2013 2012 2013
de Informações, possibilitando a realização dos serviços em tempo reduzido e com maior
segurança;
Meta 24: Identificação da demanda real dos SESs
2013
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Ação 105 - coleta de informações sobre a produção de esgotos (produção per capita e de
2013 2013 2013 2013 2012 2013 2012 2012 2013 2013 2012 2013 2012 2012 2012 2012 2012 2013 2012 2013 2012 2012 2013 2012 2013 2013 2012 2013
consumidores especiais).
Meta 25: Estudo de concepção geral dos SESs
2013
Ação 106 - elaboração de estudo de concepção de integração do sistema de esgoto, com
2013
alternativas técnicas e operacionais, modernização, automação;
Meta 26: Licenciamento ambiental e outorga de lançamento dos SESs
2012
Ação 107 - licenciamento e atendimento das condições de validade das licenças
2012
ambientais;
2012
Ação 108 - obtenção de outorga de lançamento dos SESs;
Meta 27: Regularização dos serviços de limpa fossa
Ação 109 - cadastramento das empresas que atuam no ramo de limpa fossa no que
município;
Ação 110 - estruturação de um sistema de regularização, com a definição de
procedimentos e normas relativas ao disciplinamento das respectivas atividades;
Ação 111 - fiscalização e monitoramento da atividade de limpa fossa.

2011

Meta 28: Assistência técnica para soluções individuais de esgotamento sanitário
Ação 112 - assistência técnica para elaboração de projetos e execução de sistemas
individuais de tratamento de esgoto destinados à população de baixa renda em locais sem
cobertura de rede coletora, consoante com a disciplina da Lei Federal nº 11.888/2008.
Meta 29: Regularização das ligações prediais em rede pública de esgoto
Ação 113 - efetivação de ações de fiscalização que visem à regularização das ligações
prediais em rede pública de esgoto;
Meta 30: Supervisão das obras dos sistemas de esgotamento sanitário
Ação 114 - supervisão das obras do sistema de esgotamento sanitário da concessionária.
Meta 31: Infraestrutura sanitária nas regiões balneárias
Ação 115 - elaboração de projeto para implantação de unidades sanitárias (sanitários,
lavatórios e duchas), nas regiões de praias do Município de Florianópolis, associadas a
reimplantação do Programa Praias Limpas, entre outros;
Ação 116 - instalação de equipamentos ambientalmente adequados e de baixo consumo de
recursos naturais nas unidades sanitárias;
Ação 117 - associação destas unidades sanitárias ao trabalho de educação ambiental.
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Programa de projetos e obras para SES
Meta 32: Elaboração de critérios de procedimentos de elaboração de projetos e
execução de obras de esgotamento sanitário
Ação 118 - estabelecer critérios para elaboração de projetos de sistemas de esgotamento
sanitário (coleta, tratamento e disposição final), respeitando as limitações ambientais,
normativas e técnicas que envolvem estes projetos e obras, considerando também o
contexto global das bacias de contribuição.
Meta 33: Destinação adequada dos efluentes líquidos e lodos gerados nas ETEs
Ação 119 - realizar estudos de definição de alternativa técnica para destinação final dos
efluentes e lodos das ETEs com os devidos licenciamentos ambientais;
Meta 34: Manutenção corretiva e preventiva dos SESs
Ação 120 - elaboração do plano de manutenção preventiva e corretiva do sistema de
esgotamento sanitário;
Ação 121 - implantação de estrutura especializada em manutenção e vistoria permanente
no sistema de esgotamento sanitário.
Meta 35: Soluções alternativas de esgotamento sanitário para regiões isoladas
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2012
2012

2013
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Ação 122 - estudo e elaboração de projetos de sistemas coletivos alternativos de
esgotamento sanitário em regiões isoladas, que por razões técnicas não haja viabilidade de
integração à rede pública de coleta e tratamento ou de utilização de sistema individual.

2013

Meta 36: Atendimento de no mínimo 60% da população total (residente + flutuante)

2015

Ação 123 – Manutenção dos SES existentes.
Ação 124 – Implantação e/ou ampliação de SESs nas UTPs 17, 13, 14, 19, 21, 22 e 5.
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Meta 37: Atendimento de no mínimo 77% da população total (residente + flutuante)
Ação 125 – Manutenção dos SES existentes.
Ação 126 – Ampliação de SESs nas UTPs 17, 13, 14, 19, 21, 22 e 5.
Ação 127 – Implantação e/ou ampliação de SESs nas UTPs 8, 7, 24, 11, 27, 16, 28, 9, 25,
12 e 26.
Meta 38: Atendimento de no mínimo 100% da população total (residente + flutuante)
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Ação 128 – Ampliação e manter os SES para todas UTPs.
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Programa de monitoramento e controle dos efluentes das estações de tratamento de esgotos
Meta 39: Monitoramento de lançamento de efluente
Ação 129 - estabelecimento de uma rede de monitoramento integrado das unidades de
tratamento de esgoto sanitário e de efluentes gerados;
Ação 130 - proposição, junto ao órgão ambiental e de recursos hídricos, de metas
progressivas de padrões de lançamento a serem aplicadas nas unidades de tratamento que
demonstrem desconformidade com a legislação ambiental;
Ação 131 - adequação das ETEs que estiverem em desacordo com os padrões de
lançamento.
Meta 40: Aperfeiçoamento das ETEs
Ação 132 - elaboração de projetos de melhoria operacional das ETEs, visando ao
atendimento dos padrões de lançamento estabelecidos na Resolução do CONAMA Nº
357/2007, na Lei Estadual Nº 14.675/2009 e critérios estabelecidos pelo município.
Meta 41: Eliminação dos maus odores
Ação 133 – manutenção da limpeza da rede coletora e das elevatórias para eliminação dos
depósitos e obstruções existentes;
Ação 134 - elaboração de estudo de redução de maus odores e desenvolvimento de
tecnologias para desodorização das ETEs.
Ação 135 - implementação das ações decorrentes do estudo de redução de odores das
ETEs.
Meta 42: Reaproveitamento dos efluentes passíveis de novos usos
Ação 136 - estudo de viabilidade de reaproveitamento do lodo e reuso de efluentes líquidos
provenientes das ETEs.
Meta 43: Adequação das soluções individuais e coletivas particulares irregulares
visando a sua regularização
Ação 137 - adequação dos sistemas individuais e coletivos particulares irregulares que não
são atendidos por rede coletora de esgoto, com prioridade na região dos Aquíferos Ingleses
e Campeche nas UTPs 5, 11, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 27 e 24.
Meta 44: Plano de prevenção contra panes para unidades do SES

2014

Ação 138 - estabelecimento de um plano de prevenção contra panes;
Ação 139 - aquisição e instalação de equipamentos de prevenção de panes em consonância
com as normas (geradores de energia elétrica e bombas reserva).
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Meta 45: Automação dos SES

2025

Ação 140 - automatização dos SESs;
Ação 141 - instalação de controle operacional eletrônico centralizado dos sistemas
automatizados.
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2025

Programa de erradicação de ligações clandestinas
Meta 46: Erradicação de ligações clandestinas
Ação 142 - conscientização e sensibilização da população, por meio de campanhas
educativas sobre a importância da regularização das ligações na rede de esgoto e
conseqüências negativas das ligações irregulares;
Ação 143 - conscientização e sensibilização da população, por meio de campanhas
educativas sobre as ligações irregulares de esgoto na rede pluvial;
Ação 144 - priorização das campanhas educativas na região dos Aquíferos Ingleses e
Campeche;
Ação 145 - apoio e incentivo a programas de educação ambiental nas escolas;

2014
2011
2011
2011
2011

2011
Ação 146 - elaboração de plano de erradicação de ligações clandestinas;
Ação 147 - estruturação dos órgãos competentes para realizar vistoria permanente da rede
2011
de esgotamento sanitário e pluvial, visando à identificação de irregularidades;
Ação 148 - fiscalização sistemática para detectar e erradicar ligações clandestinas de
2011
esgotos nas redes de águas pluviais;
2011
Ação 149 - identificação de lançamentos de águas pluviais nas redes coletoras de esgotos;
Ação 150 - eliminação dos lançamentos diretos de ligações clandestinas em
2014 2014 2014 2014 2012 2014 2014 2014 2014 2014 2012 2014 2012 2012 2014 2014 2012 2014 2012 2014 2012 2012 2014 2012 2014 2014 2012 2014
córregos/galerias pluviais onde não existam interceptores;

Planejamento do setor de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas
Programa de gerenciamento dos serviços públicos de manejo de águas pluviais urbanas
Meta 47: Dispositivos normativos de manejo de águas pluviais urbanas
Ação 151 – elaboração de estudo para criação de dispositivos legais que contemplem os
princípios do gerenciamento e do ordenamento das questões referentes à drenagem urbana,
transporte, detenção, retenção e reaproveitamento para o amortecimento de vazões de
cheias e tratamento e disposição final, na área urbana do município.
Meta 48: Classificação dos corpos hídricos e plano diretor de drenagem urbana
Ação 152 - elaboração de estudo de classificação dos corpos hídricos para identificar os
canais que constituem o sistema de drenagem e os cursos d’água naturais, considerando os
aspectos legais;
Ação 153 - elaborar plano diretor de drenagem urbana para dotar o município de um
instrumento eficaz de planejamento e orientação das ações a serem desenvolvidas.
Meta 49: Mecanismo de cobrança pelos serviços públicos de manejo de águas pluviais
urbanas
Ação 154 - elaboração de estudo para a cobrança relativa à prestação do serviço público de
manejo de águas pluviais urbanas de Florianópolis, principalmente através da implantação
de mecanismos de cobrança pelos impactos causados pela impermeabilização do solo e
bonificação pela retenção e reuso da água;
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2013
2013

Programa de projetos e obras de sistemas de manejo de águas pluviais urbanas
Meta 50: Definição critérios de elaboração de projetos e execução de obras de manejo
de águas pluviais urbanas
Ação 155 - estabelecer critérios para elaboração de projetos de modo a compatibilizá-los
com o contexto global das bacias de contribuição;
Ação 156 - elaboração de manual técnico de procedimentos para implantação de obras de
microdrenagem;

2011
2011
2011
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UTPs
1

Meta 51: Manutenção corretiva e preventiva de manejo das águas pluviais urbanas
Ação 157 - elaborar plano de manutenção corretiva e preventiva de manejo das águas
pluviais urbanas;
Ação 158 - implantar estrutura especializada em manutenção e vistoria permanente no
sistema de microdrenagem e macrodrenagem;
Meta 52: Estudos para áreas críticas
Ação 159 - dimensionar projetos de drenagem para atender aos critérios técnicos definidos
2012
e redimensionar os projetos existentes subdimensionados na UTP 1, 4, 21 e 12;
Ação 160 - realizar cadastro técnico e mapeamento cartográfico em banco de dados
2012
georreferenciado do sistema de drenagem das UTPs 1, 4, 21 e 12;
Ação 161 - realizar estudo para modelagem hidrodinâmica dos complexos hídricos do Rio
Tavares, Ratones, Itacorubi e Tapera, com simulações de sistema de microdrenagem com
2, 5 e 10 anos de retorno, simulação hidrodinâmica com 25 anos de retorno e simulação do
sistema de macrodrenagem com 10 e 25 anos de retorno, com critérios mínimos para
dimensionar e redimensionar canais e galerias;
Meta 53: Implantação de rede de drenagem nas UTPs 1, 4, 21 e 12
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Ação 162 - implementação de projetos de drenagem elaborados na ação 160.
Meta 54: Levantamento de campo, definição de critérios e estudos para UTPs 2, 3, 5 a
11, 13 a 20 e 22 a 28
Ação 163 - realizar cadastro topográfico em banco de dados georreferenciado de todo o
2015 2015
2015 2015 2015 2015
sistema de drenagem;
Ação 164 - dimensionar projetos de drenagem para atender aos critérios técnicos definidos
2015 2015
2015 2015 2015 2015
e redimensionar os projetos existentes subdimensionados para todas as UTPs.
Meta 55: Implementar e recuperar a cobertura da demanda urbana do sistema de
drenagem (universalização)
2020 2020
2020 2020 2020 2020
Ação 165 - implementação de projetos de drenagem elaborados na ação 165;
Ação 166 - ampliação do sistema de microdrenagem e macrodrenagem, atendendo à
2030 2030
- 2030 2030 2030 2030
demanda de urbanização do município.
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-
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Programa de proteção e revitalização dos corpos d’água
Meta 56: Medidas de proteção das Áreas de Preservação Permanente (APPs) para as
UTPs 1 a 28
Ação 167 - recuperação dos pontos mais degradados da mata ciliar;
Ação 168 - proposição de soluções para dissociar os manguezais da cidade e outras áreas
de APP do sistema de drenagem construído;
Ação 169 – elaboração de plano para realização de limpeza e desassoreamento nos rios
utilizados pelo sistema de drenagem e reflorestamento de suas margens, quando
necessário, em articulação com os órgãos ambientais competentes;
Ação 170 - proposição de medidas para recuperação ambiental para proteção das áreas de
mananciais.
Meta 57: Sistema de Infiltração e detenção de águas pluviais
Ação 171 - elaboração de projeto e implantação de sistema de infiltração e detenção de
águas pluviais nas áreas urbanas, com prioridade para áreas de maior risco de inundação,
através de tecnologias como pavimentação permeável, calhas vegetadas, valas de
infiltração, filtros de areia, bacias de detenção e reservatórios submersos;
Meta 58: Sistema de retenção e aproveitamento de águas pluviais
Ação 172 - elaboração de projeto e implantação de sistema de retenção e aproveitamento
de águas pluviais (para fins potáveis e não potáveis) nas áreas públicas urbanas, com
prioridade para áreas de maior risco de inundação, com a utilização de tecnologias como
cisternas e piscinas;
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Ação 173 - implantação de tecnologias que permitam a retenção de água da chuva nas
áreas públicas dos aqüíferos Ingleses e Campeche voltada para recarga destes mananciais;
Meta 59: Prevenção e Controle de Inundações
Ação 174 - delimitação no Plano Diretor Municipal de áreas destinadas a criação de
parques lineares;
Ação 175 - elaboração de projetos, visando à minimização de inundações nas áreas
delimitadas de alto risco de inundação;
Ação 176 - delimitação no Plano Diretor Municipal de áreas naturais permeáveis
destinadas ao amortecimento das inundações;
Ação 177 - implantação de sistema de alerta contra enchentes, de forma articulada com a
Defesa Civil.
Ação 178 – elaboração de sistema de monitoramento e controle da vazão de escoamento na
rede de drenagem;
Ação 179 – mapeamento de áreas de risco de escorregamento de encostas e elaboração de
projetos para erradicação dos riscos.
Ação 180 - implementação dos projetos para erradicação de riscos de escorregamento.
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Planejamento do setor de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos
Programa de Gerenciamento dos Serviços de Resíduos Sólidos Urbanos
Meta 60: Elaboração do Plano de gestão integrada de resíduos sólidos urbanos
Ação 181 - Elaboração do plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos
urbanos, conforme a Lei Federal nº 12.305/2010. Referido plano deve: (i) contemplar
aspectos específicos de gerenciamento dos resíduos – perigosos e não perigosos –
provenientes de atividades industriais, de serviços de saúde, da Construção civil, dos
serviços de transporte; (ii) definir e propor metas e ações de controle, orientação e
fiscalização da conformidade da execução dos processos de gerenciamento.
Meta 61: Reestruturação do programa de coleta seletiva
Ação 182 - estudo e avaliação da coleta seletiva em operação, com estabelecimento de
metas progressivas;
Ação 183 - elaboração e aprovação de decretos e instrumentos legais para a formalização
de programa de coleta seletiva e reciclagem, incluídos os resíduos orgânicos, devendo
contemplar os direitos das associações/cooperativas de catadores garantidos por lei, além
de incentivo à inserção de catadores;
Ação 184 - atualização do cadastro de depósitos, aparistas, sucateiros e indústrias
recicladoras.
Meta 62: Cadastramento das áreas de destinação de resíduos
Ação 185 - inspeção, identificação e cadastramento das áreas de resíduos da construção
civil e de podas, visando a sua regularização ou mesmo a eliminação quando não for
possível ou recomendável a regularização.
Meta 63: Estudo da geração per capita dos resíduos sólidos urbanos
Ação 186 - elaboração de estudo para definição da geração per capita dos resíduos sólidos
urbanos, elaborado com base no balanço de massa, por UTP, avaliação por macrorregiões
do município (Continente, Centro, Norte e Sul), caracterização qualitativa e quantitativa
dos resíduos sólidos urbanos, considerando a sazonalidade da economia.
Meta 64: Elaboração de campanha de educação sanitária e ambiental
Ação 187 - conscientização e sensibilização da população, por meio de campanhas
educativas permanentes, sobre a necessidade de diminuir a geração dos resíduos sólidos na
fonte, a importância da separação, acondicionamento e disposição adequada dos rejeitos
coletados;
Ação 188 - fundamentação de campanha de educação ambiental baseada na lição dos 3Rs
– reduzir, reaproveitar e reciclar – (reaproveitamento de materiais como matéria-prima
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para um novo produto);
Ação 189 - incentivo a mudanças de hábitos relativamente à redução de consumo,
reutilização de materiais e embalagens, decisões de compra e higiene pessoal;
Ação 190 - apoio e incentivo a programas de educação ambiental nas escolas;
Ação 191 - incentivo à separação dos materiais recicláveis e sua valorização econômica;
Ação 192 - incentivo à correta separação dos resíduos sólidos, mediante descontos na
tarifa, com benefícios para as atividades de triagem e consequente diminuição dos custos
envolvidos na coleta;
Ação 193 - implantação de cursos de capacitação visando à sustentabilidade de
associações/cooperativa de catadores.
Ação 194 - realização de reuniões e seminários para o esclarecimento quanto à destinação
final dos resíduos sólidos dos municípios da Grande Florianópolis.

2012
2012
2012
2012
2012
2012

Programa de Redução, Reutilização e Reciclagem – 3Rs
Meta 65: Elaboração de mecanismo econômico de cobrança e de incentivo à
reciclagem
Ação 195 - Elaboração de estudo para cobrança de taxas e/ou tarifas decorrentes da
prestação de serviço público de manejo de resíduos sólidos urbanos, a partir de variáveis
como: destinação dos resíduos coletados; peso ou volume médio coletado por habitante ou
por domicílio. Este estudo deve ser elaborado com base nos resultados do estudo de
geração per capita de resíduos sólidos.
Ação 196 - gestão sustentável dos resíduos sólidos mediante cobrança dos serviços
prestados, objetivando: (i) o justo ressarcimento dos custos incorridos nas atividades de
tratamento dos serviços resíduos sólidos recolhidos; (ii) a conscientização e
disciplinamento da população com relação à geração de resíduos;
Ação 197 - definição de critérios para cobrança diferenciada de serviços de coleta e
tratamento de resíduos especial.
Meta 66: Pesquisa de desenvolvimento de tecnologia ambientalmente saudável de
tratamento dos resíduos sólidos urbanos
Ação 198 – cooperação técnico-científica dos setores públicos e privados para o
desenvolvimento de pesquisas de novos produtos, métodos, processos e tecnologias de
reciclagem, reutilização e tratamento dos resíduos sólidos ambientalmente adequados;
Ação 199 – estudo de viabilidade da utilização de tecnologias destinadas à recuperação
energética dos resíduos sólidos urbanos.
Meta 67: Reinserção de resíduos reutilizáveis e recicláveis
Ação 200 - incentivo à atuação conjunta do poder público e iniciativa privada para a
promoção de eventos como realização de feiras e “brechós” com produtos elaborados a
partir de resíduos reutilizáveis e recicláveis;
Ação 201 - implantação de “bolsas” para recebimento de materiais que podem ser
reutilizados;
Meta 68: Programa de coleta seletiva
Ação 202 – implementação da reestruturação do programa de coleta seletiva, com base no
estudo da ação 185;
Ação 203 - estruturação de associações e cooperativas de catadores, no norte da ilha, no sul
da Ilha e no Continente objetivando a vinculação destas entidades ao sistema formal de
coleta seletiva municipal;
Ação 204 - apoio institucional do poder público às organizações de catadores, de modo a
suprir carências básicas na gestão da associação/cooperativa;
Meta 69: Reduzir a quantidade de resíduos sólidos encaminhados ao aterro sanitário
atendendo o percentual mínimo de 20%.
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Ação 205 - implantação de programa de coleta seletiva de resíduos orgânicos;
Ação 206 - fortalecimento do programa de coleta seletiva de resíduos recicláveis para
aumento da massa de resíduos recicláveis desviados da coleta convencional;
Ação 207 - estabelecimento, no que couber, dos instrumentos que serão resultantes do
estudo de mecanismos voltados para redução da geração de resíduos;
Ação 208 - implementação do plano municipal de gestão de resíduos sólidos.
Ação 209 - criação de uma associação/cooperativa central para recebimento de todos
resíduos já triados e pesados pelas associações/cooperativas locais, com objetivo de
centralizar a negociação e comercialização do material reciclável diretamente com a
indústria recicladora;
Meta 70: Reduzir a quantidade de resíduos sólidos encaminhados ao aterro sanitário
atendendo o percentual mínimo de 40%.
Ação 210 – continuação das ações propostas para atendimento da meta 70.
Meta 71: Reduzir a quantidade de resíduos sólidos encaminhados ao aterro sanitário
atendendo o percentual mínimo de 60%.
Ação 211 – continuação das ações propostas para atendimento da meta 71.
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Programa de Melhoria e Implantação de Central de Gerenciamento de Resíduos Sólidos Urbanos
Meta 72: Central de gerenciamento
Ação 212 - avaliação para reestruturação do CETReS nos moldes da central de
gerenciamento para o Itacorubi;
Ação 213 - licenciamento ambiental de todas as unidades e atividades passíveis de
licenciamento;
Ação 214 - identificação e viabilidade de uso de áreas, no âmbito do município, destinadas
à implantação de centrais de gerenciamento de resíduos sólidos;
Ação 215 – estudo conceitual de projeto de central de gerenciamento;
Meta 73: Implantar a Central de Gerenciamento de Resíduos Sólidos localizado na
UTP 6 (Bairro Itacorubi), para atendimento das UTPs 1, 2, 3, 4, 5 (Bairro Lagoa da
Conceição), 6, 7, 9, 11, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28.
Ação 216 - modernização e ampliação da estrutura existente de triagem para melhoria e
ampliação do serviço de segregação de materiais reciclável secos, possibilitando a
implantação de novas associações/cooperativas e a inclusão social dos catadores;
Ação 217 - implantação de unidade de tratamento de resíduos orgânicos, como
compostagem/vermicompostagem e/ou digestão anaeróbia/bioenergia;
Ação 218 - modernização de toda a estrutura existente da Central de Gerenciamento para
atendimento da demanda, em compatibilidade com a conservação do meio ambiente.
Meta 74: Rede de pequenos volumes
Ação 219 - elaboração de estudo para identificação e viabilidade de áreas de recebimento
de pequenos volumes;
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Ação 220 - implementação de rede de pequenos volumes.
Meta 75: Implantar a Central de Gerenciamento de Resíduos Sólidos para
diminuição do volume transportado ao aterro sanitário nas UTPs 5 (Bairro São João
do Rio Vermelho), 9, 10, 12, 13, 14, 15 16, 17, 18 e 19
Ação 221 - implantar a Central de Gerenciamento de Resíduos Sólidos Urbanos do Norte
da Ilha, na UTP 12, que será constituída das seguintes unidades: transbordo, triagem,
reciclagem de resíduos secos e orgânicos, armazenamento temporário de resíduos
especiais, pesados e da construção civil, ponto de entrega voluntária (PEV), unidade de
lavação de equipamentos e educação ambiental.
Meta 76: Gerenciamento dos resíduos sólidos para diminuição do volume
transportado ao aterro sanitário nas UTPs 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28.
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UTPs
1

2

3

Ação 222 - implantação da Central de Gerenciamento de Resíduos Sólidos Urbanos do Sul
da Ilha, na UTP 21, que será constituída das seguintes unidades: transbordo, triagem,
reciclagem de resíduos secos e orgânicos, armazenamento temporário de resíduos especiais, pesados e da construção civil, ponto de entrega voluntária (PEV) unidade de
lavação de equipamentos e educação ambiental.
Meta 77: Gerenciamento dos resíduos sólidos para diminuição do volume
transportado ao aterro sanitário nas UTPs 1, 2, 3 e 20.
Ação 223 - implantação da Central de Gerenciamento de Resíduos Sólidos Urbanos do
Continente, na UTP 21, que será constituída das seguintes unidades: transbordo, triagem,
reciclagem de resíduos secos e orgânicos, armazenamento temporário de resíduos 2017 2017 2017
especiais, pesados e da construção civil, ponto de entrega voluntária (PEV) unidade de
lavação de equipamentos e educação ambiental;
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-

-

-
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-

-
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Programa de Melhoria Operacional e Ampliação da Coleta e Limpeza Pública
Meta 78: Coleta e limpeza pública, técnica e economicamente sustentáveis, para
atender 100% da demanda
Ação 224 - levantamento das zonas de geração de resíduos (zonas residenciais, comerciais,
setores de concentração de lixo público, área de lazer etc), com respectivas densidades
populacionais, tipificação urbanística (informações sobre avenidas, ruas, tipos de
pavimentação, extensão, declividade, sentidos e intensidade de tráfego, áreas de difícil
acesso etc.), e socioeconômica;
Ação 225 - escolha dos veículos coletores embasada em informações seguras sobre a
quantidade e as características dos resíduos a serem coletados e transportados, formas de
acondicionamento dos resíduos, condições de acesso aos pontos de coleta etc;
Ação 226 - redesenho dos itinerários de coleta dos resíduos sólidos urbanos, contemplando
um gráfico de área em mapa ou croqui; indicações de início e término, com justificativas
para o percurso; pontos de coleta manual (sem acesso a veículos); e trechos com percurso
morto e manobras especiais tais como ré e retorno.
Ação 227 - otimização dos roteiros de coleta especial e varrição, limpeza de ruas, com
alteração de frequência, horários, percursos e pessoal envolvido, quando necessário.
Ação 228 - integração multimodal do transporte de resíduos, por meio do estudo de
viabilidade técnica de cada opção. Verificar, em especial, a possibilidade de integração
com o transporte marítimo, tendo em vista as condições locais do município. (colocar meta
76)
Ação 229 - implantação de sistemas logísticos mais sofisticados e gerenciamento de dados
com uso de tecnologia da informação;
Ação 230 - padronização técnica dos equipamentos, materiais, veículos e metodologias de
trabalho;
Ação 231 - capacitação de gestores envolvidos nas atividades relacionadas ao
gerenciamento integrado dos resíduos sólidos urbanos do Município de Florianópolis;
Ação 232 - planejamento dos espaços territoriais de apoio ao gerenciamento dos resíduos
de limpeza pública, em articulação ao Plano Diretor Participativo;
Ação 233 - adoção de soluções locais compatíveis com a situação diagnosticada nos
diferentes pontos do território municipal, no encaminhamento de alternativas ao
acondicionamento, armazenamento, coleta, transporte, tratamento e disposição final dos
resíduos sólidos;
Ação 234 - implantação de uma gestão diferenciada para resíduos, de acordo com suas
origens e características;
Ação 235 - melhoramento das condições de trabalho (valorização do trabalhador) e dos
aspectos ambientais envolvidos nas atividades de transporte e transbordo dos resíduos
sólidos urbanos;
Ação 236 - melhoramento da integração do sistema, de modo a alcançar ganhos em
cobertura e celeridade do atendimento, economia, e eliminação de desperdícios;
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UTPs
1

Ação 237 - preparação de um manual de operação e manutenção da coleta e limpeza
pública.
Meta 79: Logística de movimentação dos resíduos sólidos urbanos e seu
encaminhamento até a destinação final
Ação 238 - estudo da movimentação dos resíduos desde a sua geração no território
municipal, com objetivo de identificar o trajeto mais curto e mais seguro até a destinação
final adequada.
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Programa de Disposição Final
Meta 80: Gestão associada da disposição final dos resíduos sólidos entre os
municípios da Grande Florianópolis
Ação 239 - estudo de regionalização visando à gestão integrada e associada de resíduos
sólidos na região da Grande Florianópolis, bem como a capacitação de agentes públicos e
técnicos na gestão integrada e associada;
Ação 240 - elaboração de estudos de novas áreas para a destinação final dos resíduos
sólidos urbanos, priorizando a identificação de soluções consorciadas ou compartilhadas
na Grande Florianópolis;
Ação 241 - viabilização de aterro sanitário para atender à demanda de resíduos sólidos;
Ação 242 - pesquisa de tecnologias apropriadas para a disposição final dos resíduos
sólidos urbanos da Grande Florianópolis.
Meta 81: Disposição de resíduos sólidos urbanos em novo aterro sanitário para
atender à demanda
Ação 243 - disposição de resíduos sólidos, não recicláveis, em novo aterro sanitário para
atender à respectiva demanda do município por um período mínimo de 20 anos.
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2015
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9. PLANO DE INVESTIMENTOS
Na Tabela 46 estão apresentadas as estimativas de custo de todas as metas e ações que compõem
o PMISB. Os custos foram estimados para os períodos de curto, médio e longo prazo.
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Tabela 46- Plano de investimentos
Investimentos (R$) por ano
2020
2030

2015

Total

Programa de Gestão
Meta 1: Modelagem do arranjo institucional
Ação 1 – Reestruturação da Diretoria de Saneamento Ambiental da SMHSA, com a criação de 3 (três) cargos de direção e 6 (seis) cargos de chefia.

630.842,94

630.842,94

1.261.685,88

2.523.371,76

3.292.750,00

3.292.750,00

6.585.500,00

13.171.000,00

1.500.000,00

-

-

1.500.000,00

1.000.000,00

-

-

1.000.000,00

1.500.000,00

-

-

1.500.000,00

1.500.000,00

-

-

1.500.000,00

10.000.000,00

-

-

10.000.000,00

10.000.000,00

-

-

10.000.000,00

3.000.000,00
32.423.592,94

3.923.592,94

7.847.185,88

3.000.000,00
44.194.371,76

6.000.000,00

-

-

6.000.000,00

50.000,00

-

-

50.000,00

180.000,00

180.000,00

360.000,00

720.000,00

300.000,00

300.000,00

600.000,00

1.200.000,00

48.000,00
240.000,00

-

-

48.000,00
240.000,00

480.000,00

240.000,00

-

720.000,00

-

-

-

-

60.000,00

-

-

60.000,00

60.000,00

-

-

60.000,00

60.000,00

-

-

60.000,00

60.000,00

-

-

60.000,00

150.000,00
60.000,00

150.000,00
-

300.000,00
-

600.000,00
60.000,00

Meta 2: Re-estruturação e fortalecimento da COMCAP e Setor de drenagem
Ação 2 - Fortalecimento e reestruturação técnica, administrativa e financeira dos setores de drenagem urbana e manejo de resíduos sólidos e limpeza pública.

Meta 3: Regularização dos serviços de saneamento básico
Ação 3 – Criação de agência reguladora ou delegação desta atribuição a uma entidade já constituída para o exercício de regulação e fiscalização dos serviços prestados nos setores de
saneamento básico municipal;
Ação 4 - Estudo para avaliação da legislação municipal, do Plano Diretor do Município e do conjunto de decretos, resoluções e portarias que compõem a sua regulamentação, com o propósito
de identificar lacunas ainda não regulamentadas, inconsistências internas e outras complementações necessárias. O resultado será a elaboração de propostas para as adequações legais, com
desenvolvimento de minutas de projetos de lei, decretos, resoluções e portarias de âmbito municipal;
Ação 5 - Identificação de possíveis inconsistências na gestão dos setores do meio ambiente e de recursos hídricos e dos serviços de saneamento básico;
Ação 6 - Viabilizar, para o Município de Florianópolis, titular dos serviços de saneamento básico, no âmbito da gestão associada, a celebração de contrato de programa com a concessionária
de abastecimento de água e esgoto, ao qual se subordinará este PMISB.

Meta 4: Implementar ferramentas de planejamento
Ação 7 - Elaboração e implantação de sistema de informações de saneamento básico de Florianópolis;
Ação 8 - Implementação de um cadastro municipal georeferenciado integrado para o setor de saneamento básico. Este cadastro será alimentado pelos responsáveis de cada serviço e
coordenado pela Secretária de Habitação e Saneamento;
Ação 9 - Implantação de rede de monitoramento e avaliação do Setor de Saneamento Básico, de forma a permitir a avaliação periódica do PMISB.

Total
Planejamento do setor de abastecimento de água
Programa de gerenciamento do setor de abastecimento de água
Meta 5: Elaboração de cadastro técnico do SAA e dos SAIs
Ação 10 - Procedimento para manutenção e atualização de cadastro técnico do SAA e SAIs e mapeamento georeferenciado, disponibilizando todas as informações por meio de Sistema de
Informações, possibilitando a realização dos serviços em tempo reduzido e com maior segurança;

Meta 6: Controle e vigilância da qualidade da água
Ação 11 - Controle da qualidade da água, por meio da disponibilização de resultados de análises físico-químicas, atividade de incumbência da operadora, no caso de SAA, da entidade
responsável, no caso de SAC, ou ainda do município, no caso de SAI.
Ação 12 - Monitoramento e inspeção, por meio da alimentação do sistema de informações do Setor de Abastecimento de Água, com resultados das análises fisico-químicas pelo setor de
saúde.
Ação 13 - Atuação das entidades responsáveis pelo SAA ou SAC para correção de situações de risco identificadas.

Meta 7: Adequação das SACs e SAIs de abastecimento de água
Ação 14 - Avaliação das SACs e SAIs quanto a sua regularização, capacidade técnica e operacional.
Ação 15 - Adequação, quando indicado, das SACs e SAIs.
Ação 16 - Regularização e controle das SACs e SAIs, especialmente dos complexos hoteleiros dos balneários, localizadas nas zonas de recarga dos Aquíferos Campeche e Ingleses, que
recebem uma população flutuante significativa nos períodos de alta temporada.
Ação 17 - Desativação da captação de água subterrânea por SACs e SAIs dos Aquíferos Ingleses e Campeche, quando houver SAA.

Meta 8: Gestão compartilhada dos recursos hídricos disponíveis para abastecimento de água dos municípios da grande Florianópolis
Ação 18 - Acordo entre os municípios da Grande Florianópolis para utilização dos recursos hídricos disponíveis para abastecimento do SIF.
Ação 19 - Articulação junto aos outros municípios que utilizam o manancial do Rio Cubatão do Sul e a concessionária visando apoiar o Comitê de Bacias Hidrográficas do Rio Cubatão nas
ações de proteção e controle do manancial.
Ação 20 - Participação, em conjunto com a SDS na elaboração dos planos de recursos hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Cubatão e das bacias da Ilha de Santa Catarina.

Meta 9: Outorga e licenciamento ambiental
Ação 21 - Participação, em conjunto com a SDS, no sentido de instituir um sistema de outorga pelo uso de recursos hídricos para o Município de Florianópolis, com vistas a garantir o efetivo
gerenciamento dos recursos hídricos e consequentemente a disponibilidade hídrica, minimizando as chances de colapso do abastecimento por falta de planejamento.
Ação 22 - Obtenção das licenças ambientais de operação das unidades de captação e tratamento do SAA e das SACs com vistas a sua regularização;
Ação 23 - Apoio à SDS no sentido de estabelecer o enquadramento dos Rios Vargem do Braço, Cubatão, dos cursos de água da Ilha de Santa Catarina e dos Aquíferos Ingleses e Campeche.
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Investimentos (R$) por ano
2020
2030

2015

Total

Meta 10: Identificação da demanda real dos SAA
Ação 24 - Elaboração de estudo com objetivo de definir a demanda real dos sistemas de abastecimento de água e avaliar o consumo per capita e os índices de perdas, levando em conta a
sazonalidade.
Ação 25 - Elaboração de estudo para identificação e uso de novos mananciais.

1.500.000,00

-

-

1.500.000,00

1.200.000,00

-

-

1.200.000,00

3.000.000,00

-

-

3.000.000,00

1.800.000,00

-

-

1.800.000,00

12.000.000,00
12.000.000,00

-

-

12.000.000,00
12.000.000,00

10.250.000,00

-

-

10.250.000,00

5.000.000,00
1.877.590,00
13.556.770,00
250.000,00
5.000.000,00

-

-

5.000.000,00
1.877.590,00
13.556.770,00
250.000,00
5.000.000,00

500.000,00

-

-

500.000,00

2.000.000,00
3.000.000,00

-

-

2.000.000,00
3.000.000,00

14.883.000,00
864.000,00

-

-

14.883.000,00
864.000,00

-

-

-

-

6.589.000,00
9.536.080,00

-

-

6.589.000,00
9.536.080,00

5.000.000,00
8.000.000,00
4.000.000,00
15.000.000,00
1.500.000,00
17.724.000,00

-

-

5.000.000,00
8.000.000,00
4.000.000,00
15.000.000,00
1.500.000,00
17.724.000,00

66.235.800,00

-

-

50.235.800,00

22.775.000,00

-

-

22.775.000,00

-

-

-

-

Meta 11: Estudo de concepção geral do SAA
Ação 26 - Elaboração de estudo de concepção geral do sistema de abastecimento de água, incluindo as seguintes variáveis: capacidade técnico-operacional, avaliação da atual concepção,
integração, macro-distribuição e planejamento.
Ação 27 - Implantação das ações propostas no estudo de concepção geral do SAA.

Programa de ampliação, manutenção e modernização do SAA
Meta 12: Adequação das adutoras de água tratada localizadas em áreas de risco
Ação 28 - Realização de estudos de alternativas e projetos para reforço, substituição ou desativação das adutoras de água tratada que oferecem risco às propriedades construídas sobre elas.
Ação 29 – Implementação de obras para adequação das adutoras localizadas em áreas de risco.

Meta 13: Atendimento de 90% da demanda populacional (flutuante e residente)
Quanto à captação, adução e tratamento de água bruta do SIF:
Ação 30 – atendimento das condicionantes expressas no Art. 2º, inciso 2º, na Portaria SDS 045/2010, para conversão da outorga preventiva em outorga de direito de uso de recursos hídricos
na captação dos Rios Vargem do Braço e Cubatão do Sul do SIF;
Ação 31 – implantação de floculação e decantação na ETA José Pedro Horstmann do SIF;
Ação 32 – implantação de tratamento dos efluentes provenientes da ETA José Pedro Horstmann do SIF;
Ação 33 – implantação de ações necessárias para obtenção e manutenção do licenciamento ambiental e sanitário da ETA José Pedro Horstmann do SIF;
Ação 34 – ampliação da captação do Rio Vargem do Braço para aumento da vazão de água bruta para atendimento da demanda;
Ação 35 – elevação da barragem de nível da captação do Rio Cubatão do Sul para atendimento da demanda;
Ação 36 – ampliação, modernização e automatização da ETA José Pedro Horstmann do SIF;

Quanto à captação, adução e tratamento de água bruta do SCN:
Ação 37 – implantação de ações necessárias para obtenção e manutenção da outorga de direito de uso de recursos hídricos na captação do Aquifero Ingleses e licenciamento ambiental e
sanitário da ETA Costa Norte do SCN;
Ação 38 – modernização e automatização da captação e tratamento do SCN, devidamente licenciada pelos órgãos ambientais competentes;
Ação 39 – implantação e/ou melhoria do tratamento de água captada do Aquífero Ingleses no Sub-Sistema São João do Rio Vermelho - SSJRV;

Quanto à captação, adução e tratamento de água bruta do SCLS:
Ação 40 – implementação das recomendações resultantes do estudo da Ação 75;
Ação 41 – definição e implantação de alternativa de descarte de lodo na ETA Lagoa do Peri do SCLS;
Ação 42 – implementação de ações necessárias para obtenção da outorga de direito de uso de recursos hídricos na captação do Aquifero Campeche e da Lagoa do Peri e do licenciamento
ambiental e sanitário da ETA Lagoa do Peri do SCLS;
Ação 43 – implantação de tratamento da água captada no Aquífero Campeche;
Ação 44 – modernização e automatização da captação e tratamento do SCLS, devidamente licenciada pelos órgãos ambientais competentes;

Quanto à adução, reservação e distribuição de água tratada do SIF:
Ação 45 – implantação de adutora até a UTP 3 (Capoeiras);
Ação 46 – implantação de adutora da UTP 3 (Capoeiras) até ponto insular;
Ação 47 – implantação de adutora na UTP 6 (Itacorubi);
Ação 48 – melhoria da rede de distribuição;
Ação 49 – melhoria no reforço do SIF ao SCN para o atendimento da demanda.
Ação 50 – ampliação da adução, reservação e distribuição do SIF para o atendimento da demanda.

Quanto à adução, reservação e distribuição de água tratada do SCN:
Ação 51 – adequação e ampliação da adução, reservação e distribuição do SCN e SSJRV para atendimento a demanda;

Quanto à adução, reservação e distribuição de água tratada do SCLS:
Ação 52 – adequação e ampliação da adução, reservação e distribuição do SCLS para atendimento a demanda;

Quanto à captação, adução e tratamento de água bruta dos sistemas independentes:
Ação 53 – implantação de ações necessárias para obtenção de licenciamento ambiental e sanitária dos sistemas independentes.
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Investimentos (R$) por ano
2020
2030

2015

Total

Quanto à adução, reservação e distribuição de água tratada dos sistemas independentes:
Ação 54 – adequação dos sistemas independentes para atendimento da demanda.

-

-

-

-

-

20.000.000,00
7.000.000,00
5.000.000,00

-

20.000.000,00
7.000.000,00
5.000.000,00

-

11.990.000,00

-

11.990.000,00

-

-

18.492.000,00

18.492.000,00

160.000,00

-

-

160.000,00

-

-

5.000.000,00

-

-

5.000.000,00

350.000,00

-

-

350.000,00

150.000,00

210.000,00

420.000,00

780.000,00

500.000,00

-

-

500.000,00

200.000,00

-

-

200.000,00

3.000.000,00
1.000.000,00
2.000.000,00

-

-

3.000.000,00
1.000.000,00
2.000.000,00

1.500.000,00

-

-

1.500.000,00

1.000.000,00
300.000,00

300.000,00

600.000,00

1.000.000,00
1.200.000,00

600.000,00

-

-

600.000,00

500.000,00

-

-

500.000,00

120.000,00

-

-

120.000,00

120.000,00

-

-

120.000,00

180.000,00
5.000,00
210.000,00

-

-

180.000,00
5.000,00
210.000,00

50.000,00

-

-

50.000,00

Meta 14: Atendimento de 95% da demanda populacional (flutuante e residente)
Quanto à captação, adução e tratamento de água do SIF:
Ação 55 – implantação de alternativas para aumento da captação de água em novos mananciais;
Ação 56 – implantação de reforço ao SCN para atendimento de demanda;
Ação 57 – implantação de reforço ao SCLS para atendimento de demanda;

Quanto à adução, reservação e distribuição dos SAAs:
Ação 58 – ampliação e reforma dos SAAs para atendimento da demanda;

Meta 15: Atendimento de 100% da demanda populacional (flutuante e residente)
Ação 59 – ampliação dos SAAs para atendimento da demanda;

Programa de identificação, proteção e controle dos mananciais superficiais e subterrâneos
Meta 16: Proteção e controle dos mananciais aquíferos Campeche e Ingleses
Ação 60 - realização de estudos sobre os sistemas aqüíferos, detalhando os estudos já realizados pela Concessionária, com objetivo de identificar, com maior precisão, as áreas de recarga, as
zonas de vulnerabilidade, as direções de fluxo e a potencialidade hídrica interanual dos sistemas já conhecidos e de outros existentes;
Ação 61 - definição do uso e ocupação do solo na zona de recarga dos Aquíferos Ingleses e Campeche, cabendo ao Plano Diretor Participativo do Município autorizar a sua implementação e
definir uma adequada área de recarga para os referidos aquíferos;
Ação 62 - realização da primeira etapa de criação de um banco de dados dos usuários de água do Município de Florianópolis, que irá identificar e cadastrar todos os tipos de usuários (público
e independente) na área de influência dos Aquíferos Ingleses e Campeche, com objetivo de regularizara vazão de captação;
Ação 63 – articulação com o Plano Diretor Participativo para criação de áreas de proteção de mananciais nas zonas de recarga dos Aquíferos Campeche e Ingleses, estabelecendo regras para
uso e ocupação do solo.
Ação 64 - implantação de um sistema permanente de monitoramento e fiscalização do uso da água apto a coibir a utilização de vazões acima dos limites estabelecidos para cada um dos
mananciais;
Ação 65 - instalação de uma rede piezométrica de monitoramento do avanço da cunha salina, a fim de evitar situações críticas de salinização da água de consumo, mesmo que temporária;
Ação 66 - implantação de medidas e intervenções necessárias à efetiva proteção ambiental das áreas de preservação permanente dos cursos d’água que abastecem a Lagoa do Peri e os
situados nas áreas dos Aquíferos Campeche e Ingleses;
Ação 67 - instalação de medidores e equipamentos de telemetria em todos os poços de captação do SCN e SCLS;
Ação 68 - delimitar e averbar em cartório às áreas de proteção dos poços de captação dos SCN e SCLS;
Ação 69 - implantação de dispositivo de segurança em todos os poços de captação do SCN e SCLS;
Ação 70 - avaliação dos impactos de estruturas/instalações potencialmente poluidoras dos sistemas aqüíferos (cemitérios, postos combustíveis, áreas de transbordo ou depósitos de resíduos
etc.), uma vez que estes mananciais subterrâneos são altamente vulneráveis a estruturas e instalações de superfície, ficando sujeitos à contaminação, a partir da percolação de águas meteóricas
ao longo do perfil do solo;
Ação 71 - controle da vazão de explotação para manutenção da vazão de recarga dos mananciais Aquífero Ingleses e Campeche pela prefeitura municipal;
Ação 72 - desativação e tamponamento dos poços particulares de captação de água subterrânea dos Aqüíferos Ingleses e Campeche quando houver rede pública de abastecimento de água;

Meta 17: Proteção e controle do manancial superficial Lagoa do Peri
Ação 73 - implantação de um sistema permanente de monitoramento e fiscalização do uso da água apto a coibir a utilização de vazões acima dos limites estabelecidos;
Ação 74 - implantação de medidas e intervenções necessárias à efetiva proteção ambiental das áreas de preservação permanente dos cursos d’água que abastecem a Lagoa do Peri;
Ação 75 - elaboração de estudo para avaliação do risco de salinização do manancial e estudo de viabilidade técnica, ambiental e sanitária para utilização do manancial Lagoa do Peri como
fonte de abastecimento de água;
Ação 76 - instalação de uma rede piezométrica de monitoramento do avanço da cunha, a fim de evitar situações críticas de salinização da água de consumo, mesmo que temporária;

Programa de controle de perdas e uso racional da água
Meta 18: Diminuição do consumo e correção de vazamentos
Ação 77 - implantação de estrutura especializada para realização de vistoria da rede de distribuição de água do SAA, identificando perdas físicas por meio de vazamentos visíveis, invisíveis e
inerentes, ao longo de todo o sistema;
Ação 78 - correção imediata dos vazamentos visíveis e invisíveis identificados;
Ação 79 - implantação de programa de vistoria e fiscalização na rede de distribuição do SAA para combate de ligações clandestinas;
Ação 80 - realização de vistoria de hidrômetros para combate a fraudes e substituição dos equipamentos irregulares;
Ação 81 – criar instrumentos de incentivo do uso de componentes e equipamentos de baixo consumo (bacias sanitárias de volume reduzidos de descarga, chuveiros e lavatórios com volume
fixo de descarga, torneiras dotadas de arejadores, torneiras com válvula automática de fechamento) e medição individualizada do volume de água consumido nos projetos de novas edificações
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comerciais;
Ação 82 - regulamentação de critérios de construção para reutilização de águas pluviais e cinzas, que são provenientes de chuveiro, banheira, lavatório e máquina de lavar roupas, para uso
menos nobres, tais como: irrigação dos jardins; lavagem dos pisos e dos veículos automotivos; na descarga dos vasos sanitários; na manutenção paisagística dos lagos e canais com água;
Ação 83 - estímulo à adaptação das edificações já existentes quanto ao uso de componentes e equipamentos hidráulicos de baixo consumo e medição individualizada do volume de água
consumido;
Ação 84 - regulamentação de mecanismos de cobrança pelo desperdício da água potável;
Ação 85 - estudo e promoção de bonificação na tarifa como incentivo ao reuso de águas cinza ou pluviais;
Ação 86 - estudo e elaboração de projeto de reutilização de águas pluviais e cinzas para fins potáveis;

Total

120.000,00

120.000,00

240.000,00

480.000,00

120.000,00

120.000,00

240.000,00

480.000,00

120.000,00
120.000,00
800.000,00

120.000,00
120.000,00
-

240.000,00
240.000,00
-

480.000,00
480.000,00
800.000,00

450.000,00
1.000.000,00

-

-

450.000,00
1.000.000,00

5.000.000,00

-

-

5.000.000,00

-

450.000,00
300.000,00

-

450.000,00
300.000,00

-

-

250.000,00
900.000,00

250.000,00
900.000,00

100.000,00

100.000,00

200.000,00

400.000,00

120.000,00

120.000,00

240.000,00

480.000,00

120.000,00

120.000,00

240.000,00

480.000,00

800.000,00

-

-

800.000,00

150.000,00
1.500.000,00

-

-

150.000,00
1.500.000,00

300.000,00

-

-

300.000,00

1.500.000,00

-

-

1.500.000,00

720.000,00
180.000,00
Total 266.954.240,00

46.940.000,00

23.562.000,00

720.000,00
180.000,00
337.456.240,00

5.000.000,00

-

-

5.000.000,00

1.200.000,00

-

-

1.200.000,00

1.500.000,00

-

-

1.500.000,00

Meta 19: Redução das perdas físicas para 28% no SIF; para 35% no SCN; e para 30% no SCLS
Ação 87 - setorização e controle da pressão em toda a rede de abastecimento operada pela concessionária;
Ação 88 - modernização dos sistemas de macromedição, com implantação de medidores em todos os pontos de produção, adução e distribuição;
Ação 89 - modernização dos sistemas de micromedição, com a substituição de hidrômetros com mau funcionamento, prioritariamente nas unidades cujo consumo per capita esteja
aparentemente reduzido;

Meta 20: Redução das perdas físicas para 25% no SIF; para 30% no SCN; e para 25% no SCLS
Ação 90 - eliminação dos vazamentos detectados nas atividades de manutenção e reparo continuados de toda a rede de distribuição;
Ação 91 - substituição de hidrômetros com mau funcionamento, prioritariamente nas unidades cujo consumo per capita esteja aparentemente reduzido;

Meta 21: Redução das perdas físicas para 25% no SCN
Ação 92 - substituição de hidrômetros com mau funcionamento, prioritariamente nas unidades cujo consumo per capita esteja aparentemente reduzido;
Ação 93 - eliminação dos vazamentos detectados nas atividades de manutenção e reparo continuados de toda a rede de distribuição.

Programa de monitoramento da qualidade e dos padrões de potabilidade da água
Meta 22 - Vigilância da qualidade da água para consumo humano
Ação 94 - orientação aos usuários sobre os cuidados necessários em situação de risco à saúde;
Ação 95 - apresentar informações referentes a problemas verificados em mananciais que causem risco à saúde e alerta sobre os possíveis danos a que estão sujeitos os consumidores,
orientando-os sobre as precauções e medidas corretivas necessárias;
Ação 96 - criação e manutenção de canal para recebimento de queixas sobre as características de água distribuída, sistematizados de forma compreensível à população e disponibilizada para
acesso e consulta pública;
Ação 97 - implantar monitoramento de cianobactérias na captação da água bruta da lagoa do Peri e de cianotoxinas na água tratada da ETA Lagoa do Peri, conforme periodicidade estipulada
pela Portaria 518/04;
Ação 98 - fortalecimento do Programa de Monitoramento da Qualidade da Água (VIGIAGUA-MS), obedecendo aos padrões da Portaria n° 518/2004;
Ação 99 - adequação da estrutura laboratorial para o monitoramento da qualidade da água segundo as definições do VIGIAGUA-MS;
Ação 100 - implantação do monitoramento da água fornecida à população segundo o Plano de Monitoramento da Vigilância da Qualidade da Água aprovado pelo Conselho Municipal de
Saneamento e pela Vigilância Sanitária Municipal;
Ação 101 - adequação das estruturas laboratoriais e de pessoal disponíveis para realização do monitoramento da qualidade da água segundo os padrões da Portaria nº 518/2004 e segundo as
definições aprovadas no Plano de Monitoramento da Vigilância da Qualidade da Água;
Ação 102 - avaliação dos riscos que os sistemas e as soluções alternativas de abastecimento de água representam para a saúde humana;
Ação 103 - divulgação dos parâmetros de qualidade da água fornecida à população no Município de Florianópolis por todos os operadores de sistemas de abastecimento de água.

Planejamento do setor de esgotamento sanitário
Programa de gerenciamento do setor de esgotamento sanitário
Meta 23: Elaboração de cadastro técnico dos SESs
Ação 104 - Procedimento para manutenção e atualização de cadastro técnico dos SESs e mapeamento georeferenciado, disponibilizando todas as informações por meio de Sistema de
Informações, possibilitando a realização dos serviços em tempo reduzido e com maior segurança;

Meta 24: Identificação da demanda real dos SESs
Ação 105 - coleta de informações sobre a produção de esgotos (produção per capita e de consumidores especiais).

Meta 25: Estudo de concepção geral dos SESs
Ação 106 - elaboração de estudo de concepção de integração do sistema de esgoto, com alternativas técnicas e operacionais, modernização, automação;
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Meta 26: Licenciamento ambiental e outorga de lançamento dos SESs
Ação 107 - licenciamento e atendimento das condições de validade das licenças ambientais;
Ação 108 - obtenção de outorga de lançamento dos SESs;

250.000,00
250.000,00

-

-

250.000,00
250.000,00

15.000,00
80.000,00
72.000,00

-

-

15.000,00
80.000,00
72.000,00

240.000,00

-

-

240.000,00

870.000,00

-

-

870.000,00

6.028.887,00

-

-

6.028.887,00

500.000,00

-

-

500.000,00

2.000.000,00
500.000,00

-

-

2.000.000,00
500.000,00

250.000,00

-

-

250.000,00

1.200.000,00

-

-

1.200.000,00

45.000,00
120.000,00

-

-

45.000,00
120.000,00

400.000,00

-

-

400.000,00

41.984.373,00
254.253.500,00

-

-

41.984.373,00
254.253.500,00

- 121.395.204,00
- 11.031.800,00
- 294.097.000,00

-

121.395.204,00
11.031.800,00
294.097.000,00

- 352.860.367,00

352.860.367,00

Meta 27: Regularização dos serviços de limpa fossa
Ação 109 - cadastramento das empresas que atuam no ramo de limpa fossa no que município;
Ação 110 - estruturação de um sistema de regularização, com a definição de procedimentos e normas relativas ao disciplinamento das respectivas atividades;
Ação 111 - fiscalização e monitoramento da atividade de limpa fossa.

Meta 28: Assistência técnica para soluções individuais de esgotamento sanitário
Ação 112 - assistência técnica para elaboração de projetos e execução de sistemas individuais de tratamento de esgoto destinados à população de baixa renda em locais sem cobertura de rede
coletora, consoante com a disciplina da Lei Federal nº 11.888/2008.

Meta 29: Regularização das ligações prediais em rede pública de esgoto
Ação 113 - efetivação de ações de fiscalização que visem à regularização das ligações prediais em rede pública de esgoto;

Meta 30: Supervisão das obras dos sistemas de esgotamento sanitário
Ação 114 - supervisão das obras do sistema de esgotamento sanitário da concessionária.

Meta 31: Infraestrutura sanitária nas regiões balneárias
Ação 115 - elaboração de projeto para implantação de unidades sanitárias (sanitários, lavatórios e duchas), nas regiões de praias do Município de Florianópolis, associadas a reimplantação do
Programa Praias Limpas, entre outros;
Ação 116 - instalação de equipamentos ambientalmente adequados e de baixo consumo de recursos naturais nas unidades sanitárias;
Ação 117 - associação destas unidades sanitárias ao trabalho de educação ambiental.

Programa de projetos e obras para SES
Meta 32: Elaboração de critérios de procedimentos de elaboração de projetos e execução de obras de esgotamento sanitário
Ação 118 - estabelecer critérios para elaboração de projetos de sistemas de esgotamento sanitário (coleta, tratamento e disposição final), respeitando as limitações ambientais, normativas e
técnicas que envolvem estes projetos e obras, considerando também o contexto global das bacias de contribuição.

Meta 33: Destinação adequada dos efluentes líquidos e lodos gerados nas ETEs
Ação 119 - realizar estudos de definição de alternativa técnica para destinação final dos efluentes e lodos das ETEs com os devidos licenciamentos ambientais;

Meta 34: Manutenção corretiva e preventiva dos SESs
Ação 120 - elaboração do plano de manutenção preventiva e corretiva do sistema de esgotamento sanitário;
Ação 121 - implantação de estrutura especializada em manutenção e vistoria permanente no sistema de esgotamento sanitário.

Meta 35: Soluções alternativas de esgotamento sanitário para regiões isoladas
Ação 122 - estudo e elaboração de projetos de sistemas coletivos alternativos de esgotamento sanitário em regiões isoladas, que por razões técnicas não haja viabilidade de integração à rede
pública de coleta e tratamento ou de utilização de sistema individual.

Meta 36: Atendimento de no mínimo 60% da população total (residente + flutuante)
Ação 123 – Manutenção dos SES existentes.
Ação 124 – Implantação e/ou ampliação de SESs nas UTPs 17, 13, 14, 19, 21, 22 e 5.

Meta 37: Atendimento de no mínimo 77% da população total (residente + flutuante)
Ação 125 – Manutenção dos SES existentes.
Ação 126 – Ampliação de SESs nas UTPs 17, 13, 14, 19, 21, 22 e 5.
Ação 127 – Implantação e/ou ampliação de SESs nas UTPs 8, 7, 24, 11, 27, 16, 28, 9, 25, 12 e 26.

Meta 38: Atendimento de no mínimo 100% da população total (residente + flutuante)
Ação 128 – Ampliação e manter os SES para todas UTPs.

-

Programa de monitoramento e controle dos efluentes das estações de tratamento de esgotos
Meta 39: Monitoramento de lançamento de efluente
Ação 129 - estabelecimento de uma rede de monitoramento integrado das unidades de tratamento de esgoto sanitário e de efluentes gerados;
Ação 130 - proposição, junto ao órgão ambiental e de recursos hídricos, de metas progressivas de padrões de lançamento a serem aplicadas nas unidades de tratamento que demonstrem
desconformidade com a legislação ambiental;
Ação 131 - adequação das ETEs que estiverem em desacordo com os padrões de lançamento.

2.500.000,00

-

-

2.500.000,00

240.000,00

-

-

240.000,00

13.200.000,00

-

-

13.200.000,00

Meta 40: Aperfeiçoamento das ETEs
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Ação 132 - elaboração de projetos de melhoria operacional das ETEs, visando ao atendimento dos padrões de lançamento estabelecidos na Resolução do CONAMA Nº 357/2007, na Lei
Estadual Nº 14.675/2009 e critérios estabelecidos pelo município.

Total

500.000,00

-

-

500.000,00

800.000,00
625.000,00
200.000,00

-

-

800.000,00
625.000,00
200.000,00

500.000,00

-

-

500.000,00

270.000,00

-

-

270.000,00

150.000,00
4.000.000,00

-

-

150.000,00
4.000.000,00

-

-

6.500.000,00
4.000.000,00

6.500.000,00
4.000.000,00

180.000,00

-

-

180.000,00

Meta 41: Eliminação dos maus odores
Ação 133 – manutenção da limpeza da rede coletora e das elevatórias para eliminação dos depósitos e obstruções existentes;
Ação 134 - elaboração de estudo de redução de maus odores e desenvolvimento de tecnologias para desodorização das ETEs.
Ação 135 - implementação das ações decorrentes do estudo de redução de odores das ETEs.

Meta 42: Reaproveitamento dos efluentes passíveis de novos usos
Ação 136 - estudo de viabilidade de reaproveitamento do lodo e reuso de efluentes líquidos provenientes das ETEs.

Meta 43: Adequação das soluções individuais e coletivas particulares irregulares visando a sua regularização
Ação 137 - adequação dos sistemas individuais e coletivos particulares irregulares que não são atendidos por rede coletora de esgoto, com prioridade na região dos Aquíferos Ingleses e
Campeche nas UTPs 5, 11, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 27 e 24.

Meta 44: Plano de prevenção contra panes para unidades do SES
Ação 138 - estabelecimento de um plano de prevenção contra panes;
Ação 139 - aquisição e instalação de equipamentos de prevenção de panes em consonância com as normas (geradores de energia elétrica e bombas reserva).

Meta 45: Automação dos SES
Ação 140 - automatização dos SESs;
Ação 141 - instalação de controle operacional eletrônico centralizado dos sistemas automatizados.

Programa de erradicação de ligações clandestinas
Meta 46: Erradicação de ligações clandestinas
Ação 142 - conscientização e sensibilização da população, por meio de campanhas educativas sobre a importância da regularização das ligações na rede de esgoto e conseqüências negativas
das ligações irregulares;
Ação 143 - conscientização e sensibilização da população, por meio de campanhas educativas sobre as ligações irregulares de esgoto na rede pluvial;
Ação 144 - priorização das campanhas educativas na região dos Aquíferos Ingleses e Campeche;
Ação 145 - apoio e incentivo a programas de educação ambiental nas escolas;
Ação 146 - elaboração de plano de erradicação de ligações clandestinas;
Ação 147 - estruturação dos órgãos competentes para realizar vistoria permanente da rede de esgotamento sanitário e pluvial, visando à identificação de irregularidades;
Ação 148 - fiscalização sistemática para detectar e erradicar ligações clandestinas de esgotos nas redes de águas pluviais;
Ação 149 - identificação de lançamentos de águas pluviais nas redes coletoras de esgotos;
Ação 150 - eliminação dos lançamentos diretos de ligações clandestinas em córregos/galerias pluviais onde não existam interceptores;

150.000,00
150.000,00
90.000,00
90.000,00
875.000,00
875.000,00
800.000,00
800.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
300.000,00
300.000,00
Total 342.438.760,00 426.524.004,00 363.360.367,00 1.132.323.131,00

Planejamento do setor de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas
Programa de gerenciamento dos serviços públicos de manejo de águas pluviais urbanas
Meta 47: Dispositivos normativos de manejo de águas pluviais urbanas
Ação 151 – elaboração de estudo para criação de dispositivos legais que contemplem os princípios do gerenciamento e do ordenamento das questões referentes à drenagem urbana, transporte,
detenção, retenção e reaproveitamento para o amortecimento de vazões de cheias e tratamento e disposição final, na área urbana do município.

2.000.000,00

-

-

2.000.000,00

2.000.000,00

-

-

2.000.000,00

500.000,00

-

-

500.000,00

1.000.000,00

-

-

1.000.000,00

500.000,00
200.000,00

-

-

500.000,00
200.000,00

Meta 48: Classificação dos corpos hídricos e plano diretor de drenagem urbana
Ação 152 - elaboração de estudo de classificação dos corpos hídricos para identificar os canais que constituem o sistema de drenagem e os cursos d’água naturais, considerando os aspectos
legais;
Ação 153 - elaborar plano diretor de drenagem urbana para dotar o município de um instrumento eficaz de planejamento e orientação das ações a serem desenvolvidas.

Meta 49: Mecanismo de cobrança pelos serviços públicos de manejo de águas pluviais urbanas
Ação 154 - elaboração de estudo para a cobrança relativa à prestação do serviço público de manejo de águas pluviais urbanas de Florianópolis, principalmente através da implantação de
mecanismos de cobrança pelos impactos causados pela impermeabilização do solo e bonificação pela retenção e reuso da água;

Programa de projetos e obras de sistemas de manejo de águas pluviais urbanas
Meta 50: Definição critérios de elaboração de projetos e execução de obras de manejo de águas pluviais urbanas
Ação 155 - estabelecer critérios para elaboração de projetos de modo a compatibilizá-los com o contexto global das bacias de contribuição;
Ação 156 - elaboração de manual técnico de procedimentos para implantação de obras de microdrenagem;
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Meta 51: Manutenção corretiva e preventiva de manejo das águas pluviais urbanas
Ação 157 - elaborar plano de manutenção corretiva e preventiva de manejo das águas pluviais urbanas;
Ação 158 - implantar estrutura especializada em manutenção e vistoria permanente no sistema de microdrenagem e macrodrenagem;

1.000.000,00
40.000.000,00

-

-

1.000.000,00
40.000.000,00

2.000.000,00
1.200.000,00

-

-

2.000.000,00
1.200.000,00

500.000,00

-

-

500.000,00

35.000.000,00

-

-

35.000.000,00

4.000.000,00
4.800.000,00

-

-

4.000.000,00
4.800.000,00

20.000.000,00
- 254.000.000,00

20.000.000,00
254.000.000,00

Meta 52: Estudos para áreas críticas
Ação 159 - dimensionar projetos de drenagem para atender aos critérios técnicos definidos e redimensionar os projetos existentes subdimensionados na UTP 1, 4, 21 e 12;
Ação 160 - realizar cadastro técnico e mapeamento cartográfico em banco de dados georreferenciado do sistema de drenagem das UTPs 1, 4, 21 e 12;
Ação 161 - realizar estudo para modelagem hidrodinâmica dos complexos hídricos do Rio Tavares, Ratones, Itacorubi e Tapera, com simulações de sistema de microdrenagem com 2, 5 e 10
anos de retorno, simulação hidrodinâmica com 25 anos de retorno e simulação do sistema de macrodrenagem com 10 e 25 anos de retorno, com critérios mínimos para dimensionar e
redimensionar canais e galerias;

Meta 53: Implantação de rede de drenagem nas UTPs 1, 4, 21 e 12
Ação 162 - implementação de projetos de drenagem elaborados na ação 160.

Meta 54: Levantamento de campo, definição de critérios e estudos para UTPs 2, 3, 5 a 11, 13 a 20 e 22 a 28
Ação 163 - realizar cadastro topográfico em banco de dados georreferenciado de todo o sistema de drenagem;
Ação 164 - dimensionar projetos de drenagem para atender aos critérios técnicos definidos e redimensionar os projetos existentes subdimensionados para todas as UTPs.

Meta 55: Implementar e recuperar a cobertura da demanda urbana do sistema de drenagem (universalização)
-

Ação 165 - implementação de projetos de drenagem elaborados na ação 165;
Ação 166 - ampliação do sistema de microdrenagem e macrodrenagem, atendendo à demanda de urbanização do município.

Programa de proteção e revitalização dos corpos d’água
Meta 56: Medidas de proteção das Áreas de Preservação Permanente (APPs) para as UTPs 1 a 28
Ação 167 - recuperação dos pontos mais degradados da mata ciliar;
Ação 168 - proposição de soluções para dissociar os manguezais da cidade e outras áreas de APP do sistema de drenagem construído;
Ação 169 – elaboração de plano para realização de limpeza e desassoreamento nos rios utilizados pelo sistema de drenagem e reflorestamento de suas margens, quando necessário, em
articulação com os órgãos ambientais competentes;
Ação 170 - proposição de medidas para recuperação ambiental para proteção das áreas de mananciais.

800.000,00
2.000.000,00

-

-

800.000,00
2.000.000,00

2.000.000,00

-

-

2.000.000,00

1.000.000,00

-

-

1.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

20.000.000,00

40.000.000,00

20.000.000,00

20.000.000,00

40.000.000,00

80.000.000,00

-

5.000.000,00

-

5.000.000,00

20.000.000,00 40.000.000,00
75.000.000,00 354.000.000,00

200.000,00
4.500.000,00
100.000,00
2.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
80.000.000,00
606.300.000,00

Meta 57: Sistema de Infiltração e detenção de águas pluviais
Ação 171 - elaboração de projeto e implantação de sistema de infiltração e detenção de águas pluviais nas áreas urbanas, com prioridade para áreas de maior risco de inundação, através de
tecnologias como pavimentação permeável, calhas vegetadas, valas de infiltração, filtros de areia, bacias de detenção e reservatórios submersos;

Meta 58: Sistema de retenção e aproveitamento de águas pluviais
Ação 172 - elaboração de projeto e implantação de sistema de retenção e aproveitamento de águas pluviais (para fins potáveis e não potáveis) nas áreas públicas urbanas, com prioridade para
áreas de maior risco de inundação, com a utilização de tecnologias como cisternas e piscinas;
Ação 173 - implantação de tecnologias que permitam a retenção de água da chuva nas áreas públicas dos aqüíferos Ingleses e Campeche voltada para recarga destes mananciais;

Meta 59: Prevenção e Controle de Inundações
Ação 174 - delimitação no Plano Diretor Municipal de áreas destinadas a criação de parques lineares;
Ação 175 - elaboração de projetos, visando à minimização de inundações nas áreas delimitadas de alto risco de inundação;
Ação 176 - delimitação no Plano Diretor Municipal de áreas naturais permeáveis destinadas ao amortecimento das inundações;
Ação 177 - implantação de sistema de alerta contra enchentes, de forma articulada com a Defesa Civil.
Ação 178 – elaboração de sistema de monitoramento e controle da vazão de escoamento na rede de drenagem;
Ação 179 – mapeamento de áreas de risco de escorregamento de encostas e elaboração de projetos para erradicação dos riscos.
Ação 180 - implementação dos projetos para erradicação de riscos de escorregamento.

200.000,00
4.500.000,00
100.000,00
2.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
20.000.000,00
Total 177.300.000,00

Planejamento do setor de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos
Programa de Gerenciamento dos Serviços de Resíduos Sólidos Urbanos
Meta 60: Elaboração do Plano de gestão integrada de resíduos sólidos urbanos
Ação 181 - Elaboração do plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos urbanos, conforme a Lei Federal nº 12.305/2010. Referido plano deve: (i) contemplar aspectos específicos
de gerenciamento dos resíduos – perigosos e não perigosos – provenientes de atividades industriais, de serviços de saúde, da Construção civil, dos serviços de transporte; (ii) definir e propor
metas e ações de controle, orientação e fiscalização da conformidade da execução dos processos de gerenciamento.

300.000,00

-

-

300.000,00
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Meta 61: Reestruturação do programa de coleta seletiva
Ação 182 - estudo e avaliação da coleta seletiva em operação, com estabelecimento de metas progressivas;
Ação 183 - elaboração e aprovação de decretos e instrumentos legais para a formalização de programa de coleta seletiva e reciclagem, incluídos os resíduos orgânicos, devendo contemplar os
direitos das associações/cooperativas de catadores garantidos por lei, além de incentivo à inserção de catadores;
Ação 184 - atualização do cadastro de depósitos, aparistas, sucateiros e indústrias recicladoras.

100.000,00

-

-

100.000,00

20.000,00

-

-

20.000,00

30.000,00

-

-

30.000,00

20.000,00

-

-

20.000,00

210.000,00

-

-

210.000,00

18.000,00

-

-

18.000,00

15.000,00

-

-

15.000,00

12.000,00
15.000,00
10.000,00

-

-

12.000,00
15.000,00
10.000,00

20.000,00

-

-

20.000,00

40.000,00
80.000,00

-

-

40.000,00
80.000,00

70.000,00

-

-

70.000,00

50.000,00

-

-

50.000,00

40.000,00

-

-

40.000,00

210.000,00

-

-

210.000,00

320.000,00

-

-

320.000,00

20.000,00

-

-

20.000,00

40.000,00

-

-

40.000,00

200.000,00

-

-

200.000,00

100.000,00

-

-

100.000,00

1.200.000,00

-

-

1.200.000,00

800.000,00
400.000,00
200.000,00
1.800.000,00

-

-

800.000,00
400.000,00
200.000,00
1.800.000,00

Meta 62: Cadastramento das áreas de destinação de resíduos
Ação 185 - inspeção, identificação e cadastramento das áreas de resíduos da construção civil e de podas, visando a sua regularização ou mesmo a eliminação quando não for possível ou
recomendável a regularização.

Meta 63: Estudo da geração per capita dos resíduos sólidos urbanos
Ação 186 - elaboração de estudo para definição da geração per capita dos resíduos sólidos urbanos, elaborado com base no balanço de massa, por UTP, avaliação por macrorregiões do
município (Continente, Centro, Norte e Sul), caracterização qualitativa e quantitativa dos resíduos sólidos urbanos, considerando a sazonalidade da economia.

Meta 64: Elaboração de campanha de educação sanitária e ambiental
Ação 187 - conscientização e sensibilização da população, por meio de campanhas educativas permanentes, sobre a necessidade de diminuir a geração dos resíduos sólidos na fonte, a
importância da separação, acondicionamento e disposição adequada dos rejeitos coletados;
Ação 188 - fundamentação de campanha de educação ambiental baseada na lição dos 3Rs – reduzir, reaproveitar e reciclar – (reaproveitamento de materiais como matéria-prima para um novo
produto);
Ação 189 - incentivo a mudanças de hábitos relativamente à redução de consumo, reutilização de materiais e embalagens, decisões de compra e higiene pessoal;
Ação 190 - apoio e incentivo a programas de educação ambiental nas escolas;
Ação 191 - incentivo à separação dos materiais recicláveis e sua valorização econômica;
Ação 192 - incentivo à correta separação dos resíduos sólidos, mediante descontos na tarifa, com benefícios para as atividades de triagem e consequente diminuição dos custos envolvidos na
coleta;
Ação 193 - implantação de cursos de capacitação visando à sustentabilidade de associações/cooperativa de catadores.
Ação 194 - realização de reuniões e seminários para o esclarecimento quanto à destinação final dos resíduos sólidos dos municípios da Grande Florianópolis.

Programa de Redução, Reutilização e Reciclagem – 3Rs
Meta 65: Elaboração de mecanismo econômico de cobrança e de incentivo à reciclagem
Ação 195 - Elaboração de estudo para cobrança de taxas e/ou tarifas decorrentes da prestação de serviço público de manejo de resíduos sólidos urbanos, a partir de variáveis como: destinação
dos resíduos coletados; peso ou volume médio coletado por habitante ou por domicílio. Este estudo deve ser elaborado com base nos resultados do estudo de geração per capita de resíduos
sólidos.
Ação 196 - gestão sustentável dos resíduos sólidos mediante cobrança dos serviços prestados, objetivando: (i) o justo ressarcimento dos custos incorridos nas atividades de tratamento dos
serviços resíduos sólidos recolhidos; (ii) a conscientização e disciplinamento da população com relação à geração de resíduos;
Ação 197 - definição de critérios para cobrança diferenciada de serviços de coleta e tratamento de resíduos especial.

Meta 66: Pesquisa de desenvolvimento de tecnologia ambientalmente saudável de tratamento dos resíduos sólidos urbanos
Ação 198 – cooperação técnico-científica dos setores públicos e privados para o desenvolvimento de pesquisas de novos produtos, métodos, processos e tecnologias de reciclagem,
reutilização e tratamento dos resíduos sólidos ambientalmente adequados;
Ação 199 – estudo de viabilidade da utilização de tecnologias destinadas à recuperação energética dos resíduos sólidos urbanos.

Meta 67: Reinserção de resíduos reutilizáveis e recicláveis
Ação 200 - incentivo à atuação conjunta do poder público e iniciativa privada para a promoção de eventos como realização de feiras e “brechós” com produtos elaborados a partir de resíduos
reutilizáveis e recicláveis;
Ação 201 - implantação de “bolsas” para recebimento de materiais que podem ser reutilizados;

Meta 68: Programa de coleta seletiva
Ação 202 – implementação da reestruturação do programa de coleta seletiva, com base no estudo da ação 185;
Ação 203 - estruturação de associações e cooperativas de catadores, no norte da ilha, no sul da Ilha e no Continente objetivando a vinculação destas entidades ao sistema formal de coleta
seletiva municipal;
Ação 204 - apoio institucional do poder público às organizações de catadores, de modo a suprir carências básicas na gestão da associação/cooperativa;

Meta 69: Reduzir a quantidade de resíduos sólidos encaminhados ao aterro sanitário atendendo o percentual mínimo de 20%.
Ação 205 - implantação de programa de coleta seletiva de resíduos orgânicos;
Ação 206 - fortalecimento do programa de coleta seletiva de resíduos recicláveis para aumento da massa de resíduos recicláveis desviados da coleta convencional;
Ação 207 - estabelecimento, no que couber, dos instrumentos que serão resultantes do estudo de mecanismos voltados para redução da geração de resíduos;
Ação 208 - implementação do plano municipal de gestão de resíduos sólidos.
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Ação 209 - criação de uma associação/cooperativa central para recebimento de todos resíduos já triados e pesados pelas associações/cooperativas locais, com objetivo de centralizar a
negociação e comercialização do material reciclável diretamente com a indústria recicladora;

Total

-

-

-

-

-

1.800.000,00

-

1.800.000,00

-

-

3.600.000,00

3.600.000,00

60.000,00
80.000,00
80.000,00
500.000,00

-

-

60.000,00
80.000,00
80.000,00
500.000,00

Meta 70: Reduzir a quantidade de resíduos sólidos encaminhados ao aterro sanitário atendendo o percentual mínimo de 40%.
Ação 210 – continuação das ações propostas para atendimento da meta 70.

Meta 71: Reduzir a quantidade de resíduos sólidos encaminhados ao aterro sanitário atendendo o percentual mínimo de 60%.
Ação 211 – continuação das ações propostas para atendimento da meta 71.

Programa de Melhoria e Implantação de Central de Gerenciamento de Resíduos Sólidos Urbanos
Meta 72: Central de gerenciamento
Ação 212 - avaliação para reestruturação do CETReS nos moldes da central de gerenciamento para o Itacorubi;
Ação 213 - licenciamento ambiental de todas as unidades e atividades passíveis de licenciamento;
Ação 214 - identificação e viabilidade de uso de áreas, no âmbito do município, destinadas à implantação de centrais de gerenciamento de resíduos sólidos;
Ação 215 – estudo conceitual de projeto de central de gerenciamento;

Meta 73: Implantar a Central de Gerenciamento de Resíduos Sólidos localizado na UTP 6 (Bairro Itacorubi), para atendimento das UTPs 1, 2, 3, 4, 5 (Bairro Lagoa da Conceição), 6, 7, 9, 11, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 27 e 28.
Ação 216 - modernização e ampliação da estrutura existente de triagem para melhoria e ampliação do serviço de segregação de materiais reciclável secos, possibilitando a implantação de
novas associações/cooperativas e a inclusão social dos catadores;
Ação 217 - implantação de unidade de tratamento de resíduos orgânicos, como compostagem/vermicompostagem e/ou digestão anaeróbia/bioenergia;
Ação 218 - modernização de toda a estrutura existente da Central de Gerenciamento para atendimento da demanda, em compatibilidade com a conservação do meio ambiente.

5.000.000,00

-

-

5.000.000,00

5.000.000,00
20.000.000,00

-

-

5.000.000,00
20.000.000,00

50.000,00
8.309.400,00

-

-

50.000,00
8.309.400,00

Meta 74: Rede de pequenos volumes
Ação 219 - elaboração de estudo para identificação e viabilidade de áreas de recebimento de pequenos volumes;
Ação 220 - implementação de rede de pequenos volumes.

Meta 75: Implantar a Central de Gerenciamento de Resíduos Sólidos para diminuição do volume transportado ao aterro sanitário nas UTPs 5 (Bairro São João do Rio Vermelho), 9, 10, 12, 13, 14, 15 16, 17, 18 e
19
Ação 221 - implantar a Central de Gerenciamento de Resíduos Sólidos Urbanos do Norte da Ilha, na UTP 12, que será constituída das seguintes unidades: transbordo, triagem, reciclagem de
resíduos secos e orgânicos, armazenamento temporário de resíduos especiais, pesados e da construção civil, ponto de entrega voluntária (PEV), unidade de lavação de equipamentos e
educação ambiental.

30.000.000,00

-

-

30.000.000,00

-

30.000.000,00

-

30.000.000,00

-

30.000.000,00

-

30.000.000,00

65.000,00

-

-

65.000,00

40.000,00

-

-

40.000,00

45.000,00

-

-

45.000,00

20.000,00

-

-

20.000,00

68.000,00

-

-

68.000,00

185.000,00
20.000,00
72.000,00

-

-

185.000,00
20.000,00
72.000,00

Meta 76: Gerenciamento dos resíduos sólidos para diminuição do volume transportado ao aterro sanitário nas UTPs 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28.
Ação 222 - implantação da Central de Gerenciamento de Resíduos Sólidos Urbanos do Sul da Ilha, na UTP 21, que será constituída das seguintes unidades: transbordo, triagem, reciclagem de
resíduos secos e orgânicos, armazenamento temporário de resíduos especiais, pesados e da construção civil, ponto de entrega voluntária (PEV) unidade de lavação de equipamentos e
educação ambiental.

Meta 77: Gerenciamento dos resíduos sólidos para diminuição do volume transportado ao aterro sanitário nas UTPs 1, 2, 3 e 20.
Ação 223 - implantação da Central de Gerenciamento de Resíduos Sólidos Urbanos do Continente, na UTP 21, que será constituída das seguintes unidades: transbordo, triagem, reciclagem de
resíduos secos e orgânicos, armazenamento temporário de resíduos especiais, pesados e da construção civil, ponto de entrega voluntária (PEV) unidade de lavação de equipamentos e
educação ambiental;

Programa de Melhoria Operacional e Ampliação da Coleta e Limpeza Pública
Meta 78: Coleta e limpeza pública, técnica e economicamente sustentáveis, para atender 100% da demanda
Ação 224 - levantamento das zonas de geração de resíduos (zonas residenciais, comerciais, setores de concentração de lixo público, área de lazer etc), com respectivas densidades
populacionais, tipificação urbanística (informações sobre avenidas, ruas, tipos de pavimentação, extensão, declividade, sentidos e intensidade de tráfego, áreas de difícil acesso etc.), e
socioeconômica;
Ação 225 - escolha dos veículos coletores embasada em informações seguras sobre a quantidade e as características dos resíduos a serem coletados e transportados, formas de
acondicionamento dos resíduos, condições de acesso aos pontos de coleta etc;
Ação 226 - redesenho dos itinerários de coleta dos resíduos sólidos urbanos, contemplando um gráfico de área em mapa ou croqui; indicações de início e término, com justificativas para o
percurso; pontos de coleta manual (sem acesso a veículos); e trechos com percurso morto e manobras especiais tais como ré e retorno.
Ação 227 - otimização dos roteiros de coleta especial e varrição, limpeza de ruas, com alteração de frequência, horários, percursos e pessoal envolvido, quando necessário.
Ação 228 - integração multimodal do transporte de resíduos, por meio do estudo de viabilidade técnica de cada opção. Verificar, em especial, a possibilidade de integração com o transporte
marítimo, tendo em vista as condições locais do município. (colocar meta 76)
Ação 229 - implantação de sistemas logísticos mais sofisticados e gerenciamento de dados com uso de tecnologia da informação;
Ação 230 - padronização técnica dos equipamentos, materiais, veículos e metodologias de trabalho;
Ação 231 - capacitação de gestores envolvidos nas atividades relacionadas ao gerenciamento integrado dos resíduos sólidos urbanos do Município de Florianópolis;
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Ação 232 - planejamento dos espaços territoriais de apoio ao gerenciamento dos resíduos de limpeza pública, em articulação ao Plano Diretor Participativo;
Ação 233 - adoção de soluções locais compatíveis com a situação diagnosticada nos diferentes pontos do território municipal, no encaminhamento de alternativas ao acondicionamento,
armazenamento, coleta, transporte, tratamento e disposição final dos resíduos sólidos;
Ação 234 - implantação de uma gestão diferenciada para resíduos, de acordo com suas origens e características;
Ação 235 - melhoramento das condições de trabalho (valorização do trabalhador) e dos aspectos ambientais envolvidos nas atividades de transporte e transbordo dos resíduos sólidos urbanos;
Ação 236 - melhoramento da integração do sistema, de modo a alcançar ganhos em cobertura e celeridade do atendimento, economia, e eliminação de desperdícios;
Ação 237 - preparação de um manual de operação e manutenção da coleta e limpeza pública.

2015
25.000,00

Investimentos (R$) por ano
2020
2030
-

Total
25.000,00

100.000,00

-

-

100.000,00

12.000,00
32.000,00
14.000,00
21.000,00

-

-

12.000,00
32.000,00
14.000,00
21.000,00

40.000,00

-

-

40.000,00

180.000,00

-

-

180.000,00

460.000,00

-

-

460.000,00

420.000,00

-

-

420.000,00

240.000,00
77.478.400,00

61.800.000,00

3.600.000,00

240.000,00
142.878.400,00

Meta 79: Logística de movimentação dos resíduos sólidos urbanos e seu encaminhamento até a destinação final
Ação 238 - estudo da movimentação dos resíduos desde a sua geração no território municipal, com objetivo de identificar o trajeto mais curto e mais seguro até a destinação final adequada.

Programa de Disposição Final
Meta 80: Gestão associada da disposição final dos resíduos sólidos entre os municípios da Grande Florianópolis
Ação 239 - estudo de regionalização visando à gestão integrada e associada de resíduos sólidos na região da Grande Florianópolis, bem como a capacitação de agentes públicos e técnicos na
gestão integrada e associada;
Ação 240 - elaboração de estudos de novas áreas para a destinação final dos resíduos sólidos urbanos, priorizando a identificação de soluções consorciadas ou compartilhadas na Grande
Florianópolis;
Ação 241 - viabilização de aterro sanitário para atender à demanda de resíduos sólidos;
Ação 242 - pesquisa de tecnologias apropriadas para a disposição final dos resíduos sólidos urbanos da Grande Florianópolis.

Meta 81: Disposição de resíduos sólidos urbanos em novo aterro sanitário para atender à demanda
Ação 243 - disposição de resíduos sólidos, não recicláveis, em novo aterro sanitário para atender à respectiva demanda do município por um período mínimo de 20 anos.

Total
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10. FONTES DE FINANCIAMENTO
SANEAMENTO BÁSICO

DOS

SERVIÇOS

PÚBLICOS

DE

O plano de investimentos na Tabela 46 apresenta o custo projetado para atingir as metas
estabelecidas ao longo do período de planejamento. Algumas fontes de recurso para o
financiamento destes investimentos necessários a universalização do acesso aos serviços
públicos de saneamento básico são:
10.1.

COBRANÇA DIRETA DOS USUÁRIOS – TAXA OU TARIFA

A modalidade mais importante e fundamental para o financiamento dos serviços públicos que
esses possam ser individualizados (divisíveis) e quantificados.
Uma política de cobrança (taxa e/ou tarifa) bem formulada pode ser suficiente para financiar os
serviços e alavancar seus investimentos diretamente ou mediante empréstimos, podendo até
mesmo não depender de empréstimos a médio ou longo prazo.
10.2.

SUBVENÇÕES PÚBLICAS – ORÇAMENTOS GERAIS

Esta é a forma predominante de financiamento dos investimentos e de custeio parcial dos
serviços de resíduos sólidos e de águas pluviais no Município. São recursos com disponibilidade
não estável e sujeitos a restrições em razão do contingenciamento na execução orçamentária.
10.3.

SUBSÍDIOS TARIFÁRIOS

Poderão ser adotados subsídios tarifários e não tarifários para os usuários e localidades que não
tenham capacidade de cobrir o custo integral dos serviços. As tarifas devem levar em conta as
características dos lotes urbanos e nível de renda da população, além das características dos
serviços prestados na área atendida.
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10.4.

FINANCIAMENTO

10.4.1. FINANCIAMENTO COM RECURSOS FEDERAIS
Os recursos federais destinados ao financiamento do setor de saneamento básico aos municípios
são repassados por programas e linhas de financiamento de agentes financeiros públicos como a
Caixa Econômica Federal e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Entre
os programas pode-se destacar:
Programa

Finalidade

Beneficiário
Prefeituras Municipais,
Governos Estaduais,
Concessionárias Estaduais
e Municipais de
Saneamento e Órgãos
Autônomos Municipais.
Prefeituras Municipais e
Serviços Municipais de
Limpeza Pública
Áreas urbanas localizadas
em todo o território
nacional

PROSANEAR

Ações de saneamento em
aglomerados urbanos por
população de baixa renda com
precariedade e/ou inexistência de
condições sanitárias e ambientais.

FUNASA

Obras e serviços de saneamento

PRO-INFRA

Redução de risco e de
insalubridade em áreas habitadas
por população de baixa renda

PAC

Infra-estrutura em geral, entre eles
saneamento básico

Em todo território nacional

PROSAB

Promover e apoiar o
desenvolvimento de pesquisas na
área de saneamento ambiental

Comunidade acadêmica e
científica em todo território
nacional

Programa de
Urbanização,
Regularização e
Integração de
Assentamentos
Precários

Promover a urbanização, a
prevenção de situações de risco e a
regularização fundiária de
assentamentos humanos precários,
articulando ações para atender as
necessidades básicas da população
e melhorar sua condição de
habitabilidade e inclusão social.

Municípios, Estados e
Distrito Federal

Recursos

FGTS

Fundo perdido/
Ministério da Saúde
Orçamento geral da
União
Orçamento geral da
União/FGTS/FAT/E
mpresas Estatais/
Iniciativa Privada
FINEP/CNPQ/
Caixa Econômica
Federal/Capes e
Ministério da
Ciência e Tecnologia
Fundo Nacional de
Habitação de
Interesse Social
(Orçamento geral da
União)
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10.4.2. FINANCIAMENTO COM RECURSOS EXTERNOS
Entre as possibilidades de captação de recursos externos destacam-se o Banco Internacional para
Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD) e Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).
O BIRD é uma instituição que junto com a Associação Internacional de Desenvolvimento (AID)
formam o Banco Mundial. Esta instituição é constituída de membros de 185 países
desenvolvidos e em desenvolvimento.

10.5.

PARCERIA PÚBLICA PRIVADA (PPP’S)

As PPP’s (modalidades especiais de concessões) foram reguladas recentemente e ainda são
pouco utilizadas como forma de financiamento dos serviços.
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11. MATRIZ DE RESPONSABILIDADE
O propósito da matriz de responsabilidade, apresentado no SG.. Supervisionar/Gerenciar; E.. Executar;
P.. Participar; A.. Acompanhar; RF.. Regular/Fiscalizar

Quadro 11, é definir as responsabilidades dos atores envolvidos na implementação de todas as
metas e ações expressas no PMISB. A matriz de responsabilidade discrimina os seguintes papéis:
supervisionar/gerenciar (SG) – Administrar, avaliar, dirigir e orientar a execução da ação;
executar (E) – é o responsável direto pela execução da ação;
participar (P) – é quem da suporte para que a ação seja executada, mas não é o responsável
direto;
acompanhar (A) – conhecer o processo de execução da ação;
regular/fiscalizar (RF) – examinar e avaliar a execução da ação em conformidade com normas e
leis.

253

PLANO MUNICIPAL INTEGRADO DE SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS
Versão Consolidada Final

Prefeitura Municipal de Florianópolis
Prestadora de Serviço
Agência
SDS CMS
FLORAM/
VIG.
SMHSA
IPUF Água Esgoto Drenagem Resíduos Reguladora
FATMA
SANIT.

Programa de Gestão
Meta 1: Modelagem do arranjo institucional
Ação 1 – Reestruturação da Diretoria de Saneamento Ambiental da SMHSA, com a criação de 3 (três) cargos de direção e 6 (seis) cargos de chefia.
Meta 3: Re-estruturação e fortalecimento da COMCAP e Setor de drenagem
Ação 2 - Fortalecimento e reestruturação técnica, administrativa e financeira dos setores de drenagem urbana e manejo de resíduos sólidos e limpeza
pública.
Meta 3: Regularização dos serviços de saneamento básico
Ação 3 – Criação de agência reguladora ou delegação desta atribuição a uma entidade já constituída para o exercício de regulação e fiscalização dos
serviços prestados nos setores de saneamento básico municipal;
Ação 4 - Estudo para avaliação da legislação municipal, do Plano Diretor do Município e do conjunto de decretos, resoluções e portarias que compõem a
sua regulamentação, com o propósito de identificar lacunas ainda não regulamentadas, inconsistências internas e outras complementações necessárias. O
resultado será a elaboração de propostas para as adequações legais, com desenvolvimento de minutas de projetos de lei, decretos, resoluções e portarias de
âmbito municipal;
Ação 5 - Identificação de possíveis inconsistências na gestão dos setores do meio ambiente e de recursos hídricos e dos serviços de saneamento básico;
Ação 6 - Viabilizar, para o Município de Florianópolis, titular dos serviços de saneamento básico, no âmbito da gestão associada, a celebração de contrato
de programa com a concessionária de abastecimento de água e esgoto, ao qual se subordinará este PMISB.
Meta 4: Implementar ferramentas de planejamento
Ação 7 - Elaboração e implantação de sistema de informações de saneamento básico de Florianópolis;
Ação 8 - Implementação de um cadastro municipal georeferenciado integrado para o setor de saneamento básico. Este cadastro será alimentado pelos
responsáveis de cada serviço e coordenado pela Secretária de Habitação e Saneamento;
Ação 9 - Implantação de rede de monitoramento e avaliação do Setor de Saneamento Básico, de forma a permitir a avaliação periódica do PMISB.
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P
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Planejamento do setor de abastecimento de água
Programa de gerenciamento do setor de abastecimento de água
Meta 5: Elaboração de cadastro técnico do SAA e dos SAIs
Ação 10 - Procedimento para manutenção e atualização de cadastro técnico do SAA e SAIs e mapeamento georeferenciado, disponibilizando todas as
informações por meio de Sistema de Informações, possibilitando a realização dos serviços em tempo reduzido e com maior segurança;
Meta 6: Controle e vigilância da qualidade da água
Ação 11 - Controle da qualidade da água, por meio da disponibilização de resultados de análises físico-químicas, atividade de incumbência da operadora, no
caso de SAA, da entidade responsável, no caso de SAC, ou ainda do município, no caso de SAI.
Ação 12 - Monitoramento e inspeção, por meio da alimentação do sistema de informações do Setor de Abastecimento de Água, com resultados das análises
fisico-químicas pelo setor de saúde.
Ação 13 - Atuação das entidades responsáveis pelo SAA ou SAC para correção de situações de risco identificadas.
Meta 7: Adequação das SACs e SAIs de abastecimento de água
Ação 14 - Avaliação das SACs e SAIs quanto a sua regularização, capacidade técnica e operacional.
Ação 15 - Adequação, quando indicado, das SACs e SAIs.
Ação 16 - Regularização e controle das SACs e SAIs, especialmente dos complexos hoteleiros dos balneários, localizadas nas zonas de recarga dos
Aquíferos Campeche e Ingleses, que recebem uma população flutuante significativa nos períodos de alta temporada.
Ação 17 - Desativação da captação de água subterrânea por SACs e SAIs dos Aquíferos Ingleses e Campeche, quando houver SAA.
Meta 8: Gestão compartilhada dos recursos hídricos disponíveis para abastecimento de água dos municípios da grande Florianópolis
Ação 18 - Acordo entre os municípios da Grande Florianópolis para utilização dos recursos hídricos disponíveis para abastecimento do SIF.
Ação 19 - Articulação junto aos outros municípios que utilizam o manancial do Rio Cubatão do Sul e a concessionária visando apoiar o Comitê de Bacias
Hidrográficas do Rio Cubatão nas ações de proteção e controle do manancial.
Ação 20 - Participação, em conjunto com a SDS na elaboração dos planos de recursos hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Cubatão e das bacias da Ilha
de Santa Catarina.
Meta 9: Outorga e licenciamento ambiental
Ação 21 - Participação, em conjunto com a SDS, no sentido de instituir um sistema de outorga pelo uso de recursos hídricos para o Município de
Florianópolis, com vistas a garantir o efetivo gerenciamento dos recursos hídricos e consequentemente a disponibilidade hídrica, minimizando as chances
de colapso do abastecimento por falta de planejamento.
Ação 22 - Obtenção das licenças ambientais de operação das unidades de captação e tratamento do SAA e das SACs com vistas a sua regularização;
Ação 23 - Apoio à SDS no sentido de estabelecer o enquadramento dos Rios Vargem do Braço, Cubatão, dos cursos de água da Ilha de Santa Catarina e dos
Aquíferos Ingleses e Campeche.
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Prefeitura Municipal de Florianópolis
Prestadora de Serviço
Agência
SDS CMS
FLORAM/
VIG.
SMHSA
IPUF Água Esgoto Drenagem Resíduos Reguladora
FATMA
SANIT.
Meta 10: Identificação da demanda real dos SAA
Ação 24 - Elaboração de estudo com objetivo de definir a demanda real dos sistemas de abastecimento de água e avaliar o consumo per capita e os índices
de perdas, levando em conta a sazonalidade.
Ação 25 - Elaboração de estudo para identificação e uso de novos mananciais.
Meta 11: Estudo de concepção geral do SAA
Ação 26 - Elaboração de estudo de concepção geral do sistema de abastecimento de água, incluindo as seguintes variáveis: capacidade técnico-operacional,
avaliação da atual concepção, integração, macro-distribuição e planejamento.
Ação 27 - Implantação das ações propostas no estudo de concepção geral do SAA.
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Programa de ampliação, manutenção e modernização do SAA
Meta 12: Adequação das adutoras de água tratada localizadas em áreas de risco
Ação 28 - Realização de estudos de alternativas e projetos para reforço, substituição ou desativação das adutoras de água tratada que oferecem risco às
propriedades construídas sobre elas.
Ação 29 – Implementação de obras para adequação das adutoras localizadas em áreas de risco.
Meta 13: Atendimento de 90% da demanda populacional (flutuante e residente)
Quanto à captação, adução e tratamento de água bruta do SIF:
Ação 30 – atendimento das condicionantes expressas no Art. 2º, inciso 2º, na Portaria SDS 045/2010, para conversão da outorga preventiva em outorga de
direito de uso de recursos hídricos na captação dos Rios Vargem do Braço e Cubatão do Sul do SIF;
Ação 31 – implantação de floculação e decantação na ETA José Pedro Horstmann do SIF;
Ação 32 – implantação de tratamento dos efluentes provenientes da ETA José Pedro Horstmann do SIF;
Ação 33 – implantação de ações necessárias para obtenção e manutenção do licenciamento ambiental e sanitário da ETA José Pedro Horstmann do SIF;
Ação 34 – ampliação da captação do Rio Vargem do Braço para aumento da vazão de água bruta para atendimento da demanda;
Ação 35 – elevação da barragem de nível da captação do Rio Cubatão do Sul para atendimento da demanda;
Ação 36 – ampliação, modernização e automatização da ETA José Pedro Horstmann do SIF;
Quanto à captação, adução e tratamento de água bruta do SCN:
Ação 37 – implantação de ações necessárias para obtenção e manutenção da outorga de direito de uso de recursos hídricos na captação do Aquifero Ingleses
e licenciamento ambiental e sanitário da ETA Costa Norte do SCN;
Ação 38 – modernização e automatização da captação e tratamento do SCN, devidamente licenciada pelos órgãos ambientais competentes;
Ação 39 – implantação e/ou melhoria do tratamento de água captada do Aquífero Ingleses no Sub-Sistema São João do Rio Vermelho - SSJRV;
Quanto à captação, adução e tratamento de água bruta do SCLS:
Ação 40 – implementação das recomendações resultantes do estudo da Ação 75;
Ação 41 – definição e implantação de alternativa de descarte de lodo na ETA Lagoa do Peri do SCLS;
Ação 42 – implementação de ações necessárias para obtenção da outorga de direito de uso de recursos hídricos na captação do Aquifero Campeche e da
Lagoa do Peri e do licenciamento ambiental e sanitário da ETA Lagoa do Peri do SCLS;
Ação 43 – implantação de tratamento da água captada no Aquífero Campeche;
Ação 44 – modernização e automatização da captação e tratamento do SCLS, devidamente licenciada pelos órgãos ambientais competentes;
Quanto à adução, reservação e distribuição de água tratada do SIF:
Ação 45 – implantação de adutora até a UTP 3 (Capoeiras);
Ação 46 – implantação de adutora da UTP 3 (Capoeiras) até ponto insular;
Ação 47 – implantação de adutora na UTP 6 (Itacorubi);
Ação 48 – melhoria da rede de distribuição na UTP 6 (Itacorubi);
Ação 49 – melhoria no reforço do SIF ao SCN para o atendimento da demanda.
Ação 50 – ampliação da adução, reservação e distribuição do SIF para o atendimento da demanda.
Quanto à adução, reservação e distribuição de água tratada do SCN:
Ação 51 – adequação e ampliação da adução, reservação e distribuição do SCN e SSJRV para atendimento a demanda;
Quanto à adução, reservação e distribuição de água tratada do SCLS:
Ação 52 – adequação e ampliação da adução, reservação e distribuição do SCLS para atendimento a demanda;
Quanto à captação, adução e tratamento de água bruta dos sistemas independentes:
Ação 53 – implantação de ações necessárias para obtenção de licenciamento ambiental e sanitária dos sistemas independentes.
Quanto à adução, reservação e distribuição de água tratada dos sistemas independentes:
Ação 54 – adequação dos sistemas independentes para atendimento da demanda.
Meta 14: Atendimento de 95% da demanda populacional (flutuante e residente)
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Prefeitura Municipal de Florianópolis
Prestadora de Serviço
Agência
SDS CMS
FLORAM/
VIG.
SMHSA
IPUF Água Esgoto Drenagem Resíduos Reguladora
FATMA
SANIT.
Quanto à captação, adução e tratamento de água do SIF:
Ação 55 – implantação de alternativas para aumento da captação de água em novos mananciais;
Ação 56 – implantação de reforço ao SCN para atendimento de demanda;
Ação 57 – implantação de reforço ao SCLS para atendimento de demanda;
Quanto à adução, reservação e distribuição dos SAAs:
Ação 58 – ampliação e reforma dos SAAs para atendimento da demanda;
Meta 15: Atendimento de 100% da demanda populacional (flutuante e residente)
Ação 59 – ampliação dos SAAs para atendimento da demanda;
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Programa de identificação, proteção e controle dos mananciais superficiais e subterrâneos
Meta 16: Proteção e controle dos mananciais aquíferos Campeche e Ingleses
Ação 60 - realização de estudos sobre os sistemas aqüíferos, detalhando os estudos já realizados pela Concessionária, com objetivo de identificar, com
maior precisão, as áreas de recarga, as zonas de vulnerabilidade, as direções de fluxo e a potencialidade hídrica interanual dos sistemas já conhecidos e de
outros existentes;
Ação 61 - definição do uso e ocupação do solo na zona de recarga dos Aquíferos Ingleses e Campeche, cabendo ao Plano Diretor Participativo do
Município autorizar a sua implementação e definir uma adequada área de recarga para os referidos aquíferos;
Ação 62 - realização da primeira etapa de criação de um banco de dados dos usuários de água do Município de Florianópolis, que irá identificar e cadastrar
todos os tipos de usuários (público e independente) na área de influência dos Aquíferos Ingleses e Campeche, com objetivo de regularizara vazão de
captação;
Ação 63 – articulação com o Plano Diretor Participativo para criação de áreas de proteção de mananciais nas zonas de recarga dos Aquíferos Campeche e
Ingleses, estabelecendo regras para uso e ocupação do solo.
Ação 64 - implantação de um sistema permanente de monitoramento e fiscalização do uso da água apto a coibir a utilização de vazões acima dos limites
estabelecidos para cada um dos mananciais;
Ação 65 - instalação de uma rede piezométrica de monitoramento do avanço da cunha salina, a fim de evitar situações críticas de salinização da água de
consumo, mesmo que temporária;
Ação 66 - implantação de medidas e intervenções necessárias à efetiva proteção ambiental das áreas de preservação permanente dos cursos d’água que
abastecem a Lagoa do Peri e os situados nas áreas dos Aquíferos Campeche e Ingleses;
Ação 67 - instalação de medidores e equipamentos de telemetria em todos os poços de captação do SCN e SCLS;
Ação 68 - delimitar e averbar em cartório às áreas de proteção dos poços de captação dos SCN e SCLS;
Ação 69 - implantação de dispositivo de segurança em todos os poços de captação do SCN e SCLS;
Ação 70 - avaliação dos impactos de estruturas/instalações potencialmente poluidoras dos sistemas aqüíferos (cemitérios, postos combustíveis, áreas de
transbordo ou depósitos de resíduos etc.), uma vez que estes mananciais subterrâneos são altamente vulneráveis a estruturas e instalações de superfície,
ficando sujeitos à contaminação, a partir da percolação de águas meteóricas ao longo do perfil do solo;
Ação 71 - controle da vazão de explotação para manutenção da vazão de recarga dos mananciais Aquífero Ingleses e Campeche pela prefeitura municipal;
Ação 72 - desativação e tamponamento dos poços particulares de captação de água subterrânea dos Aqüíferos Ingleses e Campeche quando houver rede
pública de abastecimento de água;
Meta 17: Proteção e controle do manancial superficial Lagoa do Peri
Ação 73 - implantação de um sistema permanente de monitoramento e fiscalização do uso da água apto a coibir a utilização de vazões acima dos limites
estabelecidos;
Ação 74 - implantação de medidas e intervenções necessárias à efetiva proteção ambiental das áreas de preservação permanente dos cursos d’água que
abastecem a Lagoa do Peri;
Ação 75 - elaboração de estudo para avaliação do risco de salinização do manancial e estudo de viabilidade técnica, ambiental e sanitária para utilização do
manancial Lagoa do Peri como fonte de abastecimento de água;
Ação 76 - instalação de uma rede piezométrica de monitoramento do avanço da cunha, a fim de evitar situações críticas de salinização da água de consumo,
mesmo que temporária;
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Programa de controle de perdas e uso racional da água
Meta 18: Diminuição do consumo e correção de vazamentos
Ação 77 - implantação de estrutura especializada para realização de vistoria da rede de distribuição de água do SAA, identificando perdas físicas por meio
de vazamentos visíveis, invisíveis e inerentes, ao longo de todo o sistema;
Ação 78 - correção imediata dos vazamentos visíveis e invisíveis identificados;
Ação 79 - implantação de programa de vistoria e fiscalização na rede de distribuição do SAA para combate de ligações clandestinas;
Ação 80 - realização de vistoria de hidrômetros para combate a fraudes e substituição dos equipamentos irregulares;
Ação 81 – criar instrumentos de incentivo do uso de componentes e equipamentos de baixo consumo (bacias sanitárias de volume reduzidos de descarga,
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chuveiros e lavatórios com volume fixo de descarga, torneiras dotadas de arejadores, torneiras com válvula automática de fechamento) e medição
individualizada do volume de água consumido nos projetos de novas edificações comerciais;
Ação 82 - regulamentação de critérios de construção para reutilização de águas pluviais e cinzas, que são provenientes de chuveiro, banheira, lavatório e
máquina de lavar roupas, para uso menos nobres, tais como: irrigação dos jardins; lavagem dos pisos e dos veículos automotivos; na descarga dos vasos
sanitários; na manutenção paisagística dos lagos e canais com água;
Ação 83 - estímulo à adaptação das edificações já existentes quanto ao uso de componentes e equipamentos hidráulicos de baixo consumo e medição
individualizada do volume de água consumido;
Ação 84 - regulamentação de mecanismos de cobrança pelo desperdício da água potável;
Ação 85 - estudo e promoção de bonificação na tarifa como incentivo ao reuso de águas cinza ou pluviais;
Ação 86 - estudo e elaboração de projeto de reutilização de águas pluviais e cinzas para fins potáveis;
Meta 19: Redução das perdas físicas para 28% no SIF; para 35% no SCN; e para 30% no SCLS
Ação 87 - setorização e controle da pressão em toda a rede de abastecimento operada pela concessionária;
Ação 88 - modernização dos sistemas de macromedição, com implantação de medidores em todos os pontos de produção, adução e distribuição;
Ação 89 - modernização dos sistemas de micromedição, com a substituição de hidrômetros com mau funcionamento, prioritariamente nas unidades cujo
consumo per capita esteja aparentemente reduzido;
Meta 20: Redução das perdas físicas para 25% no SIF; para 30% no SCN; e para 25% no SCLS
Ação 90 - eliminação dos vazamentos detectados nas atividades de manutenção e reparo continuados de toda a rede de distribuição;
Ação 91 - substituição de hidrômetros com mau funcionamento, prioritariamente nas unidades cujo consumo per capita esteja aparentemente reduzido;
Meta 21: Redução das perdas físicas para 25% no SCN
Ação 92 - substituição de hidrômetros com mau funcionamento, prioritariamente nas unidades cujo consumo per capita esteja aparentemente reduzido;
Ação 93 - eliminação dos vazamentos detectados nas atividades de manutenção e reparo continuados de toda a rede de distribuição.
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Programa de monitoramento da qualidade e dos padrões de potabilidade da água
Meta 22 - Vigilância da qualidade da água para consumo humano
Ação 94 - orientação aos usuários sobre os cuidados necessários em situação de risco à saúde;
Ação 95 - apresentar informações referentes a problemas verificados em mananciais que causem risco à saúde e alerta sobre os possíveis danos a que estão
sujeitos os consumidores, orientando-os sobre as precauções e medidas corretivas necessárias;
Ação 96 - criação e manutenção de canal para recebimento de queixas sobre as características de água distribuída, sistematizados de forma compreensível à
população e disponibilizada para acesso e consulta pública;
Ação 97 - implantar monitoramento de cianobactérias na captação da água bruta da lagoa do Peri e de cianotoxinas na água tratada da ETA Lagoa do Peri,
conforme periodicidade estipulada pela Portaria 518/04;
Ação 98 - fortalecimento do Programa de Monitoramento da Qualidade da Água (VIGIAGUA-MS), obedecendo aos padrões da Portaria n° 518/2004;
Ação 99 - adequação da estrutura laboratorial para o monitoramento da qualidade da água segundo as definições do VIGIAGUA-MS;
Ação 100 - implantação do monitoramento da água fornecida à população segundo o Plano de Monitoramento da Vigilância da Qualidade da Água
aprovado pelo Conselho Municipal de Saneamento e pela Vigilância Sanitária Municipal;
Ação 101 - adequação das estruturas laboratoriais e de pessoal disponíveis para realização do monitoramento da qualidade da água segundo os padrões da
Portaria nº 518/2004 e segundo as definições aprovadas no Plano de Monitoramento da Vigilância da Qualidade da Água;
Ação 102 - avaliação dos riscos que os sistemas e as soluções alternativas de abastecimento de água representam para a saúde humana;
Ação 103 - divulgação dos parâmetros de qualidade da água fornecida à população no Município de Florianópolis por todos os operadores de sistemas de
abastecimento de água.
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Planejamento do setor de esgotamento sanitário
Programa de gerenciamento do setor de esgotamento sanitário
Meta 23: Elaboração de cadastro técnico dos SESs
Ação 104 - Procedimento para manutenção e atualização de cadastro técnico dos SESs e mapeamento georeferenciado, disponibilizando todas as
informações por meio de Sistema de Informações, possibilitando a realização dos serviços em tempo reduzido e com maior segurança;
Meta 24: Identificação da demanda real dos SESs
Ação 105 - coleta de informações sobre a produção de esgotos (produção per capita e de consumidores especiais).
Meta 25: Estudo de concepção geral dos SESs
Ação 106 - elaboração de estudo de concepção de integração do sistema de esgoto, com alternativas técnicas e operacionais, modernização, automação;
Meta 26: Licenciamento ambiental e outorga de lançamento dos SESs
Ação 107 - licenciamento e atendimento das condições de validade das licenças ambientais;
Ação 108 - obtenção de outorga de lançamento dos SESs;
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Meta 27: Regularização dos serviços de limpa fossa
Ação 109 - cadastramento das empresas que atuam no ramo de limpa fossa no que município;
Ação 110 - estruturação de um sistema de regularização, com a definição de procedimentos e normas relativas ao disciplinamento das respectivas
atividades;
Ação 111 - fiscalização e monitoramento da atividade de limpa fossa.
Meta 28: Assistência técnica para soluções individuais de esgotamento sanitário
Ação 112 - assistência técnica para elaboração de projetos e execução de sistemas individuais de tratamento de esgoto destinados à população de baixa
renda em locais sem cobertura de rede coletora, consoante com a disciplina da Lei Federal nº 11.888/2008.
Meta 29: Regularização das ligações prediais em rede pública de esgoto
Ação 113 - efetivação de ações de fiscalização que visem à regularização das ligações prediais em rede pública de esgoto;
Meta 30: Supervisão das obras dos sistemas de esgotamento sanitário
Ação 114 - supervisão das obras do sistema de esgotamento sanitário da concessionária.
Meta 31: Infraestrutura sanitária nas regiões balneárias
Ação 115 - elaboração de projeto para implantação de unidades sanitárias (sanitários, lavatórios e duchas), nas regiões de praias do Município de
Florianópolis, associadas a reimplantação do Programa Praias Limpas, entre outros;
Ação 116 - instalação de equipamentos ambientalmente adequados e de baixo consumo de recursos naturais nas unidades sanitárias;
Ação 117 - associação destas unidades sanitárias ao trabalho de educação ambiental.
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Programa de projetos e obras para SES
Meta 32: Elaboração de critérios de procedimentos de elaboração de projetos e execução de obras de esgotamento sanitário
Ação 118 - estabelecer critérios para elaboração de projetos de sistemas de esgotamento sanitário (coleta, tratamento e disposição final), respeitando as
limitações ambientais, normativas e técnicas que envolvem estes projetos e obras, considerando também o contexto global das bacias de contribuição.
Meta 33: Destinação adequada dos efluentes líquidos e lodos gerados nas ETEs
Ação 119 - realizar estudos de definição de alternativa técnica para destinação final dos efluentes e lodos das ETEs com os devidos licenciamentos
ambientais;
Meta 34: Manutenção corretiva e preventiva dos SESs
Ação 120 - elaboração do plano de manutenção preventiva e corretiva do sistema de esgotamento sanitário;
Ação 121 - implantação de estrutura especializada em manutenção e vistoria permanente no sistema de esgotamento sanitário.
Meta 35: Soluções alternativas de esgotamento sanitário para regiões isoladas
Ação 122 - estudo e elaboração de projetos de sistemas coletivos alternativos de esgotamento sanitário em regiões isoladas, que por razões técnicas não haja
viabilidade de integração à rede pública de coleta e tratamento ou de utilização de sistema individual.
Meta 36: Atendimento de no mínimo 60% da população total (residente + flutuante)
Ação 123 – Manutenção dos SES existentes.
Ação 124 – Implantação e/ou ampliação de SESs nas UTPs 17, 13, 14, 19, 21, 22 e 5.
Meta 37: Atendimento de no mínimo 77% da população total (residente + flutuante)
Ação 125 – Manutenção dos SES existentes.
Ação 126 – Ampliação de SESs nas UTPs 17, 13, 14, 19, 21, 22 e 5.
Ação 127 – Implantação e/ou ampliação de SESs nas UTPs 8, 7, 24, 11, 27, 16, 28, 9, 25, 12 e 26.
Meta 38: Atendimento de no mínimo 100% da população total (residente + flutuante)
Ação 128 – Ampliação e manter os SES para todas UTPs.
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Programa de monitoramento e controle dos efluentes das estações de tratamento de esgotos
Meta 39: Monitoramento de lançamento de efluente
Ação 129 - estabelecimento de uma rede de monitoramento integrado das unidades de tratamento de esgoto sanitário e de efluentes gerados;
Ação 130 - proposição, junto ao órgão ambiental e de recursos hídricos, de metas progressivas de padrões de lançamento a serem aplicadas nas unidades de
tratamento que demonstrem desconformidade com a legislação ambiental;
Ação 131 - adequação das ETEs que estiverem em desacordo com os padrões de lançamento.
Meta 40: Aperfeiçoamento das ETEs
Ação 132 - elaboração de projetos de melhoria operacional das ETEs, visando ao atendimento dos padrões de lançamento estabelecidos na Resolução do
CONAMA Nº 357/2007, na Lei Estadual Nº 14.675/2009 e critérios estabelecidos pelo município.
Meta 41: Eliminação dos maus odores
Ação 133 – manutenção da limpeza da rede coletora e das elevatórias para eliminação dos depósitos e obstruções existentes;
Ação 134 - elaboração de estudo de redução de maus odores e desenvolvimento de tecnologias para desodorização das ETEs.
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Ação 135 - implementação das ações decorrentes do estudo de redução de odores das ETEs.
Meta 42: Reaproveitamento dos efluentes passíveis de novos usos
Ação 136 - estudo de viabilidade de reaproveitamento do lodo e reuso de efluentes líquidos provenientes das ETEs.
Meta 43: Adequação das soluções individuais e coletivas particulares irregulares visando a sua regularização
Ação 137 - adequação dos sistemas individuais e coletivos particulares irregulares que não são atendidos por rede coletora de esgoto, com prioridade na
região dos Aquíferos Ingleses e Campeche nas UTPs 5, 11, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 27 e 24.
Meta 44: Plano de prevenção contra panes para unidades do SES
Ação 138 - estabelecimento de um plano de prevenção contra panes;
Ação 139 - aquisição e instalação de equipamentos de prevenção de panes em consonância com as normas (geradores de energia elétrica e bombas reserva).
Meta 45: Automação dos SES
Ação 140 - automatização dos SESs;
Ação 141 - instalação de controle operacional eletrônico centralizado dos sistemas automatizados.
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Programa de erradicação de ligações clandestinas
Meta 46: Erradicação de ligações clandestinas
Ação 142 - conscientização e sensibilização da população, por meio de campanhas educativas sobre a importância da regularização das ligações na rede de
esgoto e conseqüências negativas das ligações irregulares;
Ação 143 - conscientização e sensibilização da população, por meio de campanhas educativas sobre as ligações irregulares de esgoto na rede pluvial;
Ação 144 - priorização das campanhas educativas na região dos Aquíferos Ingleses e Campeche;
Ação 145 - apoio e incentivo a programas de educação ambiental nas escolas;
Ação 146 - elaboração de plano de erradicação de ligações clandestinas;
Ação 147 - estruturação dos órgãos competentes para realizar vistoria permanente da rede de esgotamento sanitário e pluvial, visando à identificação de
irregularidades;
Ação 148 - fiscalização sistemática para detectar e erradicar ligações clandestinas de esgotos nas redes de águas pluviais;
Ação 149 - identificação de lançamentos de águas pluviais nas redes coletoras de esgotos;
Ação 150 - eliminação dos lançamentos diretos de ligações clandestinas em córregos/galerias pluviais onde não existam interceptores;
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Planejamento do setor de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas
Programa de gerenciamento dos serviços públicos de manejo de águas pluviais urbanas
Meta 47: Dispositivos normativos de manejo de águas pluviais urbanas
Ação 151 – elaboração de estudo para criação de dispositivos legais que contemplem os princípios do gerenciamento e do ordenamento das questões
referentes à drenagem urbana, transporte, detenção, retenção e reaproveitamento para o amortecimento de vazões de cheias e tratamento e disposição final,
na área urbana do município.
Meta 48: Classificação dos corpos hídricos e plano diretor de drenagem urbana
Ação 152 - elaboração de estudo de classificação dos corpos hídricos para identificar os canais que constituem o sistema de drenagem e os cursos d’água
naturais, considerando os aspectos legais;
Ação 153 - elaborar plano diretor de drenagem urbana para dotar o município de um instrumento eficaz de planejamento e orientação das ações a serem
desenvolvidas.
Meta 49: Mecanismo de cobrança pelos serviços públicos de manejo de águas pluviais urbanas
Ação 154 - elaboração de estudo para a cobrança relativa à prestação do serviço público de manejo de águas pluviais urbanas de Florianópolis,
principalmente através da implantação de mecanismos de cobrança pelos impactos causados pela impermeabilização do solo e bonificação pela retenção e
reuso da água;

E

A

Programa de projetos e obras de sistemas de manejo de águas pluviais urbanas
Meta 50: Definição critérios de elaboração de projetos e execução de obras de manejo de águas pluviais urbanas
Ação 155 - estabelecer critérios para elaboração de projetos de modo a compatibilizá-los com o contexto global das bacias de contribuição;
Ação 156 - elaboração de manual técnico de procedimentos para implantação de obras de microdrenagem;
Meta 51: Manutenção corretiva e preventiva de manejo das águas pluviais urbanas
Ação 157 - elaborar plano de manutenção corretiva e preventiva de manejo das águas pluviais urbanas;
Ação 158 - implantar estrutura especializada em manutenção e vistoria permanente no sistema de microdrenagem e macrodrenagem;
Meta 52: Estudos para áreas críticas
Ação 159 - dimensionar projetos de drenagem para atender aos critérios técnicos definidos e redimensionar os projetos existentes subdimensionados na
UTP 1, 4, 21 e 12;
Ação 160 - realizar cadastro técnico e mapeamento cartográfico em banco de dados georreferenciado do sistema de drenagem das UTPs 1, 4, 21 e 12;
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Ação 161 - realizar estudo para modelagem hidrodinâmica dos complexos hídricos do Rio Tavares, Ratones, Itacorubi e Tapera, com simulações de sistema
de microdrenagem com 2, 5 e 10 anos de retorno, simulação hidrodinâmica com 25 anos de retorno e simulação do sistema de macrodrenagem com 10 e 25
anos de retorno, com critérios mínimos para dimensionar e redimensionar canais e galerias;
Meta 53: Implantação de rede de drenagem nas UTPs 1, 4, 21 e 12
Ação 162 - implementação de projetos de drenagem elaborados na ação 160.
Meta 54: Levantamento de campo, definição de critérios e estudos para UTPs 2, 3, 5 a 11, 13 a 20 e 22 a 28
Ação 163 - realizar cadastro topográfico em banco de dados georreferenciado de todo o sistema de drenagem;
Ação 164 - dimensionar projetos de drenagem para atender aos critérios técnicos definidos e redimensionar os projetos existentes subdimensionados para
todas as UTPs.
Meta 55: Implementar e recuperar a cobertura da demanda urbana do sistema de drenagem (universalização)
Ação 165 - implementação de projetos de drenagem elaborados na ação 165;
Ação 166 - ampliação do sistema de microdrenagem e macrodrenagem, atendendo à demanda de urbanização do município.
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Programa de proteção e revitalização dos corpos d’água
Meta 56: Medidas de proteção das Áreas de Preservação Permanente (APPs) para as UTPs 1 a 28
Ação 167 - recuperação dos pontos mais degradados da mata ciliar;
Ação 168 - proposição de soluções para dissociar os manguezais da cidade e outras áreas de APP do sistema de drenagem construído;
Ação 169 – elaboração de plano para realização de limpeza e desassoreamento nos rios utilizados pelo sistema de drenagem e reflorestamento de suas
margens, quando necessário, em articulação com os órgãos ambientais competentes;
Ação 170 - proposição de medidas para recuperação ambiental para proteção das áreas de mananciais.
Meta 57: Sistema de Infiltração e detenção de águas pluviais
Ação 171 - elaboração de projeto e implantação de sistema de infiltração e detenção de águas pluviais nas áreas urbanas, com prioridade para áreas de maior
risco de inundação, através de tecnologias como pavimentação permeável, calhas vegetadas, valas de infiltração, filtros de areia, bacias de detenção e
reservatórios submersos;
Meta 58: Sistema de retenção e aproveitamento de águas pluviais
Ação 172 - elaboração de projeto e implantação de sistema de retenção e aproveitamento de águas pluviais (para fins potáveis e não potáveis) nas áreas
públicas urbanas, com prioridade para áreas de maior risco de inundação, com a utilização de tecnologias como cisternas e piscinas;
Ação 173 - implantação de tecnologias que permitam a retenção de água da chuva nas áreas públicas dos aqüíferos Ingleses e Campeche voltada para
recarga destes mananciais;
Meta 59: Prevenção e Controle de Inundações
Ação 174 - delimitação no Plano Diretor Municipal de áreas destinadas a criação de parques lineares;
Ação 175 - elaboração de projetos, visando à minimização de inundações nas áreas delimitadas de alto risco de inundação;
Ação 176 - delimitação no Plano Diretor Municipal de áreas naturais permeáveis destinadas ao amortecimento das inundações;
Ação 177 - implantação de sistema de alerta contra enchentes, de forma articulada com a Defesa Civil.
Ação 178 – elaboração de sistema de monitoramento e controle da vazão de escoamento na rede de drenagem;
Ação 179 – mapeamento de áreas de risco de escorregamento de encostas e elaboração de projetos para erradicação dos riscos.
Ação 180 - implementação dos projetos para erradicação de riscos de escorregamento.

Planejamento do setor de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos
Programa de Gerenciamento dos Serviços de Resíduos Sólidos Urbanos
Meta 60: Elaboração do Plano de gestão integrada de resíduos sólidos urbanos
Ação 181 - Elaboração do plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos urbanos, conforme a Lei Federal nº 12.305/2010. Referido plano deve:
(i) contemplar aspectos específicos de gerenciamento dos resíduos – perigosos e não perigosos – provenientes de atividades industriais, de serviços de
saúde, da Construção civil, dos serviços de transporte; (ii) definir e propor metas e ações de controle, orientação e fiscalização da conformidade da execução
dos processos de gerenciamento.
Meta 61: Reestruturação do programa de coleta seletiva
Ação 182 - estudo e avaliação da coleta seletiva em operação, com estabelecimento de metas progressivas;
Ação 183 - elaboração e aprovação de decretos e instrumentos legais para a formalização de programa de coleta seletiva e reciclagem, incluídos os resíduos
orgânicos, devendo contemplar os direitos das associações/cooperativas de catadores garantidos por lei, além de incentivo à inserção de catadores;
Ação 184 - atualização do cadastro de depósitos, aparistas, sucateiros e indústrias recicladoras.
Meta 62: Cadastramento das áreas de destinação de resíduos
Ação 185 - inspeção, identificação e cadastramento das áreas de resíduos da construção civil e de podas, visando a sua regularização ou mesmo a
eliminação quando não for possível ou recomendável a regularização.
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Meta 63: Estudo da geração per capita dos resíduos sólidos urbanos
Ação 186 - elaboração de estudo para definição da geração per capita dos resíduos sólidos urbanos, elaborado com base no balanço de massa, por UTP,
avaliação por macrorregiões do município (Continente, Centro, Norte e Sul), caracterização qualitativa e quantitativa dos resíduos sólidos urbanos,
considerando a sazonalidade da economia.
Meta 64: Elaboração de campanha de educação sanitária e ambiental
Ação 187 - conscientização e sensibilização da população, por meio de campanhas educativas permanentes, sobre a necessidade de diminuir a geração dos
resíduos sólidos na fonte, a importância da separação, acondicionamento e disposição adequada dos rejeitos coletados;
Ação 188 - fundamentação de campanha de educação ambiental baseada na lição dos 3Rs – reduzir, reaproveitar e reciclar – (reaproveitamento de materiais
como matéria-prima para um novo produto);
Ação 189 - incentivo a mudanças de hábitos relativamente à redução de consumo, reutilização de materiais e embalagens, decisões de compra e higiene
pessoal;
Ação 190 - apoio e incentivo a programas de educação ambiental nas escolas;
Ação 191 - incentivo à separação dos materiais recicláveis e sua valorização econômica;
Ação 192 - incentivo à correta separação dos resíduos sólidos, mediante descontos na tarifa, com benefícios para as atividades de triagem e consequente
diminuição dos custos envolvidos na coleta;
Ação 193 - implantação de cursos de capacitação visando à sustentabilidade de associações/cooperativa de catadores.
Ação 194 - realização de reuniões e seminários para o esclarecimento quanto à destinação final dos resíduos sólidos dos municípios da Grande
Florianópolis.
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Programa de Redução, Reutilização e Reciclagem – 3Rs
Meta 65: Elaboração de mecanismo econômico de cobrança e de incentivo à reciclagem
Ação 195 - Elaboração de estudo para cobrança de taxas e/ou tarifas decorrentes da prestação de serviço público de manejo de resíduos sólidos urbanos, a
partir de variáveis como: destinação dos resíduos coletados; peso ou volume médio coletado por habitante ou por domicílio. Este estudo deve ser elaborado
com base nos resultados do estudo de geração per capita de resíduos sólidos.
Ação 196 - gestão sustentável dos resíduos sólidos mediante cobrança dos serviços prestados, objetivando: (i) o justo ressarcimento dos custos incorridos
nas atividades de tratamento dos serviços resíduos sólidos recolhidos; (ii) a conscientização e disciplinamento da população com relação à geração de
resíduos;
Ação 197 - definição de critérios para cobrança diferenciada de serviços de coleta e tratamento de resíduos especial.
Meta 66: Pesquisa de desenvolvimento de tecnologia ambientalmente saudável de tratamento dos resíduos sólidos urbanos
Ação 198 – cooperação técnico-científica dos setores públicos e privados para o desenvolvimento de pesquisas de novos produtos, métodos, processos e
tecnologias de reciclagem, reutilização e tratamento dos resíduos sólidos ambientalmente adequados;
Ação 199 – estudo de viabilidade da utilização de tecnologias destinadas à recuperação energética dos resíduos sólidos urbanos.
Meta 67: Reinserção de resíduos reutilizáveis e recicláveis
Ação 200 - incentivo à atuação conjunta do poder público e iniciativa privada para a promoção de eventos como realização de feiras e “brechós” com
produtos elaborados a partir de resíduos reutilizáveis e recicláveis;
Ação 201 - implantação de “bolsas” para recebimento de materiais que podem ser reutilizados;
Meta 68: Programa de coleta seletiva
Ação 202 – implementação da reestruturação do programa de coleta seletiva, com base no estudo da ação 185;
Ação 203 - estruturação de associações e cooperativas de catadores, no norte da ilha, no sul da Ilha e no Continente objetivando a vinculação destas
entidades ao sistema formal de coleta seletiva municipal;
Ação 204 - apoio institucional do poder público às organizações de catadores, de modo a suprir carências básicas na gestão da associação/cooperativa;
Meta 69: Reduzir a quantidade de resíduos sólidos encaminhados ao aterro sanitário atendendo o percentual mínimo de 20%.
Ação 205 - implantação de programa de coleta seletiva de resíduos orgânicos;
Ação 206 - fortalecimento do programa de coleta seletiva de resíduos recicláveis para aumento da massa de resíduos recicláveis desviados da coleta
convencional;
Ação 207 - estabelecimento, no que couber, dos instrumentos que serão resultantes do estudo de mecanismos voltados para redução da geração de resíduos;
Ação 208 - implementação do plano municipal de gestão de resíduos sólidos.
Ação 209 - criação de uma associação/cooperativa central para recebimento de todos resíduos já triados e pesados pelas associações/cooperativas locais,
com objetivo de centralizar a negociação e comercialização do material reciclável diretamente com a indústria recicladora;
Meta 70: Reduzir a quantidade de resíduos sólidos encaminhados ao aterro sanitário atendendo o percentual mínimo de 40%.
Ação 210 – continuação das ações propostas para atendimento da meta 70.
Meta 71: Reduzir a quantidade de resíduos sólidos encaminhados ao aterro sanitário atendendo o percentual mínimo de 60%.
Ação 211 – continuação das ações propostas para atendimento da meta 71.

SG/E

P

261

PLANO MUNICIPAL INTEGRADO DE SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS
Versão Consolidada Final

Prefeitura Municipal de Florianópolis
Prestadora de Serviço
Agência
SDS CMS
FLORAM/
VIG.
SMHSA
IPUF Água Esgoto Drenagem Resíduos Reguladora
FATMA
SANIT.

Programa de Melhoria e Implantação de Central de Gerenciamento de Resíduos Sólidos Urbanos
Meta 72: Central de gerenciamento
Ação 212 - avaliação para reestruturação do CETReS nos moldes da central de gerenciamento para o Itacorubi;
Ação 213 - licenciamento ambiental de todas as unidades e atividades passíveis de licenciamento;
Ação 214 - identificação e viabilidade de uso de áreas, no âmbito do município, destinadas à implantação de centrais de gerenciamento de resíduos sólidos;
Ação 215 – estudo conceitual de projeto de central de gerenciamento;
Meta 73: Implantar a Central de Gerenciamento de Resíduos Sólidos localizado na UTP 6 (Bairro Itacorubi), para atendimento das UTPs 1, 2, 3,
4, 5 (Bairro Lagoa da Conceição), 6, 7, 9, 11, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28.
Ação 216 - modernização e ampliação da estrutura existente de triagem para melhoria e ampliação do serviço de segregação de materiais reciclável secos,
possibilitando a implantação de novas associações/cooperativas e a inclusão social dos catadores;
Ação 217 - implantação de unidade de tratamento de resíduos orgânicos, como compostagem/vermicompostagem e/ou digestão anaeróbia/bioenergia;
Ação 218 - modernização de toda a estrutura existente da Central de Gerenciamento para atendimento da demanda, em compatibilidade com a conservação
do meio ambiente.
Meta 74: Rede de pequenos volumes
Ação 219 - elaboração de estudo para identificação e viabilidade de áreas de recebimento de pequenos volumes;
Ação 220 - implementação de rede de pequenos volumes.
Meta 75: Implantar a Central de Gerenciamento de Resíduos Sólidos para diminuição do volume transportado ao aterro sanitário nas UTPs 5
(Bairro São João do Rio Vermelho), 9, 10, 12, 13, 14, 15 16, 17, 18 e 19
Ação 221 - implantar a Central de Gerenciamento de Resíduos Sólidos Urbanos do Norte da Ilha, na UTP 12, que será constituída das seguintes unidades:
transbordo, triagem, reciclagem de resíduos secos e orgânicos, armazenamento temporário de resíduos especiais, pesados e da construção civil, ponto de
entrega voluntária (PEV), unidade de lavação de equipamentos e educação ambiental.
Meta 76: Gerenciamento dos resíduos sólidos para diminuição do volume transportado ao aterro sanitário nas UTPs 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28.
Ação 222 - implantação da Central de Gerenciamento de Resíduos Sólidos Urbanos do Sul da Ilha, na UTP 21, que será constituída das seguintes unidades:
transbordo, triagem, reciclagem de resíduos secos e orgânicos, armazenamento temporário de resíduos especiais, pesados e da construção civil, ponto de
entrega voluntária (PEV) unidade de lavação de equipamentos e educação ambiental.
Meta 77: Gerenciamento dos resíduos sólidos para diminuição do volume transportado ao aterro sanitário nas UTPs 1, 2, 3 e 20.
Ação 223 - implantação da Central de Gerenciamento de Resíduos Sólidos Urbanos do Continente, na UTP 21, que será constituída das seguintes unidades:
transbordo, triagem, reciclagem de resíduos secos e orgânicos, armazenamento temporário de resíduos especiais, pesados e da construção civil, ponto de
entrega voluntária (PEV) unidade de lavação de equipamentos e educação ambiental;
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Programa de Melhoria Operacional e Ampliação da Coleta e Limpeza Pública
Meta 78: Coleta e limpeza pública, técnica e economicamente sustentáveis, para atender 100% da demanda
Ação 224 - levantamento das zonas de geração de resíduos (zonas residenciais, comerciais, setores de concentração de lixo público, área de lazer etc), com
respectivas densidades populacionais, tipificação urbanística (informações sobre avenidas, ruas, tipos de pavimentação, extensão, declividade, sentidos e
intensidade de tráfego, áreas de difícil acesso etc.), e socioeconômica;
Ação 225 - escolha dos veículos coletores embasada em informações seguras sobre a quantidade e as características dos resíduos a serem coletados e
transportados, formas de acondicionamento dos resíduos, condições de acesso aos pontos de coleta etc;
Ação 226 - redesenho dos itinerários de coleta dos resíduos sólidos urbanos, contemplando um gráfico de área em mapa ou croqui; indicações de início e
término, com justificativas para o percurso; pontos de coleta manual (sem acesso a veículos); e trechos com percurso morto e manobras especiais tais como
ré e retorno.
Ação 227 - otimização dos roteiros de coleta especial e varrição, limpeza de ruas, com alteração de frequência, horários, percursos e pessoal envolvido,
quando necessário.
Ação 228 - integração multimodal do transporte de resíduos, por meio do estudo de viabilidade técnica de cada opção. Verificar, em especial, a
possibilidade de integração com o transporte marítimo, tendo em vista as condições locais do município. (colocar meta 76)
Ação 229 - implantação de sistemas logísticos mais sofisticados e gerenciamento de dados com uso de tecnologia da informação;
Ação 230 - padronização técnica dos equipamentos, materiais, veículos e metodologias de trabalho;
Ação 231 - capacitação de gestores envolvidos nas atividades relacionadas ao gerenciamento integrado dos resíduos sólidos urbanos do Município de
Florianópolis;
Ação 232 - planejamento dos espaços territoriais de apoio ao gerenciamento dos resíduos de limpeza pública, em articulação ao Plano Diretor Participativo;
Ação 233 - adoção de soluções locais compatíveis com a situação diagnosticada nos diferentes pontos do território municipal, no encaminhamento de
alternativas ao acondicionamento, armazenamento, coleta, transporte, tratamento e disposição final dos resíduos sólidos;
Ação 234 - implantação de uma gestão diferenciada para resíduos, de acordo com suas origens e características;
Ação 235 - melhoramento das condições de trabalho (valorização do trabalhador) e dos aspectos ambientais envolvidos nas atividades de transporte e

SG

SG

SG

P

P

E

262

PLANO MUNICIPAL INTEGRADO DE SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS
Versão Consolidada Final

Prefeitura Municipal de Florianópolis
Prestadora de Serviço
Agência
SDS CMS
FLORAM/
VIG.
SMHSA
IPUF Água Esgoto Drenagem Resíduos Reguladora
FATMA
SANIT.
transbordo dos resíduos sólidos urbanos;
Ação 236 - melhoramento da integração do sistema, de modo a alcançar ganhos em cobertura e celeridade do atendimento, economia, e eliminação de
desperdícios;
Ação 237 - preparação de um manual de operação e manutenção da coleta e limpeza pública.
Meta 79: Logística de movimentação dos resíduos sólidos urbanos e seu encaminhamento até a destinação final
Ação 238 - estudo da movimentação dos resíduos desde a sua geração no território municipal, com objetivo de identificar o trajeto mais curto e mais seguro
até a destinação final adequada.
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Programa de Disposição Final
Meta 80: Gestão associada da disposição final dos resíduos sólidos entre os municípios da Grande Florianópolis
Ação 239 - estudo de regionalização visando à gestão integrada e associada de resíduos sólidos na região da Grande Florianópolis, bem como a capacitação
de agentes públicos e técnicos na gestão integrada e associada;
Ação 240 - elaboração de estudos de novas áreas para a destinação final dos resíduos sólidos urbanos, priorizando a identificação de soluções consorciadas
ou compartilhadas na Grande Florianópolis;
Ação 241 - viabilização de aterro sanitário para atender à demanda de resíduos sólidos;
Ação 242 - pesquisa de tecnologias apropriadas para a disposição final dos resíduos sólidos urbanos da Grande Florianópolis.
Meta 81: Disposição de resíduos sólidos urbanos em novo aterro sanitário para atender à demanda
Ação 243 - disposição de resíduos sólidos, não recicláveis, em novo aterro sanitário para atender à respectiva demanda do município por um período
mínimo de 20 anos.
SG.. Supervisionar/Gerenciar; E.. Executar; P.. Participar; A.. Acompanhar; RF.. Regular/Fiscalizar

Quadro 11 – Matriz de responsabilidade do PMISB
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12. INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO
O PMISB constitui mais uma ferramenta de gestão da administração pública e se integrará ao
conjunto de políticas públicas de saneamento básico do município de Florianópolis. Por essa
razão é importante que todos os agentes envolvidos – administradores públicos, empresas e a
sociedade como um todo – possam conhecer os seus objetivos, diretrizes e programas. Ainda,
acompanhar a sua execução, avaliar e exigir a sua máxima efetividade são atitudes que se
transferem para o campo do interesse público.
Nesse contexto, a avaliação e o monitoramento assumem um papel fundamental como
ferramentas de gestão e de garantia da sustentabilidade e efetividade do referido Plano.
A propósito, a atividade de avaliação pode ser definida “prática de atribuir valor a ações”
previamente planejadas. No que tange à avaliação de projetos, programas e políticas de governo,
a atividade tem como objetivo “maximizar a eficácia dos programas na obtenção dos seus fins e
a eficiência na alocação de recursos para a consecução dos mesmos”. (ENAP, 2010).
A avaliação, de forma mais detalhada, é:
Avaliação: Ferramenta que contribui para integrar as atividades do ciclo de gestão
pública. Envolve tanto julgamento como atribuição de valor e mensuração. Não é
tarefa neutra, mas comprometida com princípios e seus critérios. Requer uma
cultura, uma disciplina intelectual e uma familiaridade prática, amparadas em
valores. Deve estar presente, como componente estratégico, desde o planejamento
e formulação de uma intervenção, sua implementação (os conseqüentes ajustes a
serem adotados) até as decisões sobre sua manutenção, aperfeiçoamento,
mudança de rumo ou interrupção, indo até o controle. (ENAP, 2010).
Quanto ao monitoramento, extrai-se a seguinte compreensão:
Monitoramento: Também conhecido como avaliação em processo, trata-se da
utilização de um conjunto de estratégias destinadas a realizar o acompanhamento
de uma política, programa ou projeto. É uma ferramenta utilizada para intervir no
curso de um programa, corrigindo sua concepção. É o exame contínuo dos
processos, produtos, resultados e os impactos das ações realizadas. O
monitoramento permite identificar tempestivamente as vantagens e os pontos
frágeis na execução de um programa e efetuar os ajustes necessários à
maximização dos seus resultados e impactos. (ENAP, 2010).
Como instrumentos de avaliação do PMISB do Município de Florianópolis serão adotados os
Indicadores do Sistema Nacional de Informações Sobre Saneamento (SNIS), os quais têm sido
utilizados pela quase totalidade das operadoras de serviços de água e esgoto existentes no Brasil.
Estes indicadores adotados correspondem aos setores de abastecimento de água, esgotamento
sanitário e manejo de resíduos sólidos. No que tange à drenagem, como ainda não existem
indicadores consolidados pelo SNIS, foram criados alguns indicadores específicos.

264

PLANO MUNICIPAL INTEGRADO DE SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS
Versão Consolidada Final

O SNIS surgiu em 1994, quando se constatou a necessidade de um sistema de informações
direcionado às atividades de prestação dos serviços de água, esgoto e manejo de resíduos sólidos.
O SNIS é vinculado ao Ministério das Cidades especificamente à Secretaria Nacional de
Saneamento Ambiental (SNSA). Nos termos da Lei nº 11.445/2007, cumpre ao Ministério das
Cidades criar e administrar o Sistema Nacional de Informações em Saneamento Básico
(SINISA), ainda em desenvolvimento.
O módulo correspondente aos serviços de água e esgoto (AE) disponibiliza as informações das
instituições responsáveis pela prestação dos serviços de água e esgotos, tais como companhias
estaduais, autarquias ou empresas municipais, departamentos municipais e empresas privadas..
Importante registrar que os programas de investimentos do Ministério das Cidades, incluindo o
Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) exigem o envio regular de dados ao SNIS, como
critério de seleção, hierarquização das instituições credenciadas e posteriorliberação de recursos
financeiros.
A seguir, apresentam-se os indicadores a serem utilizados no processo de avaliação e
monitoramento do PMISB do Município de Florianópolis, para cada setor do saneamento básico,
bem como são relacionadas as informações operacionais necessárias à quantificação dos
indicadores adotados. Anota-se que novos indicadores poderão ser criados e aplicados ao
saneamento básico, conforme a demanda apresentada pela Prefeitura Municipal de Florianópolis.
O ente regulador responsável pela interação entre o município e os prestadores de serviços,
deverá, de comum acordo com o Conselho Municipal de Saneamento Básico, estabelecer o
processo de avaliação conjunta com os setores abastecimento de água, esgotamento sanitário,
limpeza pública e drenagem de águas pluviais.
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Quadro 37: Glossário para o cálculo dos indicadores de avaliação e Monitoramento
CÓDIGO

NOME

A01

População atendida com
abastecimento de água

A02

Quantidade de ligações
ativas de água

A04

Quantidade de ligações
ativas de água
micromedidas

A06

Volume de água
produzido

A08

Volume de água
micromedido

A10

Volume de água
consumido

A11

Volume de água
faturado

A12

Volume de água
macromedido

A17

Volume de água bruta
exportado

A18

Volume de água tratada
importado

A19

Volume de água tratada
exportado

A24

Volume de água de
serviço

E01

População total atendida
com esgotamento

DEFINIÇÃO
Valor da população atendida com abastecimento de água
pelo prestador de serviços, no último dia do ano de
referência. Corresponde à população que é efetivamente
servida com os serviços, ou seja, está associada à
quantidade de economias residenciais ativas de água. No
SNIS é adotado o valor estimado pelo próprio prestador
de serviços.
Quantidade de ligações ativas de água à rede pública,
providas ou não de aparelho de medição (hidrômetro),
que contribuíram para o faturamento no último mês do
ano.
Quantidade de ligações ativas de água, providas de
aparelho de medição (hidrômetro) em funcionamento
regular, que contribuíram para o faturamento no último
mês do ano.
Volume de água disponível para consumo,
compreendendo a água captada pelo prestador de
serviços e a água importada bruta, ambas tratadas na(s)
unidade(s) de tratamento do prestador de serviços,
medido ou estimado, na(s) Estação(ões) de Tratamento
de Água - ETA(s) ou Unidade(s) de Tratamento
Simplificado - (UTS(s). Inclui os volumes de água
captada pelo prestador de serviços, disponibilizados para
consumo sem tratamento, medidos na(s) entrada(s) do
sistema de distribuição.
Volume de água apurado pelos aparelhos de medição
(hidrômetros) instalados nos ramais prediais.
Volume de água consumido por todos os usuários,
compreendendo o volume micromedido, o volume
estimado para as ligações desprovidas de aparelho de
medição (hidrômetro) e o volume de água tratada
exportado.
Volume de água debitado ao total de economias
(medidas e não medidas), para fins de faturamento.
Inclui o volume de água tratada exportado.
Valor da soma dos volumes de água medidos por meio
de macromedidores permanentes: na(s) saída(s) da(s)
ETA(s), das UTS(s) e nos pontos de entrada de água
tratada importada, se existirem.
Volume de água bruta transferido para outros agentes
distribuidores, sem qualquer tratamento.
Volume de água bruta transferido para outros agentes
distribuidores, sem qualquer tratamento.
Volume anual de água potável, previamente tratada (em
ETA(s) ou por simples desinfecção), recebido de outros
agentes fornecedores. Deve estar computado no volume
de água macromedido (A12), quando efetivamente
medido.
Volume de água potável, previamente tratada (em ETA
ou por simples desinfecção), transferido para outros
agentes distribuidores. Deve ser computado nos Volumes
de Água Consumido e Faturado.
Valor da soma dos volumes de água para atividades
operacionais e especiais, com o volume de água
recuperado.
Valor da soma da população atendida com esgotamento
sanitário pelo prestador de serviços, no último dia do ano

UNIDADE

habitantes

ligações

ligações

1.000 m³/ano

1.000 m³/ano

1.000 m³/ano

1.000 m³/ano

1.000 m³/ano

1.000 m³/ano

1.000 m³/ano

1.000 m³/ano

1.000 m³/ano
km
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sanitário

E04

Extensão da rede de
esgoto

E05

Volume de esgoto
coletado

E06

Volume de esgoto
tratado

E07

Volume de esgoto
faturado

F03

Receita operacional
direta-esgoto

G12

População total do
município

Q02

Quantidade de
paralisações no sistema
de distribuição de água

Q03

Duração das
paralisações

Q04

Quantidade de
economias ativas
atingidas por
paralisações

Q12

Duração dos

de referência. Corresponde à população que é
efetivamente servida com os serviços, ou seja, está
associada à quantidade de economias residenciais ativas
de esgoto.
No SNIS é adotado o valor estimado pelo próprio
prestador de serviços.
Não deve ser confundida com a população total dos
municípios atendidos com esgotamento sanitário,
identificada pelo código G12b. A população E01 deve
ser menor ou igual à população da informação G12b.
Comprimento total da malha de coleta de esgoto,
incluindo redes de coleta, coletores e interceptadores, e
excluindo ramais prediais e emissários de recalque,
operada pelo prestador de serviços no último mês do ano.
Volume de esgoto lançado na rede coletora (em geral
considerado como sendo 80% a 85% do volume de água
consumido na área atendida por esgotamento sanitário).
Volume de esgoto submetido a tratamento, medido ou
estimado na entrada da(s) Estação(oes) de Tratamento de
Esgoto – ETE(s).
Volume de esgoto debitado ao total de economias, para
fins de faturamento.
Valor faturado anual decorrente da prestação do serviço
de esgotamento sanitário, resultante exclusivamente da
aplicação das tarifas.

Valor da população total de um município, incluindo
tanto a população servida quanto a que não é servida
com os serviços. É adotada no SNIS a estimativa
realizada anualmente pelo IBGE.
Quantidade de vezes, no ano, inclusive repetições, em
que ocorreram paralisações no sistema de distribuição
de água. Devem ser somadas somente as paralisações
que, individualmente, tiveram duração igual ou
superior a seis horas. No caso de município atendido
por mais de um sistema, as paralisações dos diversos
sistemas devem ser somadas.
Quantidade de horas, no ano, em que ocorreram
paralisações no sistema de distribuição de água.
Devem ser somadas somente as durações de
paralisações que, individualmente, foram iguais ou
superiores a seis horas. No caso de município
atendido por mais de um sistema, as durações das
paralisações dos diversos sistemas devem ser
somadas. As durações devem corresponder às
paralisações computadas na informação Q02.
Quantidade total anual, inclusive repetições, de
economias ativas atingidas por paralisações no
sistema de distribuição de água. Devem ser somadas
somente as economias ativas atingidas por
paralisações que, individualmente, tiveram duração
igual ou superior a seis horas. No caso de município
atendido por mais de um sistema, as informações dos
diversos sistemas devem ser somadas.
A quantidade de economias ativas atingidas deve
corresponder às paralisações computadas na
informação Q02.
Quantidade de horas, no ano, despendida no conjunto

km

1.000 m³/ano

1.000 m³/ano
1.000 m³/ano
R$/ano

habitantes

paralisação

hora

economia

hora
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extravasamentos
registrados

Q11

Quantidade de
extravasamentos de
esgotos registrados

Q15

Quantidade de
economias ativas
atingidas por
interrupções
sistemáticas

Q21

Quantidade de
interrupções
sistemáticas

Q22

Duração das
interrupções
sistemáticas

Q24

Quantidade de serviços
executados

Q25

Tempo total de
execução dos serviços

de ações para solução dos problemas de
extravasamentos na rede de coleta de esgotos, desde a
primeira reclamação junto ao prestador de serviços até
a conclusão do reparo. No caso de município atendido
por mais de um sistema, as informações dos diversos
sistemas devem ser somadas.
As durações devem corresponder aos extravasamentos
computados na informação Q11.
Quantidade de vezes, no ano, inclusive repetições, em
que foram registrados extravasamentos na rede de
coleta de esgotos. No caso de município atendido por
mais de um sistema, as informações dos diversos
sistemas devem ser somadas.
Quantidade total anual, inclusive repetições, de
economias ativas atingidas por interrupções
sistemáticas no sistema de distribuição de água
decorrente de intermitências prolongadas. No caso de
município atendido por mais de um sistema, as
informações dos diversos sistemas devem ser
somadas.
A quantidade de economias ativas atingidas deve
corresponder às interrupções sistemáticas computadas
na informação Q21.
Quantidade de vezes, no ano, inclusive repetições, em
que ocorreram interrupções sistemáticas no sistema de
distribuição de água, provocando intermitências
prolongadas no abastecimento. No caso de município
atendido por mais de um sistema, as informações dos
diversos sistemas devem ser somadas.
Quantidade de horas, no ano, em que ocorreram
interrupções sistemáticas no sistema de distribuição
de água provocando intermitências prolongadas. No
caso de município que é atendido por mais de um
sistema, as informações dos diversos sistemas devem
ser somadas.
As durações devem corresponder às interrupções
sistemáticas computadas na informação Q21.
Quantidade total anual de serviços executados no(s)
sistema(s) de abastecimento de água e de esgotamento
sanitário relativa às reclamações ou solicitações feitas.
No caso de município atendido por mais de um
sistema, as informações dos diversos sistemas devem
ser somadas.
A quantidade de serviços executados é computada na
quantidade de reclamações ou solicitações de serviços
da informação Q23. Portanto, a informação Q24 deve
ser sempre menor ou igual à informação Q23.
Quantidade total anual de horas despendida no
conjunto de ações para execução dos serviços, desde a
primeira reclamação ou solicitação até a conclusão do
serviço. No caso de município atendido por mais de
um sistema, as informações dos diversos sistemas
devem ser somadas.
O tempo total de execução dos serviços deve
corresponder à soma dos tempos de cada serviço

extravasamento

economia

interrupção

hora

serviço
executado

hora
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Q26

Quantidade de
amostras analisadas
para aferição de
coliformes totais

Q27

Quantidade de
amostras analisadas
para aferição de
coliformes totais com
resultados fora do
padrão

Q28

Quantidade mínima de
amostras obrigatórias
para aferição de
coliformes totais

VD

Volumes de água

Ge002

Ge006

Ge009

Ge023

População urbana do
município

Receita arrecadada
com serviços de
manejo de RSU
Despesa com agentes
privados executores
de serviços de manejo
de RSU

Despesa dos agentes
públicos executores
de serviços de manejo
de RSU

computado na informação Q24.
Quantidade total anual de amostras coletadas na(s)
saída(s) da(s) unidade(s) de tratamento e no sistema
de distribuição de água (reservatórios e redes), para
aferição do teor de coliformes totais. No caso de
município atendido por mais de um sistema, as
informações dos diversos sistemas devem ser
somadas.
Quantidade total anual de amostras coletadas na(s)
saída(s) da(s) unidade(s) de tratamento e na rede de
distribuição de água, para aferição do teor de
coliformes totais, cujo resultado da análise ficou fora
do padrão determinado pela Portaria 518/04 do
Ministério da Saúde. No caso de município atendido
por mais de um sistema, as informações dos diversos
sistemas devem ser somadas.
Quantidade mínima anual de amostras obrigatórias a
coletar na(s) saída(s) da(s) unidade(s) de tratamento e
no sistema de distribuição de água (reservatórios e
redes), para aferição do teor de coliformes totais
presentes na água, determinada pela Portaria
518/04 do Ministério da Saúde. A quantidade mínima
obrigatória varia com a quantidade de pessoas
abastecidas e a quantidade de unidades de tratamento.
No caso de município atendido por mais de um
sistema, as informações dos diversos sistemas devem
ser somadas.
(produzido + tratada importado – tratada exportado)
População urbana de um município. Inclui tanto a
população atendida quanto a que não é atendida com
os serviços. No SNIS é adotada uma estimativa
usando a respectiva taxa de urbanização do último
Censo ou Contagem de População do IBGE,
multiplicada pela população total estimada
anualmente pelo IBGE.
Valor anual dos recursos arrecadados por meio da
cobrança de taxas, tarifas ou outras formas vinculadas
à prestação de serviços de manejo de RSU.

amostra

amostra

amostra

m³

habitantes

R$/ano

Valor anual da soma das despesas com serviços de
manejo de RSU realizadas por agentes privado e
público.

R$/ano

Valor anual das despesas dos agentes públicos
realizadas com os serviços de manejo de RSU,
incluindo a execução dos serviços propriamente ditos
mais a fiscalização, o planejamento e a parte gerencial
e administrativa. Correspondem às despesas com
pessoal próprio somadas às demais despesas
operacionais com o patrimônio próprio do município
(despesas com materiais de consumo, ferramentas e
utensílios, aluguéis, energia, combustíveis, peças,
pneus, licenciamentos e manutenção da frota, serviços
de oficinas terceirizadas, e outras despesas). Inclui
encargos e demais benefícios incidentes sobre a folha

R$/ano

269

PLANO MUNICIPAL INTEGRADO DE SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS
Versão Consolidada Final

de pagamento do pessoal envolvido. Não inclui:
despesas referentes aos serviços de manejo de RSU
realizadas com agentes privados executores
(informação GE009); despesas com serviço da dívida
(juros, encargos e amortizações); despesas de
remuneração de capital; e despesas com depreciações
de veículos, equipamentos ou instalações físicas.
Valor declarado pelo órgão responsável da população
urbana efetivamente beneficiada com o serviço
regular de coleta de RDO no município, no final do
ano de referência. Inclui populações da sede e de
localidades efetivamente atendidas de forma regular.
No SNIS é adotado o valor declarado pelo agente
responsável pelo serviço. Entende-se como regular o
serviço com freqüência mínima de 1 (uma) vez por
semana.
Valor declarado pelo órgão responsável da população
urbana efetivamente beneficiada com o serviço
regular de coleta de RDO em outro(s) município(s),
prestado pelo mesmo agente responsável pela
informação, no final do ano de referência. Inclui
populações da sede e de localidades efetivamente
atendidas de forma regular. No SNIS é adotado o
valor declarado pelo agente responsável pelo serviço.
Entende-se como regular o serviço com freqüência
mínima de 1 (uma) vez por semana.
Quantidade anual de RDO coletada por serviço
executado diretamente pelos agentes públicos.
Não inclui quantidade de RPU coletada. Inclui
quantidades decorrentes do serviço de coleta seletiva
feito pelos agentes públicos.
Quantidade anual de RDO coletada por serviço
executado diretamente pelos agentes privados. Não
inclui quantidade de RPU coletada. Inclui quantidades
decorrentes do serviço de coleta seletiva feito pelos
agentes privados.
Valor anual da soma das quantidades de RDO e RPU
coletadas por serviço executado diretamente pelos
agentes privados. Não inclui quantidade coletadas de
resíduos dos serviços de saúde (RSS) e resíduos da
construção civil (RCD).
Valor anual da soma das quantidades totais de RDO e
RPU coletadas por todos os agentes mencionados,
públicos, privados, cooperativas e outros. Não inclui
quantidades coletadas de resíduos dos serviços de
saúde (RSS) e resíduos da construção civil (RCD).

Co050

População urbana do
município, atendida
com serviço de coleta
de RDO

Co051

População urbana de
outros municípios,
atendida com serviço
de coleta de RDO

Co108

Quantidade de RDO
coletada pelo agente
público

Co109

Quantidade de RDO
coletada pelos agentes
privados

Co116

Quantidade de RDO e
RPU coletada pelo
agente público

Co117

Quantidade de RDO e
RPU coletada pelos
agentes privados

Rs008

Quantidade de RSS
coletada pelos
geradores ou empresas
contratadas por eles

Quantidade anual de resíduos dos serviços de saúde
(RSS) oriundos de coletada diferenciada executada
pelos próprios geradores ou empresas contratadas por
eles.

tonelada/ano

Rs028

Quantidade de RSS
coletada pela prefeitura
ou empresa contratada
por ela

Quantidade anual de resíduos dos serviços de saúde
(RSS) oriundos da coleta diferenciada executada pela
Prefeitura ou por empresas contratadas por ela.
Incluem quantidades de RSS de todas as unidades de
saúde, mesmo as que não são públicas (integrantes do
quadro de unidades de saúde da Prefeitura).

tonelada/ano

habitante

habitante

tonelada/ano

tonelada/ano

tonelada/ano

tonelada/ano
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Va019

Despesa com empresas
contratadas para o
serviço de varrição

Va037

Despesa dos agentes
públicos com o serviço
de varrição

Cs009

Quantidade total de
materiais recuperados
exceto matéria
orgânica e rejeito

Cso**

Quantidade total de
materiais orgânicos
recuperada

Valor anual das despesas da Prefeitura com empresas
contratadas exclusivamente para execução do serviço
de varrição de vias e logradouros públicos.
Valor anual das despesas da Prefeitura com o serviço
de varrição de vias e logradouros públicos.
Correspondem às despesas realizadas com pessoal
próprio somadas às demais despesas operacionais com
o patrimônio próprio do município (despesas com
materiais de consumo, ferramentas e utensílios,
aluguéis, energia, combustíveis, peças, pneus,
licenciamentos e manutenção da frota, serviços de
oficinas terceirizadas, e outras despesas).
Inclui encargos e demais benefícios incidentes sobre a
folha de pagamento do pessoal envolvido. Não inclui:
despesas referentes ao serviço de varrição de vias e
logradouros públicos realizadas com agentes privados
executores (informação VA019).
Quantidade anual de materiais recicláveis recuperados
(exceto matéria orgânica e rejeitos) coletados de
forma seletiva ou não, decorrente da ação dos agentes
executores, ou seja, Prefeitura, empresas contratadas
por ela, associações de catadores e outros agentes, não
incluindo, entretanto, quantidades recuperadas por
catadores
autônomos
não-organizados
nem
quantidades recuperadas por intermediários privados
(“sucateiros”).
Quantidade anual de materiais recicláveis orgânicos
recuperados coletados de forma seletiva ou não,
decorrente da ação dos agentes executores, ou seja,
Prefeitura, empresas contratadas por ela, associações
de catadores e outros agentes, não incluindo,
entretanto, quantidades recuperadas por autônomos
não-organizados ou privados.

R$/ano

R$/ano

tonelada/ano

tonelada/ano

**Indicador criado para o PMISB
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12.1.

INDICADORES OPERACIONAIS DO SETOR DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Quadro 38: Relação dos indicadores de avaliação e monitoramento do PMISB do Município de Florianópolis

IND.

IA1**
I22
I05
I09

DEFINIÇÃO DO INDICADOR

EQUAÇÃO

UNIDADE

A01
G12

percentual

A10-A19
A01*

(L/habitante)/dia

Receita operacional direta água
Volume de água faturado – Volumes de água exportados

F0
A11-A17-A19

R$/m³

Quantidade de ligações ativas de água micromedidas
Quantidade de ligações ativas de água

A04*
A02*

percentual

Índice de atendimento de água municipal
População atendida com abastecimento de água pelo prestador de serviços
População total do município
Consumo médio per capita de água
Volume de água consumido – Volume de água tratada exportado
População atendida com abastecimento de água
Tarifa média de água

Índice de hidrometração

I10

Índice de micromedição relativo ao volume disponibilizado
Volume de água micromedido
Volume de água disponibilizado para distribuição (VD)² - Volume de água de serviço

__A08__
VD-A24

percentual

I11

Índice de macromedição
Volume de água macromedido – Volume de água tratada exportado
Volume de água disponibilizado para distribuição (VD)

A12-A19
VD

percentual

(A06+A18–A24)–A10
A06+A18-A24

percentual

Índice de perdas na distribuição

I49

Volume de água (produzido + tratado importado – de serviço) – Volume de água consumido
Volume de água (produzido + tratado importado – de serviço)

* O cálculo considera a média aritmética da soma do valor de dezembro do ano anterior com o de dezembro do ano de referência, dividida por dois.
**Indicador criado para o PMISB
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12.2.

INDICADORES DE QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Quadro 38: Relação dos indicadores de avaliação e monitoramento do PMISB do Município de Florianópolis

IND.

DEFINIÇÃO DO INDICADOR

EQUAÇÃO

UNIDADE

Q02
Q04

economias/paralisação

Q03
Q02

horas/paralisação

Q15
Q21

economias/interrupção

Q22
Q21

horas/interrupção

Economias atingidas por paralisações

I071

Quantidade de economias ativas atingidas por paralisações
Quantidade de paralisações
Duração média das paralisações
Duração das paralisações
Quantidade de paralisações

I072

Economias atingidas por intermitências

I073

Quantidade de economias ativas atingidas por intermitências prolongadas
Quantidade de interrupções sistemáticas
Duração média das intermitências

I074

Duração das intermitências prolongadas
Quantidade de interrupções sistemáticas
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12.3.

INDICADORES OPERACIONAIS DO SETOR DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
IND.

Quadro 39: Relação dos indicadores de avaliação e monitoramento do PMISB do Município de Florianópolis
DEFINIÇÃO DO INDICADOR
EQUAÇÃO
EXPRESSO EM
Índice de atendimento de esgoto municipal

IES**

População atendida com esgotamento sanitário pelo prestador de serviços
População total do município
Tarifa média de esgoto

I06

Receita operacional direta esgoto
Volume de esgoto faturado
Índice de coleta de esgoto

I15

________________Volume de esgoto coletado_______________
Volume de água consumida – Volume de água tratada exportado
Índice de tratamento de esgoto

I16

Volume de esgoto tratado
Volume de esgoto coletado
Índice de esgoto tratado referente à água consumida

I46

_________________Volume de esgoto tratado________________
Volume de água consumido – Volume de água tratada exportado
Extravasamento de esgotos por extensão de rede

I82

Quantidade de extravasamentos de esgotos registrados
Extensão da rede de esgoto

E01
G12

F03
E07
__E05__
A10-A19
E06
E05
_E06__
A10-A19
Q11
E04

* O cálculo considera a média aritmética da soma do valor de dezembro do ano anterior com o de dezembro do ano de referência, dividida por dois.
**Indicador criado para o PMISB

percentual

R$/m³

percentual

percentual

percentual

extravasamento./km
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12.4.

INDICADORES DE QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Quadro 38: Relação dos indicadores de avaliação e monitoramento do PMISB do Município de Florianópolis

IND.

I077

DEFINIÇÃO DO INDICADOR
Duração média dos reparos de extravasamentos de esgotos
Duração dos extravasamentos registrados
Quantidade de extravasamentos de esgotos registrados

EQUAÇÃO

UNIDADE

Q12
Q11

horas/extravasamento

Q25
Q24

horas/paralisação

Q27
Q26

economias/interrupção

Q26
Q28

horas/interrupção

Duração média dos serviços executados

I083

Tempo de execução dos serviços
Quantidade de serviços executados
Incidência das análises de coliformes totais fora do padrão

I084

Quantidade das amostras para análises de coliformes totais com resultados fora do padrão
Quantidade de amostra analisadas para aferição de coliformes totais
Índice de conformidade da quantidade de amostras – coliformes totais

I085

Quantidade das amostras analisadas para aferição de coliformes totais
Quantidade mínima de amostras obrigatórias para coliformes totais
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12.5.

INDICADORES DO SETOR DE DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS URBANAS
IND.

Quadro 40: Indicadores de avaliação sugeridos para o Setor de Drenagem Urbana
DEFINIÇÃO DO INDICADOR

Unidade

Atendimento do Sistema de Drenagem

ID1

**

ID2**

População urbana atendida por sistema de drenagem urbana
População urbana do município * 100

%

Vias Urbanas com Sistema de Drenagem
Extensão do sistema de drenagem urbana
Extensão total do sistema viário urbano * 100

%

Ocorrência de Alagamentos na UTP

ID3

**

ID4

**

Total de ocorrências de alagamentos na UTP no período de um ano
Área da UTP

Número de Pontos de
Alagamento / km²

Eficiência do Sistema de Drenagem Urbana na UTP

ID5**
ID6**

Número de vias com sistema de drenagem urbana sem ocorrência de alagamentos na UTP
Número de vias com sistema de drenagem urbana na UTP * 100

%

Área Urbanizada
Área urbanizada do município
Área total do município * 100
Periodicidade de Manutenção do Canal

**Indicador criado para o PMISB

Último intervalo entre manutenções do canal

%

meses
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12.6.

INDICADORES DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

IND.

Quadro 41: Relação dos indicadores de avaliação e monitoramento do PMISB do Município de Florianópolis
INDICADORES GERAIS
DEFINIÇÃO DO INDICADOR
EQUAÇÃO
UNIDADE
Auto-suficiência financeira da prefeitura com o manejo de RSU:

I005

____Receita arrecadada com manejo de RSU____
Despesa total da prefeitura com manejo de RSU
Despesa per capita com manejo de RSU em relação à população urbana:

I006

IND.

Despesa total da prefeitura com manejo de RSU
População urbana

Ge006 x 100
(Ge023+Ge009)

percentual

(Ge023+Ge009)
Ge002

R$ / habitante

Quadro 41: Relação dos indicadores de avaliação e monitoramento do PMISB do Município de Florianópolis
INDICADORES SOBRE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E PÚBLICOS
DEFINIÇÃO DO INDICADOR
EQUAÇÃO
UNIDADE
Taxa de cobertura do serviço de coleta de RDO em relação à população urbana:

I016

População atendida declarada
População urbana

(Co050+Co051) x 100
Ge002

percentual

Massa coletada (RDO + RPU) per capita em relação à população urbana:

I021

I022

Quantidade total coletada
População urbana
Massa (RDO) coletada per capita em relação à população atendida com serviço de
coleta:
Quantidade total de RDO coletada
População atendida declarada

(Co116+Co117)×1.000
Ge002 x365

(Co108+Co109)x1.000
(Co050+Co051)x365

Kg/habitante
/dia

Kg/habitante/dia
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Quadro 41: Relação dos indicadores de avaliação e monitoramento do PMISB do Município de Florianópolis (continuação)
INDICADORES SOBRE COLETA SELETIVA E TRIAGEM
IND.
DEFINIÇÃO DO INDICADOR
EQUAÇÃO
UNIDADE
Taxa de recuperação de materiais recicláveis secos em relação à quantidade total (RDO + RPU) coletada:
Quantidade total de materiais recuperados secos
Quantidade total coletada

I031

Cs009 x 100
(Co116+Co117)

percentual

Cs009 x 1.000
Ge002

Kg/habitantes/
ano

Cso** x 100
(Co116+Co117)

percentual

Massa recuperada per capita de materiais recicláveis secos em relação à população urbana:

I032

Quantidade total de materiais recicláveis recuperados secos
População urbana
Taxa de recuperação de materiais recicláveis orgânicos em relação à quantidade total (RDO + RPU) coletada:

IR1**

Quantidade total de materiais recuperados orgânicos
Quantidade total coletada
Massa recuperada per capita de materiais recicláveis orgânicos em relação à população urbana:

**

IR2

**Indicador criado para o PMISB

Quantidade total de materiais recicláveis recuperados orgânicos
População urbana

Cso** x 1.000
Ge002

Kg/habitantes/
ano

PLANO MUNICIPAL INTEGRADO DE SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS
Versão Consolidada Final

Quadro 41: Relação dos indicadores de avaliação e monitoramento do PMISB do Município de Florianópolis (continuação)
INDICADORES SOBRE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE
IND.
DEFINIÇÃO DO INDICADOR
EQUAÇÃO
UNIDADE
Massa de RSS coletada per capita em relação à população urbana:
Quantidade total coletada de RSS
População urbana

I036

(Rs028+Rs008) x106
Ge002 x 365

Kg/1.000
habitantes/dia

(Rs028+Rs008) x 100
(Co116+Co117)

percentual

Taxa de RSS coletada em relação à quantidade total coletada:

I037

Quantidade total coletada de RSS
Quantidade total coletada

Quadro 41: Relação dos indicadores de avaliação e monitoramento do PMISB do Município de Florianópolis (continuação)
IND.

INDICADORES SOBRE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO
DEFINIÇÃO DO INDICADOR

EQUAÇÃO

UNIDADE

(Va037+Va019)
(Ge023+Ge009)

percentual

Incidência do custo do serviço de varrição no custo total com manejo de RSU:

I046

Despesa total da prefeitura com serviço de varrição
Despesa total da prefeitura com manejo de RSU
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12.7.

INDICADORES TRANSVERSAIS
Quadro 16: Indicadores transversais de avaliação.
DEFINIÇÃO DO INDICADOR

IND.

UNIDADE

Eficiência de reuso de água servida

IT1**

[Volume de água servida reutilizada] *100
[Volume de água consumido do SAA + Volume de água servida reutilizada]

%

Eficiência de aproveitamento da água da chuva

IT2**
**Indicador criado para o PMISB

[Volume de água pluvial aproveitada] *100
[Volume de água consumido do SAA + Volume de água pluvial aproveitada]

%
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13. AÇÕES DE EMERGÊNCIAS E CONTINGÊNCIAS
As ações para emergências e contingências buscam destacar as estruturas disponíveis e
estabelecer as formas de atuação dos órgãos operadores, tanto de caráter preventivo como
corretivo, procurando elevar o grau de segurança e a continuidade operacional das instalações
afetadas com os serviços de saneamento.
Na operação e manutenção dos serviços de saneamento deverão ser utilizados mecanismos locais
e corporativos de gestão, no sentido de prevenir ocorrências indesejadas através do controle e
monitoramento das condições físicas das instalações e dos equipamentos visando minimizar
ocorrência de sinistros e interrupções na prestação dos serviços.
Em caso de ocorrências atípicas, que extrapolam a capacidade de atendimento local, os órgãos
operadores deverão dispor de todas as estruturas de apoio (mão de obra, materiais e
equipamentos), de manutenção estratégica, das áreas de gestão operacional, de controle de
qualidade, de suporte como comunicação, suprimentos e tecnologias de informação, dentre
outras. A disponibilidade de tais estruturas possibilitará que os sistemas de saneamento básico
não tenham a segurança e a continuidade operacional comprometidas ou paralisadas.
As ações de caráter preventivo, em sua maioria, buscam conferir grau adequado de segurança
aos processos e instalações operacionais, evitando descontinuidades nos serviços. Como em
qualquer atividade, no entanto, existe a possibilidade de ocorrência de situações imprevistas. As
obras e os serviços de engenharia em geral, e as de saneamento em particular, são planejados
respeitando-se determinados níveis de segurança resultantes de experiências anteriores e
expressos em legislações e normas técnicas específicas.
Ao considerar as emergências e contingências, foram propostas, de forma conjunta, ações e
alternativas que o executor deverá levar em conta no momento de tomada de decisão em
eventuais ocorrências atípicas, e, ainda, foram considerados os demais planos setoriais existentes
e em implantação, que devem estar em consonância com o PMISB.
Além de destacar as ações que podem ser previstas para minimizar o risco de acidentes, e
orientar a atuação dos setores responsáveis para controlar e solucionar os impactos causados por
situações críticas não esperadas,
A seguir são apresentadas algumas ações de emergências e contingências a serem adotadas para
os serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem urbana e resíduos
sólidos.

281
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13.1.

ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Quadro 17: Ações de Emergências e Contingências para setor de abastecimento de água

OCORRÊNCIA

ALTERNATIVAS PARA EVITAR PARALISAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
EMERGÊNCIAS E CONTINGÊNCIAS
ORIGEM
AÇÕES PARA EMERGÊNCIA E CONTINGÊNCIA
Inundação das captações de água com danificação
de equipamentos
eletromecânicos / estruturas

Falta de água generalizada

Falta de água parcial ou
localizada

Deslizamento de encostas / movimentação do solo
/ solapamento de apoios de
estruturas com arrebentamento da adução de água
bruta
Interrupção prolongada no fornecimento de
energia elétrica nas instalações de
produção de água
Vazamento de cloro nas instalações de tratamento
de água
Qualidade inadequada da água dos mananciais
Ações de vandalismo
Deficiências de água nos mananciais em períodos
de estiagem
Interrupção temporária no fornecimento de
energia elétrica nas instalações de
produção de água
Interrupção no fornecimento de energia elétrica
em setores de distribuição
Danificação de equipamentos de estações
elevatórias de água tratada
Danificação de estruturas de reservatórios e
elevatórias de água tratada
Rompimento de redes e linhas adutoras de água
tratada
Ações de vandalismo

Verificação e adequação de plano de ação às características da ocorrência
Comunicação à população / instituições / autoridades / Defesa Civil
Comunicação à Polícia
Comunicação à Operadora em exercício de energia elétrica
Deslocamento de frota grande de caminhões tanque
Controle da água disponível em reservatórios
Reparo das instalações danificadas
Implementação do Programa de Ação e Emergência Cloro
Implementação de rodízio de abastecimento

Verificação e adequação de plano de ação às características da Ocorrência
Comunicação à população / instituições / autoridades
Comunicação à Polícia
Comunicação à Operadora em exercício de energia elétrica
Deslocamento de frota de caminhões tanque
Reparo das instalações danificadas
Transferência de água entre setores de abastecimento
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13.2.

ESGOTAMENTO SANITÁRIO

Quadro 18: Emergências e Contingências para extravasamento de esgoto de ETE ou elevatória
ALTERNATIVAS PARA EVITAR PARALISAÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO
EMERGÊNCIAS E CONTINGÊNCIAS
OCORRÊNCIA
ORIGEM
AÇÕES PARA EMERGÊNCIA E CONTINGÊNCIA
Comunicar a Concessionária e a SMHSA
Comunicar à CELESC a interrupção de energia
Interrupção no fornecimento de energia
elétrica nas instalações de bombeamento Acionar gerador alternativo de energia
Instalar tanque de acumulação do esgoto extravasado com o objetivo de evitar contaminação do
solo e água
Extravasamento de esgoto em
Comunicar a Concessionária e a SMHSA
ETE por paralisação do
Danificação de equipamentos
Comunicar aos órgãos de controle ambiental os problemas com os equipamentos e a
funcionamento desta unidade de
eletromecânicos ou estruturas
possibilidade de ineficiência e paralisação das unidades de tratamento
tratamento
Instalar equipamento reserva
Comunicar a Concessionária e a SMHSA
Ações de vandalismo
Comunicar o ato de vandalismo à Polícia local
Executar reparo das instalações danificadas com urgência
Comunicar a Concessionária e a SMHSA
Comunicar
à CELESC a interrupção de energia
Interrupção no fornecimento de energia
Acionar
gerador
alternativo de energia
elétrica nas instalações de bombeamento
Instalar tanque de acumulação do esgoto extravasado com o objetivo de evitar contaminação do
solo e água
Extravasamento de esgoto em
Comunicar a Concessionária e a SMHSA
estações elevatórias
Danificação de equipamentos
Comunicar aos órgãos de controle ambiental os problemas com os equipamentos e a
eletromecânicos ou estruturas
possibilidade de ineficiência e paralisação das unidades de tratamento
Instalar equipamento reserva
Comunicar a Concessionária e a SMHSA
Ações de vandalismo
Comunicar o ato de vandalismo à Polícia local
Executar reparo das instalações danificadas com urgência
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Quadro 18: Emergências e Contingências para rede coletora de esgoto danificada

OCORRÊNCIA

Rompimento de coletores,
interceptores e emissários

ALTERNATIVAS PARA EVITAR PARALISAÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO
EMERGÊNCIAS E CONTINGÊNCIAS
ORIGEM
AÇÕES PARA EMERGÊNCIA E CONTINGÊNCIA
Executar reparo da área danificada com urgência
Desmoronamento de taludes ou paredes
de canais
Sinalizar e isolar a área como meio de evitar acidentes
Executar reparo da área danificada com urgência
Erosões de fundo de vale
Comunicar aos órgãos de controle ambiental sobre o rompimento em alguma parte do sistema
de coleta de esgoto
Rompimento de pontos para travessia de
veículos

Obstrução em coletores de esgoto

Ocorrência de retorno de esgoto
nos imóveis
Lançamento indevido de águas pluviais
na rede coletora de esgoto

Comunicar as autoridades de trânsito sobre o rompimento da travessia
Sinalizar e isolar a área como meio de evitar acidentes
Executar reparo da área danificada com urgências
Comunicar a Concessionária e a SMHSA
Isolar o trecho danificado do restante da rede com o objetivo de manter o atendimento das áreas
não afetadas pelo rompimento
Executar reparo das instalações danificadas com urgência
Comunicar a Concessionária e a SMHSA
Executar trabalhos de limpeza e desobstrução
Executar reparo das instalações danificadas
Comunicar à Vigilância Sanitária
Ampliar a fiscalização e o monitoramento das redes de esgoto e de captação de águas pluviais
com o objetivo de identificar ligações clandestinas, regularizar a situação e implantar sistema de
cobrança de multa e punição para reincidentes
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Quadro 18: Emergências e Contingências para contaminação por fossas
ALTERNATIVAS PARA EVITAR PARALISAÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO
OCORRÊNCIA

Vazamentos e contaminação de
solo, curso hídrico ou lençol
freáticos por fossas

EMERGÊNCIAS E CONTINGÊNCIAS
AÇÕES PARA EMERGÊNCIA E CONTINGÊNCIA
Comunicar a Vigilância Sanitária
Promover o isolamento da área e contenção do resíduo com o objetivo de reduzir a
Rompimento, extravasamento,
contaminação
vazamento e/ou infiltração de esgoto por Conter vazamento e promover a limpeza da área com caminhão limpa fossa, encaminhando o
ineficiência de fossas
resíduo para a estação de tratamento de esgoto
Exigir a substituição das fossas negras por fossas sépticas e sumidouros ou ligação do esgoto
residencial à rede pública nas áreas onde existe esse sistema
Comunicar a Vigilância Sanitária
Construção de fossas inadequadas e
Implantar programa de orientação quanto a necessidade de adoção de fossas sépticas em
ineficientes
substituição às fossas negras e fiscalizar se a substituição está acontecendo nos prazos exigidos
ORIGEM

Inexistência ou ineficiência do
monitoramento

Comunicar a Vigilância Sanitária
Ampliar o monitoramento e fiscalização destes equipamentos na área urbana e na zona rural,
principalmente nas fossas localizadas próximas aos cursos hídricos e pontos de captação
subterrânea de água para consumo humano
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13.3.

DRENAGEM URBANA

Quadro 19: Exemplos de Ações de Emergência e Contingência relacionadas ao Sistema de Drenagem Urbana.
EMERGÊNCIAS E CONTINGÊNCIAS
OCORRÊNCIAS
Inexistência ou ineficiência da rede de drenagem urbana
Presença de Esgoto ou Lixo nas galerias de águas pluviais
Presença de materiais de grande porte, como carcaças de
eletrodomésticos, móveis ou pedras.
Assoreamento do de bocas de lobo, bueiros e canais.

Situações de Alagamento, problemas relacionados a micro
drenagem.

Inundações, enchentes provocas pelo transbordamento de rios,
córregos ou canais de drenagem.

AÇÕES
Verificar o uso do solo previsto para região. Comunicar ao setor de planejamento a necessidade de
ampliação ou correção da rede de drenagem.
Comunicar ao setor de fiscalização sobre a presença de mau cheiro ou lixo. Aumentar o trabalho de
conscientização da população sobre a utilização dos canais de drenagem.
Comunicar o setor de manutenção sobre a ocorrência. Aumentar o trabalho de conscientização da
população sobre a utilização dos canais de drenagem.
Comunicar o setor de manutenção sobre a ocorrência. Verificar se os intervalos entre as manutenções
periódicas se encontram satisfatórios.
Deve-se mobilizar os órgãos competentes para realização da manutenção da micro drenagem. Acionar a
autoridade de trânsito para que sejam traçadas rotas alternativas a fim de evitar o agravamento do
problema. Acionar um técnico responsável designado para verificar a existência de risco a população
(danos a edificações, vias, risco de propagação de doenças, etc.). Propor soluções para resolução do
problema, com a participação da população e informando a mesma sobre a importância de se preservar o
sistema de drenagem.
O sistema de monitoramento deve identificar a intensidade da enchente e acionar o sistema de alerta
respectivo. Comunicar ao setor responsável (prefeitura e/ou defesa civil) para verificação de danos e
riscos à população. Comunicar o setor de assistência social para que sejam mobilizadas as equipes
necessárias e a formação dos abrigos.
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13.4.

RESÍDUOS SÓLIDOS

Quadro 20: Ações de Emergência e Contingência para o Setor de Resíduos Sólidos.
EMERGÊNCIAS E CONTINGÊNCIAS
OCORRÊNCIAS

AÇÕES

• Acionar ou contratar funcionários para efetuarem a limpeza dos pontos mais
críticos e centrais da cidade.
• Empresas e veículos previamente cadastrados deverão ser acionados para
assumirem emergencialmente a coleta nos roteiros programados, dando
continuidade aos trabalhos.
• Contratação de empresa especializada em caráter de emergência.
2.2. Paralisação das Coletas Seletiva e de Resíduos de • Celebrar contrato emergencial com empresa especializada na coleta de
Serviço de Saúde
resíduos.
2.3. Paralisação da Coleta de resíduo da varrição e animais • Acionar a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento urbano.
mortos
• Contratação de empresa especializada em caráter de emergência.
3. TRATAMENTO DE RESÍDUOS
• Realizar venda dos resíduos recicláveis no sistema de venda de caminhão
3.1. Paralisação nos Centros de Triagem e Estação de
fechado.
Transbordo
4. DESTINAÇÃO FINAL
• Os resíduos deverão ser transportados e dispostos em cidades vizinhas, tais
4.1. Paralisação total do Aterro Sanitário
como, Brusque, Joinvile e outras, com a devida autorização da FATMA.
4.2. Paralisação parcial do Aterro, no caso de incêndio, • Evacuação da área cumprindo os procedimentos internos de segurança.
explosão e/ou vazamento tóxico
• Acionamento do Corpo de Bombeiros.
5. PODAS, SUPRESSÕES DE VEGETAÇÃO DE • Mobilização de equipe de plantão e equipamentos.
PORTE ARBÓREO
• Acionamento da Concessionária de Energia Elétrica
5.1. Tombamento de árvores
• Acionamento do Corpo de Bombeiros e Defesa Civil
6. CAPINA E ROÇAGEM
• Acionar equipe operacional da Secretaria de Meio Ambiente e
6.1. Paralisação do serviço de capina e roçada
Desenvolvimento Urbano para cobertura e continuidade do serviço.
1. VARRIÇÃO
1.1. Paralisação do Sistema de Varrição
2. COLETA DE REÍDUOS
2.1. Paralisação do Serviço de Coleta Domiciliar
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14. DIVULGAÇÃO DO PLANO
O processo de divulgação do PMISB tem por objetivo divulgar as características, critérios e
procedimentos do Plano de Saneamento Básico de Florianópolis, bem como, em fases posteriores,
divulgar os resultados de desempenho físico financeiro e gestão para subsidiar uma nova etapa de
planejamento, quando da revisão do Plano.
Especificamente a divulgação tem como objetivos:
•

Garantir que as instituições públicas e privadas, bem como as concessionárias prestadoras de
serviço, tenham amplo conhecimento das ações do Plano e suas respectivas
responsabilidades;

•

Manter mobilizada a população e assegurar o amplo conhecimento das ações necessárias
para a efetiva implementação do PMISB, bem como das suas responsabilidades;

•

Transparecer as atividades do Plano.

14.1.

CONTEÚDOS DA CAMPANHA DE DIVULGAÇÃO

Os conteúdos e estratégias levarão em conta os seguintes conteúdos mínimos necessários:
•

Estratégias e políticas federais, estaduais e municipais sobre o Saneamento Básico;

•

Princípios, objetivos e diretrizes do PMISB;

•

Objetivos específicos e metas de cada Setor do PMISB;

•

Programas e projetos a serem implantados para o operacionalização do Plano.

•

Procedimentos avaliação e monitoramento do PMISB.

14.2.

OS MEIOS A SEREM UTILIZADOS

O principal meio de divulgação a ser utilizado será o Sistema de Informações de Saneamento
Básico de Florianópolis, o SISFLOR, e ali devem estar disponíveis todas as informações
pertinentes, conforme o PMISB. O SISFLOR deverá estar interligado ao portal da PMF, e deverá
ser de fácil localização.
Assim, devem ser utilizados os seguintes meios de comunicação:
•

Sistema de Informações de Saneamento Básico de Florianópolis, o SISFLOR;

•

Conferência Municipal de Saneamento Básico;

•

Realização de Seminários e Palestras em parceria com ONG e instituições de ensino;

•

Meios de Comunicação Massiva: jornal, rádio, televisão,

•

Capacitações e Treinamentos para servidores;

•

Elaboração de uma cartilha explicativa do PMISB;

•

Boletins, panfletos, pôster, cartazes, etc,
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14.3.

RESPONSÁVEL DA CAMPANHA

O responsável pela divulgação do Plano, necessariamente deve ser o Titular dos serviços também
responsável pela elaboração do Plano. Portanto a Prefeitura Municipal de Florianópolis, através
do órgão Municipal incumbido do Planejamento e Gestão do Saneamento Básico, deverá ser o
responsável pela divulgação do PMISB. Atualmente este órgão é a Secretaria Municipal de
Habitação e Saneamento Ambiental, que por sua vez deverá executar as seguintes ações:
•

Implantação do Sistema de Informações de Saneamento Básico de Florianópolis
(SISFLOR);

•

Alocação de técnicos especializados em supervisão, acompanhamento e contratação dos
serviços para elaboração de cartilhas, boletins e panfletos, e meios de divulgação.

•

Estabelecimento de um serviço de recepção de queixas e denúncias sobre andamento do
Plano (Ouvidoria).

14.4.

ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO A SEREM REALIZADAS

Utilizando a própria estrutura e capacidade da Prefeitura Municipal de Florianópolis, serão
realizadas as seguintes atividades:
•

Compatibilização com outros sistemas de informações municipais e atualização permanente
das informações disponibilizadas através do SISFLOR;

•

Auxiliar o Conselho Municipal de Saneamento Básico para realização da Conferência
Municipal de Saneamento Básico, conforme a Lei Orgânica 7.474/2007, garantindo a
participação de (i) representantes, lideranças e técnicos das instituições públicas e população
civil organizada; (ii) Representantes de ONG (comunidades, associações, cooperativas,
colônias e outros); (iii) Representantes das instituições técnicas regionais; (iv) Prefeitos,
assessores e técnicos dos municípios da região metropolitana da Grande Florianópolis. Para
este evento deverá ser preparada uma cartilha informativa para garantir o acesso às
informações pertinentes ao evento, e divulgar o material e ata através o SISFLOR.

•

Realizar palestras e seminários abordando os conceitos das atividades do plano,
apresentando a proposta de programação ao Conselho Municipal de Saneamento Básico,
para sua avaliação e recomendações. Para estes eventos deverão ser preparados materiais
informativos para garantir o acesso às informações pertinentes ao evento, e divulgar o
material e ata através o SISFLOR;

•

Capacitações e Treinamentos para servidores através de reuniões especiais e oficinas
organizadas pela SMHSA-PMF para amplo conhecimento das ações do plano, bem como
das responsabilidades de cada entidade para uma efetiva implementação do Plano;

•

Produção de Boletins, cartilhas, cartazes, pôsteres, panfletos que Serão utilizados e/ou
entregues com motivo dos seminários, palestras, treinamento e outros eventos e divulgação
do Plano. Trata-se de objetivar em linguagem simples e resumida os conteúdos do Plano
para facilitar sua compreensão nos membros da sociedade civil organizada, poderes
executivo, legislativo e judiciário, bem como das entidades privadas e população em geral.
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15. COMPATIBILIZAÇÃO COM A POLÍTICA E O PLANO ESTADUAL DE
RECURSOS HÍDRICOS
A compatibilização do Plano Municipal Integrado de Saneamento Básico (PMISB) com as políticas
de recursos hídricos foi parte integrante da elaboração deste Plano. Apesar do Plano Estadual de
Recursos Hídricos de Santa Catarina não estar concluído, as políticas estabelecem diretrizes claras
para as ações a serem executadas. Estas foram levadas em consideração principalmente quando da
elaboração dos princípios, objetivos gerais, diretrizes e objetivos específicos do PMISB.
A seguir são apresentados alguns procedimentos estratégicos para a efetivação desta
compatibilidade de Planos:
•

Encaminhamento imediato de cinco cópias do PMISB ao gestor estadual do Plano Estadual
de Recursos Hídricos, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico Sustentável – SDS, após
a aprovação de seu Projeto de Lei;

•

Criar um convênio de cooperação entre a Prefeitura de Florianópolis através da Secretaria
Municipal de Habitação e Saneamento Ambiental – SMHSA e o Governo do Estado através
da Secretaria de Desenvolvimento Econômico Sustentável – SDS, para garantir o diálogo
entre as entidades;

•

Estabelecimento de uma agenda permanente de encontros e reuniões entre técnicos da
SMHSA e SDS;

•

Realização de uma Oficina de Compatibilização em Florianópolis quando da fase de
conclusão do Plano Estadual de Recursos Hídricos, para serem apresentadas os princípios,
objetivos gerais, diretrizes, objetivos específicos e metas do PMISB ao grupo gestor do
Plano Estadual;

290

PLANO MUNICIPAL INTEGRADO DE SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS
Versão Consolidada Final

16. REFERÊNCIAS

BUARQUE, Sergio. C., Metodologia e Técnicas de Construção de Cenários Globais e
Regionais, IPEA – Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, Ministério de Planejamento,
Orçamento e Gestão, Brasília/DF, Fevereiro 2003.
BOSCOV, Maria Eugenia. Geotecnia ambiental. Resíduos Sólidos. São Paulo: Oficinas de Textos,
2008. Cap. 1.
BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Senado. Brasília,
1988. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%C3%A7ao.htm>. Acesso em: 30 jun.
2010.
BRASIL. Decreto nº 6.017, de 17 de janeiro de 2007. Regulamenta a Lei no 11.107, de 6 de abril de
2005, que dispõe sobre normas gerais de contratação de consórcios públicos. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/decreto/d6017.htm>. Acesso em: 30
jun. 2010.
BRASIL. Lei nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979. Dispõe sobre o Parcelamento do Solo Urbano.
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L6766.htm> Acesso em: 30 jun. 2010.
BRASIL. Decreto nº 7.217, de 21 de junho de 2010. Regulamenta a Lei nº 11.445, de 5 de janeiro
de 2007, que estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Decreto/D7217.htm>. Acesso em: 30
jun. 2010.
BRASIL. Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990. Dispõe sobre as condições para a promoção,
proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes.
Disponível em: <http://www3.dataprev.gov.br/sislex/paginas/42/1990/8080.htm>. Acesso em: 30
jun. 2010.
BRASIL. Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997. Institui a Política Nacional de Recursos Hídricos,
cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9433.htm>. Acesso em: 30 jun. 2010.
BRASIL. Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001. Estabelece diretrizes gerais da política urbana.
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LEIS_2001/L10257.htm>. Acesso em:
30 jun. 2010.
BRASIL. Lei nº 11.107, de 6 de abril de 2005. Dispõe sobre normas gerais de contratação de
consórcios públicos. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato20042006/2005/Lei/L11107.htm>. Acesso em: 30 jun. 2010.

291

PLANO MUNICIPAL INTEGRADO DE SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS
Versão Consolidada Final

BRASIL. Lei nº 11.445, de 05 de janeiro de 2007. Estabelece diretrizes nacionais para o
saneamento básico. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato20072010/2007/lei/l11445.htm>. Acesso em: 30 jun. 2010.
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Manual de procedimentos de
vigilância em saúde ambiental relacionada à qualidade da água para consumo humano.
Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2006.
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Vigilância e controle da
qualidade da água para consumo humano. Brasília,DF: Ministério da Saúde, 2006.
BRASIL. Ministério das Cidades. Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental. Guia para
elaboração de planos municipais de saneamento. Brasília,DF: Fundação Nacional de Saúde,
2006.
BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Conselho Nacional do Meio Ambiente. Resolução
CONAMA nº 357, de 17 de março de 2005. Dispõe sobre a classificação dos corpos de água e
diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de
lançamento de efluentes, e dá outras providências. Disponível em:
<www.mma.conama.gov.br/conama> Acesso em: 30 jun. 2010.
BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Conselho Nacional do Meio Ambiente. Resolução
CONAMA nº 380, de 31 de outubro de 2006. Retifica a Resolução CONAMA nº 375/06.
Disponível em: <www.mma.conama.gov.br/conama> Acesso em: 30 jun. 2010.
BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Conselho Nacional do Meio Ambiente. Resolução
CONAMA nº 377, de 9 de outubro de 2006. Dispõe sobre licenciamento ambiental simplificado de
Sistemas de Esgotamento Sanitário. Disponível em: <www.mma.conama.gov.br/conama> Acesso
em: 30 jun. 2010.
BRASIL. Portaria nº 518/GM, de 25 de março de 2004. Estabelece os procedimentos e
responsabilidades relativos ao controle e vigilância da qualidade da água para consumo humano e
seu padrão de potabilidade. Disponível em:
<http://dtr2001.saude.gov.br/sas/PORTARIAS/Port2004/GM/GM-518.htm>. Acesso em: 30 jun.
2010.
CAMPANÁRIO, Paulo. Florianópolis: Dinâmica demográfica e projeção da população por sexo,
grupos etários, distritos e bairros (1950-2050). Florianópolis: Instituto de Planejamento Urbano de
Florianópolis, 2007.
CARMO, R. L. Urbanização, metropolização e recursos hídricos no Brasil. Administrando a
água como se fosse importante: gestão ambiental e sustentabilidade. São Paulo: Ed. SENAC, 2005.
CARUSO, Mariléia M. L. O desmatamento da Ilha de Santa Catarina de 1500 aos dias atuais.
2. ed. Florianópolis: Ed. da UFSC, 1983.
292

PLANO MUNICIPAL INTEGRADO DE SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS
Versão Consolidada Final

CASTRO, C. F. A.; SCARIOT, A. A água e os objetivos de desenvolvimento do milênio.
Administrando a Água como se fosse importante: gestão ambiental e sustentabilidade. São Paulo:
Ed. SENAC, 2005.
CASTRO, J. E. Águas disputadas: regimes conflitantes de governabilidade no setor dos serviços
de saneamento. Administrando a água como se fosse importante: gestão ambiental e
sustentabilidade. São Paulo: Ed. SENAC, 2005.
CENTRO DE ESTUDOS CULTURA E CIDADANIA. Unidades de conservação e áreas
protegidas na Ilha de Santa Catarina. Florianópolis: CECCA, 1997.
COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO. Apostilas ambientais. São Paulo:
CETESB, 1997.
COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO. Diagnóstico esgoto 2008.
Disponível em: <http://www.casan.com.br/docs/Diagnostico%20Esgoto%202008.pdf>. Acesso em:
20 abr 2010.
______. Diagnóstico água 2008. Disponível em:
<http://www.casan.com.br/docs/Diagnostico%20Agua%202008.pdf>. Acesso em: 20 abr 2010.
COMPANHIA DE MELHORAMENTO DA CAPITAL. RESUD. Caracterização física dos
resíduos sólidos urbanos de Florianópolis. Florianópolis: COMCAP, 2002.
______. Relatório de gestão 2009. Florianópolis, 2009. Disponível em:
<http://portal.pmf.sc.gov.br/arquivos/documentos/pdf/10_03_2010_10.47.23.b8f6d2a5b6b0cc5b1c7
386f4b37e6130.pdf>. Acesso em: 25 abril 2010.
COSTA, Luciano de Souza. Desenvolvimento de uma metodologia para auxílio à decisão em
zoneamento de unidades de conservação - Aplicação ao Parque Florestal do Rio Vermelho. 2003,
118f. Dissertação (Mestrado em Programa de Pós-graduação em Engenharia de Produção)Universidade Federal de Santa Catarina. Florianópolis, 2003.
ESCOLA NACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. Disponível em: <http://enap.gov.br/>.
Acesso em: 11 fev 2011.
FLORIANÓPOLIS. Lei nº 7.474, de 20 de novembro de 2007. Dispõe sobre a política municipal de
saneamento ambiental, cria o Conselho Municipal de Saneamento, autoriza convênio com a
CASAN e dá outras providências. Disponível em:
<http://portal.pmf.sc.gov.br/arquivos/arquivos/pdf/16_12_2009_16.51.08.83863411ceaaf8cff80108
437152d532.pdf>. Acesso em: 30 jun. 2010.
FLORIANÓPOLIS. Lei Complementar nº 310, de 31 de dezembro de 2007. Cria o Fundo
Municipal de Saneamento Básico. Disponível em: <www.cmf.sc.gov.br>. Acesso em: 30 jun. 2010.

293

PLANO MUNICIPAL INTEGRADO DE SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS
Versão Consolidada Final

FLORIANÓPOLIS. Lei Complementar Nº 239, de 10 de agosto de 2006. Institui o Código de
Vigilância em Saúde, dispõe sobre normas relativas à saúde no Município de Florianópolis,
estabelece penalidades e dá outras providências. Disponível em: <www.cmf.sc.gov.br> Acesso em:
30 jun. 2010.
FLORIANÓPOLIS. Secretaria Municipal de Saúde. Disponível em:
<http://portal.pmf.sc.gov.br/entidades/saude/> Acesso em: 21 jun. 2010.
GRELLMANN, C. Aspectos da morfologia e ecologia de Cylindrospermopsis raciborskii
(Woloszinska) Seenayya et Subba Raju e produção de cianotoxinas na Lagoa do Peri,
Florianópolis, SC, Brasil. 2006, 94f. Dissertação (Mestrado em Programa de Pós-Graduação em
Biologia Vegetal)-Universidade Federal de Santa Catarina. Florianópolis, 2006.
GUEDES JUNIOR, Alexandre. Áreas de proteção ambiental para poços de abastecimento
público em aqüíferos costeiros. 2005, 1 v. Tese (Doutorado em Programa de Pós-Graduação em
Engenharia de Produção) -Universidade Federal de Santa Catarina. Florianópolis, 2005.
HERRMANN, Maria Lucia de Paula. Aspectos ambientais da porção central da Ilha de Santa
Catarina. 1989, 228f. Dissertação (Mestrado em Centro de Ciências Humanas)- Universidade
Federal de Santa Catarina. Florianópolis, 1989.
______. Problemas geoambientais da faixa central do litoral catarinense. 1998, 307f. Tese
(Doutorado em Departamento de Geografia)- USP São Paulo, 1999.
______; ROSA, R. de O. Mapeamento temático do Município de Florianópolis Geomorfologia. Florianópolis: IPUF/IBGE, 1991.
HORN FILHO, N. O. Estágios de desenvolvimento costeiro no litoral da Ilha de Santa Catarina.
Revista Discente Expressões Geográficas. Disponível em:
<http://www.cfh.ufsc.br/~expgeograficas/artigo05.pdf >. Acesso em: 30 jun 2008.
INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. Manual de Gerenciamento
Integrado de Resíduos Sólidos. Rio de Janeiro: IBAM, 2001.
INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS. Lixo Municipal - Manual de Gerenciamento
Integrado. 2. ed. São Paulo: IPT, 2000.
INSTITUTO DE PLANEJAMENTO URBANO DE FLORIANÓPOLIS. Plano Diretor do Parque
da Lagoa do Peri. Florianópolis: IPUF, 1978.
______. Atlas do Município de Florianópolis. Florianópolis: IPUF, 2004.
______. Plano Diretor Participativo do Município - Leitura Integrada da Cidade. Florianópolis:
IPUF, 2008. v. I.

294

PLANO MUNICIPAL INTEGRADO DE SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS
Versão Consolidada Final

LAUDARES-SILVA, R. Aspectos limnológicos, variabilidade espacial e temporal na estrutura
da comunidade fitoplanctônica da Lagoa do Peri, Santa Catarina, Brasil. 1999, 218f. Tese
(Doutorado em Ecologia e Recursos Naturais)-UFSCar. São Carlos, 1999.
MATTHIENSEN, A.; Barbosa, T. C. P. Fitoplâncton potencialmente nocivo em corpos d’água
costeiros utilizados para o consumo humano: dados preliminares da Lagoa do Peri, Florianópolis,
SC. Anais do IX Congresso Brasileiro de Limnologia, Juiz de Fora, 2003.
MENDONÇA, Magaly. A dinâmica têmporo-espacial do clima subtropical na região
conurbada de Florianópolis/SC. 2002, 343f. Tese (Doutorado em Letras e Ciências Humanas) –
Universidade Estadual de São Paulo, São Paulo, 2002.
MONDARDO, R. I. Influência da pré-oxidação na tratabilidade das águas via filtração direta
descendente, em manancial com elevadas concentrações de microalgas e cianobactérias. 2004,
147f. Dissertação (Mestrado em Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental)Universidade Federal de Santa Catarina. Florianópolis, 2004.
MONTEIRO, Carlos Augusto de Figueiredo. Clima e excepcionalismo. Florianópolis: Ed. da
UFSC, 1991.
POLETO, Cristiano (org). Introdução ao gerenciamento ambiental. Rio de Janeiro: Interciência,
2010.
SÁ, Kátia Fernanda Castro de. O comportamento dos incorporadores imobiliários e os
instrumentos de uso e ocupação do solo: a produção do espaço urbano vertical em Florianópolis.
2005, 202f. Dissertação (Mestrado em Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil)Universidade Federal de Santa Catarina. Florianópolis, 2005.
SANTA CATARINA. Lei nº 5.793, de 16 de outubro de 1980. Disciplinava a proteção e melhoria
da qualidade ambiental. Disponível em:
<http://www.mp.sc.gov.br/portal/site/portal/portal_lista.asp?campo=536> Acesso em: 30 jun. 2010.
SANTA CATARINA. Lei nº 9.022, de 06 de maio de 1993. Dispõe sobre o Sistema Estadual de
Gerenciamento de Recursos Hídricos. Disponível em:
<http://www.aguas.sc.gov.br/sirhsc/conteudo_visualizar_dinamico.jsp?idEmpresa=29&idMenu=24
7&idMenuPai=235> Acesso em: 30 jun. 2010.
SANTA CATARINA. Lei nº 9.748, de 30 de novembro de 1994. Estabelece a Política Estadual de
Recursos Hídricos. Disponível em:
<http://www.ana.gov.br/institucional/aspar/LegislacaoEstadosDF/SANTACATARINA.doc>
Acesso em: 30 jun. 2010.
SANTA CATARINA. Lei nº 13.517, de 04 de outubro de 2005. Dispõe sobre a Política Estadual de
Saneamento. Disponível em:
<http://www.mp.sc.gov.br/portal/site/portal/portal_lista.asp?campo=4359> Acesso em: 30 jun.
2010.
295

PLANO MUNICIPAL INTEGRADO DE SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS
Versão Consolidada Final

SANTA CATARINA. Lei nº 13.557, de 17 de novembro de 2005. Estabelece a Política Estadual
sobre Resíduos Sólidos. Disponível em:
<http://www.mp.sc.gov.br/portal/site/portal/portal_lista.asp?campo=4565>. Acesso em: 30 jun.
2010.
SANTA CATARINA. Lei nº 14.675, de 13 de abril de 2009. Instituiu o Código Estadual do Meio
Ambiente. Disponível em: <http://www.sc.gov.br/downloads/Lei_14675.pdf>. Acesso em: 30 jun.
2010.
SANTA CATARINA TURISMO. Sinopse comparativa 2001, 2002 e 2003. Florianópolis:
SANTUR, 2008.
SEIFFERT, Mari Elizabete Bernardini. Gestão ambiental - instrumentos, esferas de ação e
educação ambiental. São Paulo: Atlas, 2010.

296

PLANO MUNICIPAL INTEGRADO DE SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS
Versão Consolidada Final

17. ANEXO I - ORGANOGRAMA DA DIRETORIA DE SANEAMENTO
AMBIENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E
SANEAMENTO AMBIENTAL.
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18. ANEXO II - QUADRO DEMONSTRATIVO DO IMPACTO FINANCEIRO.

IMPACTO FINANCEIRO DA ESTRUTURA ATUAL
IMPACTO FINANCEIRO DA ESTRUTURA ATUAL
CARGOS

ESPÉCIE

QUANTIDADE

CUSTO
UNITÁRIO

TOTAL

Diretorias

Cargo em Comissão

1

3.498,56

3.498,56

Gerências

Cargo em Comissão

2

2.112,13

4.224,26

Coordenações

Função Gratificada

1

383,84

383,84

TOTAL

8.106,66

IMPACTO FINANCEIRO DA ESTRUTURA PROPOSTA
CARGOS

ESPÉCIE

Diretorias

Cargo em Comissão

Departamentos

Função Gratificada

Divisões

Função Gratificada

Coordenações

Função Gratificada

QUANTIDADE
1
3
6
1

CUSTO
UNITÁRIO

TOTAL

3.498,56

3.498,56

855,04

2.565,12

542,96

3.257,76

383,84

383,84

TOTAL

9.705,28

ACRÉSCIMO FINANCEIRO RESULTANTE DA ESTRUTURA PROPOSTA
EM RELAÇÃO A ESTRUTURA ATUAL

R$ 1.598,62

ACRÉSCIMO FINANCEIRO RESULTANTE DA ESTRUTURA PROPOSTA
EM RELAÇÃO A ESTRUTURA ATUAL EM TERMOS PERCENTUAIS

19,72%
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19. ANEXO III - EDITAL DE CONCORRÊNCIA 666/SADM/DLCC/2008
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