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1. OBJETIVO 

O presente documento tem como objetivo apresentar o “PRODUTO 5: DIAGNÓSTICO 
DO SETOR DE ESGOTOS SANITÁRIOS DO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS”, o qual 

é parte integrante 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 prazo de execução dos trabalhos é de 08 (oito) meses contados a 

partir da data de entrega da Ordem de Serviço No 001/2009, a qual foi emitida na mesma 

data da assinatura do contrato. 

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 – UTP; 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. 
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• 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). 

• 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; e    
 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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2. EMPREENDEDOR 

Nome: Prefeitura Municipal de Florianópolis  

Registro Legal: CNPJ No 88.892.282/0001-43 

Endereço: Rua Tenente Silveira, No 60, 5o Andar, Bairro Centro, Florianópolis/SC  

CEP: 88010-301  

Telefone: (48) 32516036  

FAX: (48) 32516040  

Site: www.pmf.sc.gov.br   
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3. GERENCIADOR DO CONTRATO 

Nome: Secretaria Municipal de Habitação e Saneamento Ambiental – SMHSA   

Registro Legal: CNPJ No 82.892.282/0016-20 

Endereço: Rua Tenente Silveira, No 60, 4o Andar, Bairro Centro, Florianópolis/SC  

CEP: 88010-301  

Telefone/Fax: (48) 32516301/32516302  

E Mail:  nelsinhoprefeitura@pmf.sc.gov.br 
atila@pmf.sc.gov.br  
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4. EXECUTOR DOS TRABALHOS DE CONSULTORIA  

Nome: MPB Saneamento Ltda 

Registro Legal: CNPJ No 78.221.066/0001-07 

Endereço: Rua Felipe Schmidt, No 649 – Edifício Torre da Colina – Sala 304  

Bairro Centro – Florianópolis/SC 

CEP: 88.010-080 

Telefone: (48) 225 3682 

FAX: (48) 225 3682 

Site: www.mpb.eng.br 
 
Responsáveis Técnicos: 

Bertoldo Silva Costa 
Msc. Engenheiro Sanitarista e Ambiental 
CREA/SC No 17.281-6 
E Mail: Bertoldo@mpb.eng.br 
 
Paulo José Aragão 
Engenheiro Sanitarista e Ambiental e Advogado 
CREA/SC No 17.445-1 
E Mail: pjaragao@mpb.eng.br 
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5. DEFINIÇÕES 
Para os efeitos deste documento são adotadas as seguintes definições: 

Poluição 

Definida como a degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que direta 

ou indiretamente prejudiquem: (i) a saúde, a segurança e o bem estar da população;      

(ii) criem condições adversas às atividades sociais e econômicas; (iii) afetem 

desfavoralmente a biota; (iv) afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio 

ambiente; e (vi) lancem matérias ou energias em desacordo com os padrões ambientais 

estabelecidos (Artigo 3o da Lei No 6.938/81 – Política Nacional do Meio Ambiente).     

Saneamento Básico 

Compreende as ações conjuntas ligadas ao abastecimento de água, esgotamento 

sanitário, resíduos sólidos e drenagem urbana. 

Águas Residuárias 

Compreende todas as águas servidas oriundas de esgoto doméstico, comercial, industrial 

ou hospitalar. 

Esgoto Doméstico 

Compreende todas as águas servidas da residência (vaso sanitário, chuveiro, cozinha, 

lavação de roupa, pias, limpeza de pisos, rega de jardim, etc...), menos a água de chuva.  

Corpo Receptor 

É o corpo de água (manancial superficial) onde é feito o lançamento do efluente líquido 

tratado da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE).Existem casos onde o efluente líquido 

tratado é infiltrado no solo,devendo nestas situações ser feito um monitoramento de forma 

a não permitir que haja contaminação do lençol freático.    

Águas Pluviais 

Águas oriundas da precipitação atmosférica (chuvas). 
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Bacia Hidrográfica 

Área física territorial drenada por um rio principal e seus afluentes. 

Bacia Sanitária 

Área física territorial de contribuição de esgoto. Pode ser total ou parte da bacia 

hidrográfica de um rio principal, bem como total ou parte da bacia hidrográfica de um dos 

seus afluentes.  

Universalização 

Ampliação progressiva do acesso de todos os domicílios ocupados ao saneamento básico 

(Artigo 2o, Parágrafo III da Lei No 7.474/2007 – Política Municipal de Saneamento do 

Município de Florianópolis/SC). 

Localidade 

Compreende uma área do município atendida integralmente, parcialmente ou não, com 

Serviços de Esgoto. 

Sistema Adequado de Esgoto 

Compreende o conjunto das unidades de coleta, transporte, tratamento e destino final dos 

esgotos brutos coletados na localidade, e operando dentro das normas e padrões 

pertinentes (ver Planta No DE-0309-800-942-MPB-065).   

Coleta de Esgoto 
Como coleta subentende-se a rede coletora e as ligações prediais de esgoto.  

Rede Coletora 
É a canalização que recebe, diretamente, através das ligações prediais, os esgotos brutos 

dos imóveis. 

Ligação Predial 
Compreende o ramal predial, a caixa de inspeção no passeio e demais acessórios que 

possibilitam a descarga do esgoto bruto das edificações na rede coletora existente nos 

arruamentos públicos (ver Planta No DE-0309-800-942-MPB-064). 
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Ramal Predial 

Tubulação situada entre a caixa de inspeção no passeio e a rede pública de esgoto 

existente no arruamento.  

Caixa de Inspeção 
Construída no passeio, faz a interligação entre a tubulação que transporta os esgotos 

brutos provenientes das edificações e a tubulação (ramal predial) que descarrega estes 

na rede pública de esgoto existente no arruamento. Tem por função permitir a inspeção e 

desobstrução do ramal predial.   
Transporte de Esgoto 

Como transporte de esgoto subentende-se os interceptores, as estações elevatórias e os 

emissários, sendo que a presença e o número destas unidades dependem das 

características topográficas da área a ser esgotada.  

Interceptor 

Canalização normalmente de maior diâmetro que recebe apenas as contribuições da rede 

coletora, ou seja, nunca das ligações prediais de esgoto. Fica localizado na parte mais 

baixa da bacia (fundo de vale), normalmente margeando o corpo de água. 

Estação Elevatória 

Unidade que recebe os esgotos da rede coletora ou do interceptor (se este existir) e 

recalque estes de um nível inferior para outro superior. O nível superior é normalmente 

um poço de visita de outra bacia sanitária.  

Emissário 
Compreende a tubulação que transporta o esgoto desde a estação elevatória até o ponto 

de destinação final, geralmente um poço de visita localizado em uma cota alta de outra 

bacia sanitária. Quando se tratar da estação elevatória final, o emissário parte desta e tem 

como destino a estação de tratamento de esgoto (ETE). É denominado também de 

emissário a canalização que transporta o efluente líquido tratado desde a ETE até o corpo 

receptor.
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Tratamento de Esgoto 

Como tratamento subentende-se uma unidade que tenha capacidade para tratar os 

esgotos brutos coletados com uma eficiência tal que atenda as exigências da legislação 

ambiental vigente.  

Destino Final do Esgoto Tratado 

Como destino final subentende-se que o efluente líquido e o lodo produzidos nas 

estações de tratamento de esgoto tenham uma destinação adequada, ou sejam, atendam 

o que prevê a legislação ambiental em vigor. O efluente líquido tratado via de regra tem 

como destino final os corpos de água. Existem casos, infelizmente não muito comuns no 

País, onde o efluente líquido tratado tem sido usado na rega de jardins públicos e 

lavagem de ruas. O lodo normalmente tem como destino final os aterros sanitários, mas 

dependendo do nível do seu tratamento pode ser utilizado como adubo na agricultura. 

Apesar desta ser uma prática comum em muitos países, no Brasil o uso do lodo na 

agricultura ainda é muito pouco utilizado.  

Economia de Esgoto 

Edificação ou a subdivisão de uma edificação (apartamentos ou lojas de prédios, por 

exemplo), com entrada própria e ocupação independente. As economias estão sempre 

conectadas em uma ligação predial. 

Volume de Esgoto Coletado 

É a quantidade de esgoto lançada na rede coletora. Normalmente é quantificada como 

sendo igual a 80% do volume de água faturado. Algumas operadoras adotam percentuais 

maiores ou menores, nunca ultrapassando o limite de 100%.  

Caixa de Gordura 
Caixa instalada internamente nas edificações que tem por objetivo reter as gorduras das 

águas servidas. Somente a parte líquida sobrenadante da caixa de gordura pode ser 

encaminhada à rede pública de esgoto. A presença de caixa de gordura nas edificações é 

muito  importante,  já  que contribui para evitar obstruções na rede pública de esgoto, bem  
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como causar problemas no tratamento biológico dos esgotos.   

Fossa Séptica 

Unidade de tratamento primário de esgoto doméstico por sedimentação e digestão. É uma 

solução aceitável em áreas com edificações esparsas, desde que acompanhada de 

soluções adequadas para o destino final do efluente líquido, bem como de uma 

manutenção periódica. Quando do uso da rede pública de esgoto a fossa séptica deverá 

ser abandonada. Neste caso, a tubulação que conduz os esgotos da edificação até a 

caixa de inspeção no passeio deverá ser interligada à montante da fossa séptica.    

Poço de Visita 

Dispositivo situado entre trechos de rede coletora de esgoto que tem por finalidade básica 

permitir a inspeção e desobstrução desta. A capacidade dos equipamentos manuais e 

mecânicos existentes para a desobstrução adequada de rede de esgoto sugerem que 

estes trechos não sejam superiores a 100 metros. 

Categoria de Uso dos Serviços  

Definida de acordo com a função da edificação. Via de regra as operadoras tem adotado 

a seguinte classificação: residencial, comercial, industrial e poder público.  

População Atendida 
Compreende a população da localidade que é atendida com Serviços de Esgoto. 

Cobertura   

Compreende a relação em termos percentuais entre a população da localidade que é 

atendida com Serviços de Esgoto, com a sua respectiva população total. 

Operadoras 
Compreende as entidades responsáveis pela administração dos Serviços de Água e 

Esgoto. No Estado de Santa Catarina as principais operadoras são a Companhia 

Catarinense de Águas e Saneamento – CASAN e os Serviços Autônomos Municipais de 

Água e Esgoto – SAMAE. Existem alguns casos em que os serviços de água e esgoto 

estão subordinados diretamente a órgãos  da administração pública direta das  prefeituras  
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municipais. Há também exemplos no Estado em que a operadora é a própria comunidade.  

Em dois municípios catarinenses (Itapema e Fraiburgo) a operadora é uma empresa 

privada. No caso do Município de Florianópolis a operadora é a CASAN, atual detentora 

da concessão dos serviços de água e esgoto no município.  

Recursos Não Onerosos 

Referem-se a transferência de recursos a fundo perdido provenientes de órgãos públicos 

federais, estaduais e municipais. Entre estes podem ser citados, por exemplo, os recursos 

provenientes do Orçamento Geral da União – OGU, feito normalmente através das 

emendas parlamentares. A FUNASA – Fundação Nacional da Saúde, instituição ligada ao 

Ministério da Saúde, e com destacada atuação no Setor de Saneamento, tem como regra 

executar seus programas com recursos a fundo perdido. O Ministério do Meio Ambiente, 

através de seus órgãos vinculados, tem também aplicado recursos a fundo perdido em 

programas que tem relação direta com o Setor de Saneamento.     

Recursos Onerosos 

Referem-se aos recursos financiados, onde a nível nacional a Caixa Econômica Federal – 

CEF e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES são os mais 

expressivos. A nível internacional o Brasil tem conseguido captar recursos para o Setor 

através de empréstimos do BIRD – Banco Mundial e do BID – Banco Interamericano de 

Desenvolvimento. 

Diâmetro Mínimo 

Para a rede coletora de esgoto é adotado um diâmetro igual a 150 mm (diâmetro interno). 

No caso do ramal predial de esgoto o diâmetro mínimo adotado é de 100 mm. 

Soleira 

É o nível do terreno interno do imóvel na divisa com a calçada. Soleira situada muito 

abaixo do greide da rua é muitas vezes um fator impeditivo de coletar o esgoto do imóvel. 

Não é uma boa prática rebaixar toda a rede coletora para atender um número não 

representativo de imóveis com soleira baixa. Neste caso, a solução mais utilizada é a 
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execução de um coletor (também chamado de coletor de fundo) dotado de poços de visita 

passando nos fundos dos terrenos destes imóveis, até achar uma saída para conectá-lo a 

algum poço de visita da rede coletora assentada no arruamento. Esta solução implica na 

necessidade do proprietário autorizar a passagem da rede coletora em seu terreno. Uma 

outra solução é dotar estes imóveis de um tratamento individual (fossa séptica + 

sumidouro, fossa séptica + filtro anaeróbio, etc...), com manutenção rotineira a cargo do 

proprietário e fiscalização por parte da Operadora em conjunto com a Vigilância Sanitária 

Municipal ou Estadual (na ausência da primeira). 

Desenvolvimento Sustentável 

É um modelo econômico capaz de satisfazer as necessidades das gerações atuais, 

levando em consideração as necessidades e interesses das futuras gerações. Isto é, 

promove o desenvolvimento sem deteriorar ou prejudicar a base de recursos que lhe dá 

sustentação. 

Agenda 21 

Compreende a construção política das bases do desenvolvimento sustentável, cujo 

objetivo é conciliar justiça social, equilíbrio ambiental e eficiência econômica. 

Maré Vermelha 

É a multiplicação desordenada de algas nocivas, causada pela poluição dos mares por 

esgotos domésticos e industriais. Quando as algas tem a coloração vermelha, a água do 

mar torna-se vermelha, daí o nome de maré vermelha. Dependendo do tipo de 

microorganismos, a água pode ficar com tonalidades diferentes. Estes microorganismos 

liberam substâncias tóxicas, prejudicando outros organismos aquáticos. As toxinas podem 

se concentrar em moluscos filtradores, como o marisco e, pelo consumo deste, afetar o 

ser humano. 

PIB 

Produto Interno Bruto.  
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Taxa de Mortalidade Infantil 

É o número de crianças mortas menores de 1 ano por mil nascidas vivas. 

BNH   

Banco Nacional de Habitação criado em 1964. Até a sua extinção em 1986 foi a principal 

fonte de recursos financiados para o Setor de Saneamento. 

CEF 

Caixa Econômica Federal. Absorveu o BNH em 1986 e tornou-se, até hoje, o principal 

órgão financeiro do Setor de Saneamento. 

OGU 

Orçamento Geral da União, em que parte dos recursos é destinado às emendas 

parlamentares. Estes recursos são a fundo perdido.  

SNS 

Secretaria Nacional de Saneamento criada em 1990, vinculada ao Ministério de Ação 
Social. 

SNSA 

Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental, vinculada ao Ministério das Cidades, 

criado em 2003. A SNSA substituiu a SNS. 

PLANASA 

Plano Nacional de Saneamento, criado em 1970 e extinto em 1992. Foi o primeiro e mais 

importante plano nacional de saneamento criado no Brasil, sendo o grande responsável 

pelo avanço significativo da cobertura em água. 

SEPURB 

Secretaria Nacional de Política Urbana, criada em 1995 e vinculada ao Ministério do 

Planejamento e Orçamento. Foi sucedida pela SEDU – Secretaria de Desenvolvimento 

Urbano, vinculada à Presidência da República. Em 2003, quando da criação do Ministério 

das Cidades, foi substituída pela SNSA. 
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PMSS  

Programa de Modernização do Setor Saneamento, criado para apoiar as companhias 

estaduais de saneamento nos programas de desenvolvimento e aperfeiçoamento 

empresarial, bem como financiar a execução de obras, contanto com recursos do Banco 

Mundial – BIRD. 

IPEA 

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, vinculado ao Ministério do Planejamento e 

Orçamento.  

TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA 

É um documento legal firmado entre o Ministério Público, Órgãos Ambientais e Envolvido, 

que tem por objetivo principal a reparação do dano ambiental provocado pelo Envolvido, 

restituindo o meio ambiente a seu estado anterior sempre que possível (Fonte: Lais 

Sonkin – ambiente-mg).  
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6. HISTÓRICO DO SANEAMENTO  

6.1. Considerações Gerais 

O histórico a seguir apresentado contempla, a níveis mundial, nacional e estadual os 

eventos mais significativos ocorridos no Setor Esgotamento Sanitário, desde a 

Antiguidade, passando pela Idade Média, Era Moderna e Era Contemporânea. Como as 

questões relativas ao esgotamento sanitário não podem ficar desassociadas do 

abastecimento de água, são mencionados aqui também alguns eventos do Setor Água 

entendidos como importantes para o contexto do presente relatório.      

6.2. Panorama Mundial 

Da antiguidade até o final da Idade Média a humanidade caminhou por diferentes padrões 

de organização social, sendo as ações de natureza sanitária instrumento valioso na 

caracterização política vigente em cada período. Na medida em que as ações de 

saneamento vão se tornando coletivas, os aspectos relativos à oferta dos serviços vão 

ganhando importância, pois a natureza destas deixa o nível individual e passa a se inserir 

no contexto das dimensões urbanas. A vida em comunidade estabeleceu uma série de 

elos que, se em alguns aspectos fortaleceram o desenvolvimento individual, em outro 

trouxeram novos riscos, ao expor o indivíduo a uma gama de agentes externos, capazes 

de se disseminarem rapidamente e de atingirem todo um conjunto da população. As 

epidemias constituem uma das expressões mais indesejáveis dessa situação, e foi, 

provavelmente, a partir de sua compreensão que os povos atentaram para a coletivização 

dos cuidados com a saúde e com o saneamento (Rezende e Heller, 2008).  

Ações visando à garantia da salubridade do homem são observadas há milhares de anos 

atrás, sob a forma de soluções para o abastecimento de água e a disposição de 

efluentes de esgoto. Potes de barro não cozidos surgem por volta de 9.000 a.C.            

A cerâmica propriamente dita aparece em 7.000 a.C e passa a ser fundamental para o 

incremento da capacidade de armazenamento de água. A irrigação começa a ser utilizada 

em 5.000 a.C. na Mesopotânea e no Egito, juntamente com os canais de drenagem que



DOCUMENTO RELATÓRIO  No RL- 0309-800-942-MPB-005 
EMPREENDEDOR PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS/SC  REVISÃO 

0 
 

Página  
20  

CONTRATANTE E 
GERENCIADORA DO 
CONTRATO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO 
AMBIENTAL – SMHSA  

TRABALHO PLANO MUNICIPAL INTEGRADO DE SANEAMENTO BÁSICO   
PRODUTO 5: DIAGNÓSTICO DO SETOR DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

 

 

recuperam áreas pantanosas do delta do rio Nilo e também dos leitos dos rios Tigre e 

Eufrates. Os sumérios (5.000 – 4.000 a.C.) relacionavam a água às mais importantes 

divindades.A primeira represa para armazenar água foi construída no Egito em 2.900 a.C. 

pelo Faraó Menes para abastecer a capital, Memfhis. O primeiro sistema eficiente de 

distribuição de água surgiu em 2.500 a.C. no Vale do Indo, na Índia, e abastecia a Cidade 

de Mohenjo-daro. Incluía canais para levar a água até as casas e um sistema completo 

de coleta de esgoto. Em 2.000 a.C. a poluição dos recursos hídricos era punida pelos 

persas. O primeiro aqueduto conhecido foi construído em 700 a.C. por Ezequiel, rei de 

Judá, para abastecer a Cidade de Jeruzalém. Em 691 a.C., Senaqueribe, rei da Assíria, 

constrói um canal para transportar água com 80 Km de extensão. No auge do Império 

Romano, Roma chegou a ser abastecida por um sistema constituído de 11 aquedutos, 

perfazendo um total de 422 Km de extensão. Neste período o consumo médio per capita 

de água na Cidade de Roma chegou a atingir 1.000 litros/habitante/dia, um valor bastante 

elevado, que estava associado à prática dos banhos públicos e às latrinas comunitárias.  

Durante a Idade Média grandes epidemias chegaram a vitimar quase um terço da 

população européia, o que torna evidente a ausência de cuidados básicos com a saúde, 

preteridos em função das disputas pelo poder político e religioso. Tal fato levou a 

necessidade da criação de instituições responsáveis pela higiene, gerando uma nova 

forma de administração sanitária. Medidas de proteção ambiental foram tomadas, tais 

como, a preservação dos recursos hídricos e uma melhor disposição do lixo gerado.  

No final da Idade Média (Século XV), com a derrocada do antigo sistema feudal, 

formaram-se os Estados Nacionais, verificando-se a partir dessa nova ordem um 

fortalecimento do conhecimento sobre as relações entre a saúde e saneamento.  

Em meados do Século XVII a fabricação de tubos de ferro fundido foi responsável pelo 

aumento considerável na distribuição de água canalizada à população (Rocha, 1997).  

Os anos de 1750 a 1830 foram decisivos na evolução da saúde pública, quando se 

lançaram as fundações do movimento sanitário do Século XIX (Rosen, 1994). As reformas 

sanitárias nos países europeus foram caracterizadas por um saneamento amplo, e
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pautaram-se pela modernização das ações de saneamento, envolvendo questões 

demográficas, econômicas e de engenharia sanitária. A evolução tecnológica e a 

industrialização nos países capitalistas, notadamente na Inglaterra, França, Alemanha e 

Estados Unidos, possibilitou a execução, em larga escala, de sistemas de abastecimento 

de água e de esgotamento sanitário (Juuti e Katko, 2005). Em 1767 o sulfato de 

alumínio foi usado no tratamento de água na Inglaterra, entretanto seu uso em larga 

escala deu-se somente no final do Século XIX. Em 1774 foi descoberto na Suécia o cloro, 

que somente foi utilizado na oxidação da matéria orgânica a partir de 1830. Em 1804 foi 

usado pela primeira vez, na Cidade de Paisley, na Escócia, o filtro lento como técnica 

para tratar água para abastecimento público. Em 1854 Snow mostrou o ciclo da cólera e 

sua transmissão pelas águas poluídas.  

Entretanto, as mazelas sociais e as epidemias não saíram de cena durante o Século XIX. 

Houve grandes epidemias de cólera no continente europeu e americano, e nos Estados 

Unidos, a febre amarela fez milhares de vítimas. Segundo Costa (1994), a implantação de 

sistemas de esgotamento sanitário nas grandes cidades, em geral, acontecia logo após o 

aparecimento de epidemias de cólera. Foi assim na Cidade de Paris no ano de 1832, 

Londres em 1854, Buenos Aires em 1869, Memfhis (EUA) em 1873 e Hamburgo 

(Alemanha) em 1892. Pode-se afirmar, no entanto, que, ao final do Século XIX, os 

problemas de saúde foram assumidos como prioritários nos países capitalistas 

dominantes, levando pessoas de espírito público a lutarem por melhorias sociais que 

resultassem em soluções para tais problemas. Foram enfocados os fatores que 

provocavam os óbitos infantis,o comprometimento da saúde materna e dos trabalhadores, 

e dentro da nova visão da saúde pública, nasceu a educação sanitária. 

Na primeira década do Século XX, as desigualdades étnicas foram apontadas como um 

fator que dificultava a assimilação de novas idéias sobre a geração das doenças e os 

hábitos sanitários. Esta compreensão, trouxe uma nova visão da saúde pública, fazendo 

com que os países desenvolvidos se organizassem para prestar auxílio às suas 

populações pobres, e em seguida, inclusive a de outros países. Neste período começa a
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se processar o decaimento nas taxas de mortalidade, sobretudo a infantil, possivelmente 

em função da grande evolução da saúde pública e dos êxitos alcançados com a reforma 

sanitária nos países desenvolvidos (Rezende, Heller, 2008). Os países latino-americanos 

também se aliaram na busca do controle das doenças transmissíveis, e criaram em 1902 

a OPS – Organização Pan-Americana de Saúde.  

O desenfreado crescimento industrial da primeira metade do Século XX, por outro lado, 

gerou cidades congestionadas e com condições sanitárias precárias. A progressiva 

degradação do meio ambiente causada pela atividade industrial alertou as autoridades 

para a necessidade da aplicação de legislações ambientais, primeiramente nos países 

desenvolvidos, e lentamente nos países em desenvolvimento (McNicoll, 1984).  

A primeira reunião do grupo de especialistas em saneamento da Organização Mundial da 

Saúde, realizada no ano de 1950, definiu saneamento ambiental como a provisão de 

sistemas e controles adequados dos serviços de abastecimento de água potável, 

disposição de excretas e esgotos, coleta de lixo, controle de vetores transmissores de 

doenças, drenagem urbana, habitação salubre, suprimento de alimentos, condições 

atmosféricas adequadas e segurança no ambiente de trabalho. Não é possível, nem 

desejável, também, separar as doenças relacionadas com a água daquelas afetadas pela 

falta de saneamento básico adequado. É evidente que diversas doenças incluídas nas 

categorias de contato direto com a água, são adquiridas através da contaminação desta 

por esgotos ou excretas humanas, de maneira que a linha de transmissão pode ser 

interrompida através da disposição adequada de excretas e efluentes líquidos, assim 

como a proteção dos mananciais usados para abastecimento.   

Estudos conduzidos por especialistas constataram que, de uma forma geral, o 

saneamento foi bastante negligenciado a nível mundial na primeira metade da década de 

1990, o que provocou inclusive um retrocesso em alguns índices de cobertura 

(notadamente nos serviços de esgoto) e um aumento da incidência de doenças, conforme 

bem mostram os números dos Quadros 01 e 02. 
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Quadro 01: Cobertura Mundial em Serviços de Água e Esgoto no Período de 1990 a 1994 
 

Ano 1990 Ano 1994 
População (milhões de pessoas) População (milhões de pessoas) 

 
Serviço 

 
Região 

Total Atendida (%) Total Atendida (%) 
Urbana 1.389 1.145 82,4 1.594 1.315 82,5
Rural 2.682 1.342 50,0 2.789 1.953 70,0

 
Água 

Total 4.071 2.487 61,1 4.383 3.268 74,6
Urbana 1.389 936 67,4 1.594 1.005 63,0
Rural 2.682 536 20,0 2.789 540 19,4

 
Esgoto 

Total 4.071 1.472 36,2 4.383 1.545 35,2
Fonte: Organização Mundial da Saúde (OMS), 1995.  
Quadro 02: Número de Casos e Mortes por Doenças Vinculadas à Água no Mundo – Ano 1993 

Ano 1993 Doenças 
Número de Casos Número de Mortes 

Cólera 297.000 4.791
Febre tifóide 500.000 25.000
Giardíase 500.000 Baixo
Amebíase 48.000.000 110.000
Diarréias (idade ≤ 5 anos) 1.600.000.000 3.200.000
Esquistossomose 200.000.000 200.000
Total 1.849.297.000 3.539.791

Fonte: Organização Mundial da Saúde (OMS), 1995.  
No 5o Fórum Mundial da Água realizado recentemente na Cidade de Istambul, na Turquia, 

quando houve a divulgação do 3o Relatório das Nações Unidas Sobre Desenvolvimento 

Mundial dos Recursos Hídricos, ficou constatado que o acesso aos serviços de água 

potável e de esgotamento sanitário contínua ainda inadequado na maior parte dos países 

em desenvolvimento.  

Os números são assustadores, já que cerca de 1 bilhão de pessoas no mundo não 

dispõem de água potável, 1,8 bilhões de pessoas não tem acesso aos serviços de esgoto 

e não dispõem de instalações sanitárias adequadas, e 8 milhões de crianças morrem 

anualmente em decorrência de enfermidades relacionadas à falta de saneamento. Isto 

significa, em média, que morrem por falta de saneamento 21.918 crianças por dia, 913 

por hora, 15 por minuto e uma a cada quatro segundos.  

O referido relatório cita ainda que em 2030 cerca de 5 bilhões de pessoas, o 

correspondente a 67% da população mundial, vão continuar sem serviços de esgoto, se o 
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cenário atual for mantido. O relatório menciona também que é obvia a ligação estreita 

entre pobreza e recursos hídricos, pois o número de pessoas que vive hoje com menos 

de US$ 1,25/dia coincide quase que totalmente com o número daqueles que vivem sem 

água potável. O principal impacto desta situação é observada na saúde, já que 80% das 

doenças em países em desenvolvimento estão associadas à qualidade da água e causam 

cerca de 3 milhões de morte por dia. 
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6.3. Panorama Nacional 

As mais antigas obras de saneamento no Brasil foram realizadas durante a permanência 

de Maurício de Nassau (1637–1644) em solo nacional, no período de ocupação 

holandesa no Nordeste, onde foram construídos canais, diques e aterros na Cidade de 

Recife, capital holandesa na América (Azevedo Netto, 1984).  

Até meados do Século XVIII o Estado Brasileiro era praticamente ausente nas ações 

relacionadas à saúde e ao saneamento, visto que a Portugal somente interessava garantir 

a exploração colonial. Diante disto, a maior parte das ações sanitárias durante o período 

colonial do Brasil teve caráter individual, havendo poucas intervenções realizadas no 

plano coletivo. Contribuiu para isso a baixa densidade demográficas das cidades e vilas. 

A maior conquista no nível das coletividades foi representada pelo fornecimento de água 

à população por meio de chafarizes. A água obtida dos chafarizes eram, para as pessoas 

de posse, levada em potes para as suas casas, carregados por escravos (os chamados 

tigres), ou transportados em lombos de animais. Estes mesmos escravos eram 

responsáveis também pela coleta dos dejetos e o seu despejo nos corpos de água. 

Posteriormente, com o crescimento populacional e o aumento da densidade demográfica, 

demandas de ações coletivas ocorreram. Entretanto, apenas uma parcela reduzida da 

população teve acesso à estas melhorias. A população carente, pouco se beneficiava, 

tendo que buscar água cada vez mais longe, à medida que as cidades iam crescendo e 

seus mananciais sendo poluídos.  

Rio de Janeiro, em 1723, foi a primeira cidade brasileira atendida com sistema de 

abastecimento de água, com captação no rio Carioca e constituído por aqueduto e 

chafariz, este último localizado no atual Largo da Carioca.  

No período de 1720 a 1740 foram construídos chafarizes na cidade mineira de Ouro 

Preto, e em 1744 foi executado o primeiro chafariz da Cidade de São Paulo. Existem 

registros de abastecimento público de água em 1779 na Cidade de Porto Alegre.  

É no final do Século XIX que o Estado Brasileiro começa a assumir os serviços de 
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saneamento como atribuição do poder público, transferindo a gestão destes à iniciativa 

privada, principalmente a empresas de capital inglês que, na época, tinham hegemonia no 

mercado brasileiro. As companhias privadas de saneamento no Brasil atuavam, 

prioritariamente, nos locais onde residiam as famílias mais ricas, cumprindo o objetivo de 

seus proprietários, a obtenção de lucro. Entretanto, a maioria das companhias privadas de 

saneamento teve vida curta, as exceções foram a Companhia do Rio de Janeiro que 

atuou até 1947 e a Companhia de Santos até 1953. As causas da curta vida das 

companhias privadas no setor foram a insatisfação da população com a qualidade dos 

serviços prestados e a sua abrangência. A partir daí o Estado Brasileiro passou a assumir 

a gestão destes serviços.  

Entre os anos de 1893 e 1929 o Engo Saturnino de Brito, um dos precursores da 

engenharia sanitária nacional, teve uma significativa participação nesta área (Costa, 

1994). Ele foi um grande defensor das tecnologias apropriadas e um observador da 

dinâmica das cidades brasileiras, com todas as suas variáveis físicas, culturais, sociais e 

econômicas. Segundo Yassuda (1964), Saturnino de Brito foi o responsável pelo 

surgimento da consistência técnica voltada para a realidade nacional, tendo papel 

preponderante na adoção do sistema separador absoluto do esgotamento sanitário em 

substituição ao sistema unitário inglês, na criação/defesa das bacias protegidas e na 

utilização de tratamento físico-químico das águas de abastecimento.     

Ao despontar o Século XX era possível enumerar já no Brasil 57 serviços públicos de 

abastecimento de água (com rede de distribuição em lugar dos chafarizes), podendo citar 

entre estes os serviços de água das cidades de Porto Alegre/RS (1.866), Fortaleza/CE 

(1867), Rio de Janeiro/RJ (1.876), São Paulo/SP (1.877), Belém/PA e Campinas/SP 

(1881), Manaus/AM (1.884) e São Luís/MA (1890). Nesta época apenas duas capitais 

brasileiras não possuíam ainda sistema de abastecimento de água: Paraíba do Norte 

(atual João Pessoa) e Florianópolis.  

Quanto aos serviços de esgoto, estes existiam em 16 cidades. A Cidade do Rio de 

Janeiro/RJ foi a primeira capital brasileira, e a quinta do mundo, a dispor de sistema 
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de esgotos sanitários, o qual deu-se em 1864. Em 1873 a Cidade de Recife/PE e em 

1875 a Cidade de São Paulo/SP passaram a contar também com serviços de esgoto. 

A partir da década de 1910 teve início o movimento de reivindicação pelos governos 

estaduais, os quais sem condições de resolverem os seus problemas sanitários, 

começaram a solicitar auxílio técnico, financeiro e de recursos humanos da União, 

principalmente para o combate de epidemias.  

Uma comissão nomeada pela Academia Nacional de Medicina – ANM apresentou em 

1917 ao Governo Federal um projeto de reorganização dos serviços sanitários, tendo 

como principal proposta à criação do Ministério de Saúde Pública, com o objetivo de 

centralizar as ações de saúde e saneamento com autonomia política, técnica e financeira 

(Hochman, 1998). A concretização da criação desta estrutura ministerial deu-se somente 

em 1937. 

Assinados em 1917 os contratos de cooperação entre a Fundação Rokefeller (USA), 

Governo Federal e Governos Estaduais com a o objetivo de auxiliar o Brasil no combate à 

ancilostomíase e à malária.    

Em 1918 a população rural do Brasil era da ordem de 20 milhões de habitantes, sendo   

16 milhões (80%) enfraquecidos pelos parasitas intestinais e 3 milhões (15%) atacados 

pela malária, padecendo a população, geralmente, de mais de uma enfermidade (Bertolli 

Filho, 1966). Este diagnóstico do Brasil doente trouxe à tona a importância da atuação do 

Governo Federal no saneamento e na promoção da saúde pública, por meio de uma 

política que agregasse as unidades federativas em torno de um só ideal, o de destruir o 

elo da interdependência humana, representado pelo agente causal da doença. 

Compreendeu-se que a doença,causadora da improdutividade do homem rural, transitava 

livremente pelo território brasileiro, alcançando as periferias e centros urbanos, tratando-

se de um assunto de interesse coletivo (Costa, 1994).   

Criada em 11 de Fevereiro de 1918 a “Liga Pró-Saneamento do Brasil” reunindo 

indivíduos, instituições e órgãos públicos em torno de um consenso geral acerca da 

sociabilidade das doenças. O industrialismo parasitário e a política de urbanização em 
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ascensão foram duramente criticados pela Liga, que visualizava no crescimento 

desordenado dos centros urbanos uma via potencial de disseminação de doenças 

trazidas do sertão para a cidade sob a forma de verminoses, e no sentido contrário, o 

sertão sendo invadido pelas mazelas urbanas, como a sífilis, o alcoolismo, a tuberculose 

e a imoralidade (Penna, 1918). A divulgação dos trabalhos da Liga conseguiu reunir 

muitos interessados pela causa, entres estes membros da Academia Nacional de 

Medicina, catedráticos das Faculdades de Medicina do Rio de Janeiro e da Bahia, 

cientistas do Instituto Oswaldo Cruz, antropólogos do Museu Nacional, funcionários dos 

serviços públicos federais, políticos e escritores, entre estes últimos Monteiro Lobato.     

Em 1918, fruto de suas expedições ao interior do Brasil, o médico Belisário Penna elabora 

o diagnóstico sobre as condições de saúde da população brasileira. Este diagnóstico 

acabou originando o livro intitulado “O Saneamento no Brasil”, considerado a mais 

importante publicação acerca da questão sanitária do Brasil na década de 1910.  

Em Dezembro de 1919 foi criado o Departamento Nacional de Saúde Pública – DNSP, 

subordinado ao Ministério da Justiça e Negócios Interiores – MJNI, inaugurando-se assim 

nova fase no desenvolvimento de políticas sanitárias (Costa, 1994). Os decretos que 

regulamentaram o DNSP estabeleceram um fundo especial para o financiamento de 

obras de saneamento, composto por imposto sobre bebidas alcoólicas destiladas, venda 

de selo sanitário, renda dos laboratórios e dos institutos de pesquisa federais, saldos 

apurados nas verbas do MJNI e taxa de 15 % sobre produtos de jogos de azar (Hochman, 

1998).  

Criada em 1923 a Sociedade Brasileira de Higiene – SBH, que contou com a participação 

de intelectuais da Liga Pró-Saneamento do Brasil e de membros do DNSP. Neste mesmo 

ano foi realizado o “I Congresso Brasileiro de Higiene”, no qual os trabalhos relativos ao 

saneamento mereceram grande destaque, superando mais da metade dos trabalhos 

apresentados.       

A partir da década de 1930 foram criados em alguns estados uma nova estrutura 

administrativa para os serviços de saneamento. Estas novas estruturas estaduais 
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assumiam a implantação dos serviços de água e esgoto, mas os repassavam aos 

municípios para que os administrassem. Esta prática mostrou sua fragilidade quando os 

municípios, sem condições de gerirem os próprios sistemas, viram os recursos aplicados 

desperdiçados.  

Segundo Alvarenga (1993), em 1930 um total de 344 cidades brasileiras eram atendidas 

com rede de água e 150 com rede de esgoto. Comparando estes números com os de 

1890 (ver Quadro 03), verifica-se que houve um grande avanço este período.  

Quadro 03: Evolução do Número de Cidades com Serviços de Água e de Esgoto no Brasil no Período 
1890 a 1930 

Número de Cidades com Serviços de Água Número de Cidades com Serviços de Esgoto Ano Incremento no Ano Acumulado Incremento no Ano Acumulado 
1890 31 31 04 * 04 *

1900 26 57 12 16
1910 129 186 32 48
1920 98 284 78 126
1930 60 344 24 150

Fonte: Alvarenga apud Telles (1993). 
* Cidades do Rio de Janeiro, Recife, São Paulo e Campos. 

Nas reformas promovidas pelo primeiro Governo Getúlio Vargas em 1930, as ações 

sanitárias passaram a compartilhar com a educação e com a saúde, assumindo o Estado 

o compromisso de zelar pelo bem-estar sanitário da população. O setor de saúde foi 

novamente reformulado, criando-se em 1937 o Departamento Nacional de Saúde – DNS, 

em substituição ao DNSP instalado em 1919.  

Criado em 04 de Julho de 1.940 através do Decreto No 2.367 o Departamento Nacional de 

Obras de Saneamento – DNOS, vinculado ao então Ministério da Viação e Obras 

Públicas. Foi a primeira medida institucional concreta do Governo Federal no Setor. Pelo 

Decreto Lei No 8.847 de 24/07/1946 o DNOS sofreu a sua primeira reorganização, 

recebendo uma ampliação de suas atribuições, que passaram a abranger todas as ações 

de saneamento, e não apenas aquelas relacionadas à drenagem e ao controle de 

inundações. O DNOS foi transformado em autarquia em 13/07/1962 pelo Decreto           

No 4.089. Com o Decreto No 200 de 25/02/1967, complementado pelo Decreto No 60.900 

de 26/06/1967, o DNOS ficou vinculado ao Ministério do Interior – MINTER. Algumas 
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obras importantes contra inundações foram executadas pelo DNOS no Estado de Santa 

Catarina, dentre as principais podem ser citadas as situadas no Vale do Rio Itajaí 

(complexo de três barragens) e no Vale do Rio Tubarão (retificação de parte do curso). 

Mais tarde o DNOS atuou durante certo período também como órgão técnico do BNH. No 

Estado de Santa Catarina o DNOS fiscalizou as ações do DAES e da CASAN, nesta 

última apenas nos seus primeiros anos de atuação.       

A partir de 1941 o DNS passou a ter um caráter menos executivo, concentrando-se agora 

na coordenação e fiscalização das ações executadas pelos estados e municípios.  

Criada em 1941 pelo Governo Federal o SFAE – Serviço Federal de Água e Esgoto. Tudo 

indica que o SFAE foi criado para dar suporte ao Programa de Saneamento da Amazônia, 

tendo realizado vários projetos de sistemas de abastecimento de água e esgotamento 

sanitário para a Região Norte (Barreto, 1943). 

Como resultado de uma recomendação da “3a Reunião de Consulta de Ministérios das 

Repúblicas das Américas”, ocorrida na Cidade do Rio de Janeiro/RJ e com a cooperação 

do Governo dos Estados Unidos, foi criado pelo Governo Federal em 17 de Abril de 1942 

o SESP – Serviço Especial de Saúde Pública com atuações nas áreas de saúde e 

saneamento. A verdadeira razão para o estabelecimento dessa cooperação com o 

governo norte-americano foi a demanda por recursos minerais e vegetais (borracha, mica 

e cristal de rocha) surgida com a II Guerra Mundial, visto que as principais fontes destes 

recursos naturais haviam sido ocupadas pelos japoneses e alemães. Inicialmente as 

áreas de interesse dos norte-americanos voltaram-se para as regiões produtoras destes 

recursos, como o Vale do Amazonas, o Estado de Goiás e o Vale do Rio Doce.  

O primeiro curso de pós-graduação em Engenharia Sanitária do Brasil, e o segundo do 

mundo (o primeiro foi nos Estados Unidos), foi implementado em 1949 na Faculdade de 

Higiene e Saúde Pública na Cidade de São Paulo. A instalação deste curso de pós-

graduação contou com o apoio dos Estados Unidos, através do SESP, tendo este País 

exercido forte influência na matriz tecnológica da engenharia sanitária nacional. A 

implantação generalizada de estações de tratamento de água do tipo convencional 
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(composta das unidades de coagulação, floculação, sedimentação, filtração rápida, 

desinfecção, fluoretação e correção do pH), é um exemplo dessa afirmativa (Lyda, 1994). 

Em 1953, no segundo Governo Getúlio Vargas, foi criado o Ministério da Saúde.  

Criada em 15 de Dezembro de 1959 através da Lei No 3.692 a Superintendência de 

Desenvolvimento do Nordeste – SUDENE, vinculada ao Ministério do Interior. A SUDENE 

teve uma significativa atuação na área de saneamento básico, inclusive atuando como 

órgão técnico do BNH para a Região Nordeste.  

Criado também no ano de 1959 o Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID, o 

qual deu nova dinâmica ao financiamento dos serviços de saneamento no Brasil. O BID 

contribuiu também para a mudança no modelo de referência para a gestão do 

saneamento, já que era exigido total autonomia dos serviços para a contratação dos 

empréstimos, além da necessidade de serem realizados estudos de viabilidade 

econômica para comprovar a amortização destes via tarifa.    

A falta de recursos na década de 50 impediu o Estado Brasileiro de atuar com eficácia na 

melhoria da saúde coletiva, não havendo nesta uma redução significativa nos índices de 

mortalidade. Também neste período a política de saúde sofreu grandes modificações, 

havendo uma mudança no rumo das orientações para o setor, que passou a privilegiar 

crescentemente o modelo assistencialista e o caráter emergencial das ações. Neste 

período a gestão do saneamento pela administração direta foi alvo de críticas, 

principalmente devido a burocracia do poder centralizado, que limitava as ações e as 

tornava morosas. Além disto, os serviços de saneamento geridos pela administração 

direta possuíam uma política tarifária deficiente, e além de dependerem de recursos 

externos, eram vulneráveis a influências clientelistas e fisiológicas. Com o crescimento 

industrial começou a surgir um novo contexto urbano, mais dinâmico e com progressivo 

adensamento populacional, propiciado pela inversão da distribuição da população. Assim, 

a população urbana passou a superar, em número, a população rural, até então 

predominante no Brasil. Esta situação tornou urgente maiores investimentos em 

saneamento. Muitas das cidades brasileiras que haviam sido beneficiadas com a 
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implantação de serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário já 

enfrentavam problemas relacionados à má operação dos sistemas ou ao seu sub-

dimensionamento. Via de regra estes serviços eram mantidos pelos municípios ou pelos 

estados (caso de algumas capitais brasileiras), e na maioria das vezes, acabavam se 

deteriorando graças à inaptidão técnica e à incapacidade financeira de seus operadores. 

Em 02 de Abril de 1960 através da Lei No 3.750 o SESP foi transformado em Fundação 

SESP, vinculada ao Ministério da Saúde, atuando agora na organização e operação dos 

serviços de saúde pública, dos serviços de assistência medido-hospitalar e dos serviços 

de saneamento, mais especificamente o abastecimento de água e a coleta de esgotos.  

Com o fim do apoio financeiro dos Estados Unidos e com o aporte de recursos 

financiados pelo BID – Banco Interamericano de Desenvolvimento, as ações de 

saneamento passam a predominar na atuação da FESP. Ela teve importante papel no 

desenvolvimento do Setor de Saneamento no Estado de Santa Catarina na década de 

1960, com destaque para a implantação de sistemas de abastecimento de água em 

cidades catarinenses de médio e grande porte como Araranguá, Blumenau, Brusque, 

Campos Novos, Jaraguá do Sul, Joaçaba, Joinville, Lages, Rio Negrinho, São Bento do 

Sul, São Francisco do Sul, Urussanga, Videira, dentre outras. Na verdade a FSESP 

elegeu como prioridade a atuação em cidades cujo retorno financeiro viabilizava os 

investimentos realizados. Em 1990 a FSESP é incorporada a SUCAM para a formação da 

Fundação Nacional da Saúde – FNS (hoje FUNASA). 

Em Julho de 1960 na Cidade do Rio de Janeiro/RJ foi realizado o primeiro Congresso 

Brasileiro de Engenharia Sanitária. 

Em reunião realizada em 1961 na Cidade de Punta del Leste – Uruguai promovida pelo 

“Programa da Aliança para o Progresso” o Brasil foi, relativamente aos índices de 

cobertura em água e esgoto, classificado em penúltimo e último lugar, respectivamente, 

dentre os países da América Latina. Nesta oportunidade foi firmada pelos países 

americanos uma Carta-Documento de Compromisso estabelecendo as seguintes metas 

para o ano de 1971, as quais tinham como objetivo final elevar em 5 anos a vida média da  
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população latino-americana: 

 atender 70 % da população urbana com serviços de água e esgotos; e 

 atender 50 %  da  população  rural   com   água   potável   e   esgoto   ou  disposição  

sanitária de excreta. 

Criado em 15 de Dezembro de 1961 pela Lei No 2.313 o Departamento Municipal de Água 

e Esgoto – DMAE de Porto Alegre/RS, sendo atualmente um dos maiores operadores 

municipais dos serviços de água e esgoto do País. A Cidade de Porto Alegre/RS tem uma 

cobertura em água de 99,5% e uma cobertura em esgoto de 48,0%. O índice de esgoto 

coletado e tratado é de 27%, tendo sido fixada a meta de 77% para ser alcançada até o 

ano de 2014.  

Em 1962 o DNOS sofreu uma grande reorganização, tendo sido transformado em 

autarquia. O DNOS realizava convênios com os municípios, serviços autônomos e órgãos 

estaduais, e implantava os sistemas de água e esgoto, repassando-os depois à 

administração dos órgãos responsáveis (Costa, 1994).  

Em 1962 deu início a constituição das companhias estaduais de saneamento, sendo a 

CASAL do Estado de Alagoas a primeira a ser implantada. No Estado de Santa Catarina a 

CASAN – Companhia Catarinense de Águas e Saneamento foi constituída em 1970).  

Lançado em Junho de 1962 o primeiro número da “Revista Engenharia Sanitária”, 

abordando assuntos de interesse do Setor de Saneamento Ambiental. A partir de Abril de 

1989 esta revista passou a se chamar BIO. Possui uma tiragem atual de 7.000 

exemplares, com periodicidade trimestral, sendo sua publicação de responsabilidade da 

ABES – Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental. 

Em 1964 o Governo Federal através do Decreto No 53.802 cria a Comissão 

Coordenadora do Plano de Investimentos no Setor de Saneamento. 

Criado em 21 de Agosto de 1964 através da Lei No 4.380 o BNH – Banco Nacional da 

Habitação, contando basicamente com recursos do FGTS – Fundo de Garantia por 

Tempo de Serviço a serem aplicados em Habitação (60%), Saneamento (30%) e Infra-
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estrutura (10%). O BNH, com forte conotação social, foi o principal agente financeiro 

responsável pelo significativo avanço nas coberturas de água e esgoto no país, este 

último em menor escala.  

Em 1964 o Governo Federal, através do Ministério do Planejamento e Coordenação 

Econômica, estabeleceu em seu PAEG – Programa de Ação Econômica do Governo as 

seguintes metas para o Setor de Saneamento Básico: 

 abastecer até o  ano  de  1970  com  rede   de   água   potável   no  mínimo  70%  da 

população urbana do país, ou seja, atender um total de 36,4 milhões de pessoas; e 

 atender  até  o  ano  de 1973  com  sistemas   de  esgotamento  sanitário no mínimo 

30% da população urbana do país, ou seja, levar esta infra-estrutura para um total de 

17,8 milhões de pessoas. 

Comparando as metas estipuladas pelo PAEG em 1964 com aquelas preconizadas na 

reunião de Punta del Leste – Uruguai realizada em 1961, verifica-se que a meta para a 

cobertura com abastecimento de água permaneceu praticamente a mesma, apenas 

sendo antecipado em 1 ano a antiga meta. Entretanto, com respeito ao esgotamento 

sanitário, a nova meta teve uma redução significativa, passando de uma cobertura de 

70% da população urbana até o ano de 1971 para 30% da população urbana até o ano de 

1973. Não foram estabelecidas nesta oportunidade metas para a cobertura em água e 

esgoto para a população rural do País. Apesar da carência de dados estatísticos, pode-se 

estimar que em 1964 cerca de 37% da população residente na área urbana das cidades 

brasileiras era abastecida com rede de água potável, totalizando 14,2 milhões de 

pessoas. Quanto a cobertura em esgoto, os dados disponíveis para esta época não são 

confiáveis.  

A partir de meados da década de 1960, as grandes cidades passaram a exercer uma 

atração ainda mais forte sobre a população rural, que permanecia desassistida em razão 

da ausência de políticas sociais voltadas para o seu desenvolvimento. A evolução do grau 

de urbanização no Brasil espelha a velocidade das transformações: em 1950 a população 

urbana representava em torno de um terço (33%) da população total, em 1970 mais da 
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metade da população total já residia em áreas urbanas, e no ano de 2000 cerca de 81% 

dos domicílios do País situavam-se nas áreas urbanas.  

Criado em 1964 o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA, vinculado ao 

Ministério do Planejamento,Orçamento e Gestão – MPOG, tendo como atribuições 

principais, dentre outras: (i) realizar estudos e análises para subsidiar o Governo na 

elaboração, monitoramento e avaliação de políticas públicas; e (ii) prestar assessoria 

técnica ao Governo nos processos de tomada de decisão.   

É importante mencionar que a partir de 1965 a Reforma Tributária concentrou 

demasiadamente os recursos a nível federal, praticamente inviabilizando os municípios de 

realizarem investimentos em saneamento básico utilizando recursos de sua receita 

própria. 

Criada em 15 de Junho de 1965 a ABES – Associação Brasileira de Engenharia Sanitária 

e Ambiental, inicialmente a nível nacional, com o objetivo de desenvolver atividades 

relacionadas com o saneamento básico e ambiental. Posteriormente foram criadas em 

todos os estados brasileiros as seções estaduais da ABES. 

Instituído em 13 de Setembro de 1966 através da Lei No 5.107 o FGTS – Fundo de 

Garantia por Tempo de Serviço. O FGTS tornou-se posteriormente a principal fonte de 

recursos do Governo Federal para os investimentos no Setor de Saneamento.   

A partir de 1967 houve uma nova orientação na política nacional de saneamento, 

reduzindo-se os recursos orçamentários federais destinados ao DNOS, ao passo que se 

criava o FISANE, pertencente ao BNH – Banco Nacional de Habitação, instrumento que 

iria viabilizar em 1971 o PLANASA – Plano Nacional de Saneamento.  

Criada em 28 de Fevereiro de 1967, em substituição à Superintendência do Plano de 

Valorização Econômica da Região Fronteira Sudoeste do País, a SUDESUL – 

Superintendência do Desenvolvimento da Região Sul, vinculada ao Ministério do Interior, 

com atuação nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Com recursos 

da SUDESUL foram feitos alguns investimentos em ações de saneamento básico no 
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Estado de Santa Catarina. Durante algum tempo a SUDESUL atuou também como órgão 

técnico do BNH. 

Através da Lei No 5.318/67 foi definida a Política Nacional de Saneamento e criado o 

Conselho Nacional de Saneamento – CONSAME, o qual nunca foi instalado. 

Em 1967 a população urbana do Brasil atendida com serviços de água era da ordem de             

18,1 milhões de pessoas, proporcionando uma cobertura em água de 40,5%.Com relação 

aos serviços de esgoto, a população atendida era em torno de 9.300.000 pessoas, o que 

indicava uma cobertura em esgoto de 20,8%, conforme abaixo demonstrado:  

 população urbana total estimada do país =  44,7 milhões 
 população urbana atendida com serviços de água =  18,1 milhões 
 população urbana atendida com serviços de esgotos =    9,3 milhões 
 índice de cobertura em água =           40,5 % 
 índice de cobertura em esgoto =           20,8 %  

Criado em 24 de Julho de 1968 através do Decreto No 50.079 o CETESB – Centro 

Tecnológico de Saneamento Básico do Estado de São Paulo. O CETESB atuou como 

órgão técnico do BNH para vários estados da federação, inclusive Santa Catarina, nas 

atividades de análise e aprovação de estudos/projetos e na fiscalização de obras de 

saneamento básico, cuja execução se dava com recursos financeiros provenientes 

daquele órgão financeiro. Através de seu Escritório de Representação de Santa Catarina 

o CETESB exerceu esta função até o início do ano de 1985.  

Criado em 04 de Setembro de 1968 através da Portaria No 273/68 do Ministério do Interior 

o SFS – Sistema Financeiro de Saneamento, gerido pelo BNH e contando com o aporte 

de recursos do Governo Federal, Governos Estaduais e Municípios distribuídos conforme 

mostra o Quadro 04. 

Criado em 25 de Outubro de 1968, através do Convênio No 0107/68 firmado entre o BNH 

e o Governo do Estado de Santa Catarina, o Fundo Estadual de Financiamento de Água e 

Esgoto – FAE. Este fundo tinha como finalidade financiar a contrapartida do Governo do 

Estado nos investimentos realizados em saneamento com recursos do BNH. O FAE era 

integralizado  com  recursos  provenientes  da  receita  tributária do Estado. O retorno dos  
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recursos ao FAE dava-se através da amortização dos empréstimos tomados deste fundo.  

Também nesta data foi firmado o Convênio No 0108 entre o BNH, Governo do Estado de 

Santa Catarina, BADESC – Banco de Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina e 

DAES, com a interveniência do PLAMEG – Plano de Metas do Governo e da SUDESUL, 

destinado a regular as condições gerais da operação financeira relativa ao financiamento 

e refinanciamento da implantação,ampliação e/ou melhoria de sistemas de abastecimento 

de água em municípios do Estado de Santa Catarina. Os recursos previstos no convênio 

obedeciam a seguinte composição: BNH – 37,5 % (financiados), FAE – 37,5 % 

(financiados) e Municípios – 25 % (receita própria).  

Quadro 04:  Arranjo Institucional do Sistema Financeiro de Saneamento: Origem e Características 
dos Recursos (1968)  

Recursos Financiados  Esfera de Governo Participação 
(%) Fonte Origem 

Recursos a Fundo 
Perdido 

Federal  
37,50 BNH FGTS + Empréstimos 

Internacionais 
Dotações Orçamentárias 

 
Estadual 

 
37,50 

 
FAE 

Receita Tributária 1 

+ Empréstimos 
Complementares BNH 2 

 

Municipal 25,00 3   Dotações Orçamentárias 
Total 100,00    

1  O modelo previa a aplicação de até 5 % da Receita Tributária do Estado. 
2 Os Estados via  de  regra  tinham  dificuldades  de  alocar  recursos  da  Receita  Tributária e  então  recorriam a 

empréstimos feitos junto ao BNH para viabilizar a sua contrapartida.  
3 Os municípios também tinham dificuldades de contribuir  com  recursos  a sua  contrapartida. Na maioria dos casos as 

suas contrapartidas eram em termos de desapropriação de terrenos para a instalação das unidades operacionais e 
administrativas. Com isto o Estado tinha que absorver também a participação dos municípios, aumentando assim o 
valor dos empréstimos.   

Pode-se dizer que até 1968 as diversas soluções tentadas para o equacionamento dos 

serviços de água e esgotos no Brasil careceram de um planejamento sistematizado, que 

ensejasse uma perspectiva global e realista do setor.Os recursos financeiros consignados 

nos orçamentos públicos foram via de regra irrisórios em relação a outros setores, e sua 

aplicação se fez geralmente de forma pulverizada. Aliado a estes problemas, a falta de 

um sistema de tarifação adequado e realista levou a um desequilíbrio acentuado entre a 

demanda crescente e a oferta insuficiente desses serviços.  
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Em 25 de Abril de 1969 a Assembléia Legislativa do Estado de Santa Catarina através do 

Decreto Legislativo No 13/69 aprovou os Convênios de Nos 0107/68 e 0108/68 firmados 

em 25/10/68.  

Em 17 de Setembro de 1969 o BNH através da Resolução de Diretoria RD No 59 aprova a 

criação do Sub-Programa REFINESG, destinado ao financiamento de investimentos em 

esgotamento sanitário. 

Em 13 de Outubro de 1969 foi sancionado o Decreto Lei No 949 que “dispõe sobre a 

aplicação dos recursos do BNH (próprios + FGTS) nas operações de financiamento para 

saneamento”.  

No final da década de 1960 a liberação de empréstimos pelo BID passou a ser 

condicionada à transferência da concessão dos serviços de saneamento municipais às 

companhias estaduais de saneamento.  

Formulado pelo Governo Federal em 16 de Abril de 1971 o PLANASA – Plano Nacional 

de Saneamento, tendo como suporte técnico-administrativo e financeiro o SFS criado em 

1968, e apresentando as seguintes características: 

a) Metas 

 Atender até o ano de 1980 com água potável 80 % da população urbana do País; e 

 Atender  até  o  ano   de  1980  com sistemas adequados de esgoto 50 % da população 

urbana do País. 

b) Prerrogativas 

 Constituição das Companhias Estaduais de Saneamento; 

 Obrigatoriedade  dos  municípios   se  conveniarem  com as Companhias Estaduais de 

Saneamento; 

 Criação  no  âmbito  estadual  do FAE – Fundo Estadual de Financiamento de Água e 

Esgoto, integralizado com recursos provenientes da receita tributária dos estados. O 

retorno dos recursos ao FAE proveniente da amortização dos empréstimos tinha como 
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objetivo permitir o fortalecimento financeiros dos estados, numa escala tal que viesse 

garantir no futuro a auto-sustentação do setor; e 

 Manter a tarifa mínima de água em torno de 5 % do SMR – Salário Mínimo Regional. A 

tarifa mínima conjunta de água mais esgoto não deveria ultrapassar a 7 % do SMR.  

c) Condições de Financiamento (ver Figura 01) 

 Governo   Federal   (via BNH)  =  50 %   e   Governo   Estadual   (via FAE)  =  50 %.  A 

contrapartida dos municípios, anteriormente prevista em 25 %, ficou embutida nos 

convênios de concessão. Na prática os municípios não alocaram diretamente estes 

recursos. A sua contrapartida se fez na maioria dos casos através da execução de 

alguns serviços e desapropriação de terrenos;  

 Prazo de carência de 03 anos, amortização em 18 anos e juros variando de 4 a 8 % ao 

ano; e 

 Financiamentos para abastecimento de água através do Sub-Programa REFINAG e 

para esgotos através do Sub-Programa REFINESG.  

d) Estruturação 

 Atuação com base em um planejamento sistematizado; 

 Adoção de uma viabilidade econômico-financeira global para o conjunto de sistemas, 

em lugar da exigência da viabilidade isolada para cada sistema municipal, 

proporcionando assim uma maior capacidade de endividamento dos órgãos executores 

do Plano (Companhias Estaduais de Saneamento); 

 Grande componente social, visto que os sistemas das cidades mais pobres tem seu 

“déficit” coberto pelo “superávit” dos municípios mais ricos; e 

 O financiamento máximo (VIFmáx) a ser liberado para cada Companhia  Estadual  tem 

como referência a sua receita operacional (RO), a qual deverá ser superior a soma das 

despesas de operação e manutenção (DOM) e das despesas financeiras (DF), estas 

últimas compostas pelos juros e amortizações dos empréstimos. Se o valor total do 

investimento (VI) previsto para o Estado for menor ou igual ao VIFmáx, ou seja,            
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RO – DOM ≤ DF, não há necessidade de alocação de recursos a fundo perdido (FP). 

Portanto, FP = VI – VImax. No cálculo da DOM são levadas em conta as despesas com 

pessoal, energia elétrica, produtos químicos, transporte e despesas gerais. 

Em Novembro de 1971 o BNH estabeleceu um grande programa de desenvolvimento de 

recursos humanos para o setor de saneamento. Papel fundamental foi delegado a ABES, 

a qual coube coordenar a execução deste programa como órgão contratado pelo BNH. 

Firmado em 23 de Abril de 1973 um acordo entre os Ministérios do Interior (MINTER) e da 

Saúde (MS) estabelecendo as bases conjuntas do PLANASA. Coube ao MINTER 

promover a implementação das metas do PLANASA e ao MS o estabelecimento dos 

padrões de potabilidade, controle de qualidade da água, e ações em educação sanitária, 

treinamento e assistência técnica. 

Em 08 de Julho de 1973 através da Lei Complementar No 14 foram estabelecidos os 

critérios para a criação das Regiões Metropolitanas, incluindo o controle da poluição do 

ar, da água e do solo entre os serviços de interesse metropolitano. 

Criada em 30 de Outubro de 1973 através do Decreto No 73.030 a SEMA – Secretaria 

Especial de Meio Ambiente, com a função de atuar nos campos de pesquisa, 

planejamento, coordenação e assessoramento com vistas ao combate da poluição. A 

criação desta Secretaria foi uma decorrência dos princípios estabelecidos na Declaração 

Sobre o Ambiente Humano, assinada por todos os países representados na Conferência 

de Estocolmo (1972).  

Realizado em Dezembro de 1973 pelo Serviço de Estatística do Ministério da Saúde, em 

colaboração com a OPS – Organização Panamericana da Saúde, o “1o Censo Nacional 

de Saneamento Básico”, abrangendo os serviços de água.  

No Quadro 05 é feita uma comparação dos dados deste censo para o Brasil com os 

dados dos serviços de água administrados pela CASAN no Estado de Santa Catarina. 
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Figura 01 
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Quadro 05: Comparativo dos Dados dos Serviços de Água no Brasil e no Estado de Santa Catarina – 
Referência Dezembro de 1973 

Indicador BRASIL CASAN 
População urbana total (habitantes) 59.300.000 1.469.300 1

População urbana total atendida com água (habitantes) 33.200.000 502.300 2

Cobertura em água 56 % 34 %
Número total de municípios  3.938 197 3

Número de sedes municipais com serviços de água 956 (24 %) 25 (13 %) 4
1 População urbana total do Estado de Santa Catarina em 1973. 
2 População urbana total atendida pela CASAN em 1973. 
3 Número total de municípios existentes no Estado de Santa Catarina em 1973. 
4 Número de sedes municipais no Estado de Santa Catarina com serviços de água operados pela CASAN em 1973.  

Realizado em Janeiro de 1974 na Cidade de Milão – Itália o “Congresso Internacional das 

Cidades Doentes”. O programa oficial do Congresso informava que “cidade doente é todo 

e qualquer aglomerado urbano com mais de 1 milhão de habitantes”. Segundo os 

urbanistas, sociólogos e economistas que proferiram palestras para uma platéia de 

representantes de 47 cidades com mais de 1 milhão de habitantes, não há plano diretor 

que se sustente no tempo ao sabor dos caprichos políticos e sob o impacto das 

mudanças econômicas e sociais (Jornal A Notícia, Coluna Joelmir Beting, 24/01/2004). 
 
Estabelecido em 23 de Agosto de 1974 um convênio entre o Governo Brasileiro e a OPAS 

denominado SATECIA, com a finalidade de proporcionar assistência técnica às 

Companhias Estaduais de Saneamento. O Governo Brasileiro foi representado neste 

convênio pelo Ministério da Saúde, com a interveniência do Ministério do Interior, tendo 

como unidade executora nacional o BNH. O corpo gerencial da CASAN participou deste 

treinamento. 

Fundada em 07 de Maio de 1974 a ASFAMAS – Associação Brasileira dos Fabricantes de 

Materiais e Equipamentos para Saneamento. 

Estabelecidas em 16 de Abril de 1975 as novas metas do PLANASA para o ano de 1980, 

assim constituídas: 

  atender com água potável mais de 80 % da população urbana de pelo menos 80 % 

das cidades brasileiras e todas as regiões metropolitanas; e 
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  atender  com  sistemas  adequados  de  esgotos  todas  as  regiões  metropolitanas, 

capitais e cidades de maior porte, e na medida do possível com sistemas mais simples 

as cidades e vilas de menor porte.  

Estas novas metas do PLANASA para o ano de 1980 (ver Quadro 06) já são um pouco 

menos ambiciosas do que aquelas preconizadas em 1971 quando de sua criação  

Quadro 06: Metas do PLANASA Propostas para o Ano de 1980: Comparação com as Metas 
Estabelecidas em 1971 e 1975 

Metas Estabelecidas para o PLANASA – Alcance 1980 Setor 
Em 1971 1 Em 1975 

> 80 % da PU de 80 % das cidades Serviços de Água 80 % PU 2 
100 % da PU das RM 3 

100 % da PU das RM 
100 % das capitais 
100 % das cidades de maior porte 

 
 

Serviços de Esgoto 

 
 

50 % PU 
se possível as cidades e vilas de menor porte com 
sistemas simples 

1 Ano de Criação do PLANASA        
2 PU = População Urbana         
3 RM = Região Metropolitana  

Em 15 de Janeiro de 1976 a Portaria GM No 0013 do Ministério do Interior – MINTER 

estabeleceu as políticas de utilização dos recursos hídricos e classificou-os em quatro 

tipos distintos. A Portaria estabeleceu também os padrões de qualidade dos recursos 

hídricos, bem como os de emissão de efluentes. 

Em 23 de Dezembro de 1976 foi promulgado o Decreto No 1.505 que estabeleceu a 

eliminação da quota de previdência incidente sobre as tarifas de água e esgoto. 

Em 11 de Maio de 1978 através da Lei No 6.258 foi institucionalizado o sistema tarifário 

para os serviços de água e esgoto. A regulamentação desta lei, que “dispõe sobre as 

tarifas dos serviços públicos de saneamento básico”, deu-se em 16/11/78 através do 

Decreto No 82.587.  

O período compreendido pelos anos de 1971 a 1978 pode ser caracterizado pelas 

questões institucionais do PLANASA e pela prioridade dada aos aspectos construtivos ou 

de expansão dos sistemas. A alta aceleração dada à execução das obras e serviços
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alcançou um ritmo sem precedentes na história do saneamento básico do País. Neste 

contexto vale ressaltar, por outro lado, a menor importância dada pelas Companhias 

Estaduais de Saneamento aos setores de planejamento, operação, comercial, contábil, 

financeiro e administrativo, em que pese o grande esforço despendido nos campos de 

treinamento e da assistência técnica. Constatou-se também neste período, por decisões 

que escaparam aos órgãos executivos do Plano, que as tarifas não foram reajustadas nos 

níveis necessários para permitir o equilíbrio entre receitas e despesas. Já nesta época 

ficou evidente que os objetivos do Plano somente seriam alcançados pelas Companhias 

segundo modernos preceitos de administração. A influência política na indicação dos 

dirigentes das Companhias, na maioria das vezes pessoas sem qualquer compromisso 

com o setor, além de comprometerem o alcance das metas preconizadas, prejudicou 

seriamente a saúde financeira das corporações. Por outro lado, também neste período 

algumas medidas importantes foram tomadas pelo órgão financiador federal. Entre estas 

pode ser citada, por exemplo, a redução das taxas de juros dos empréstimos, que 

passaram de 4 a 8% ao ano para 2 a 7% ao ano. Ainda no caso da implantação e/ou 

ampliação de sistemas de abastecimento de água em pequenas comunidades (as 

chamadas CPP) os juros foram reduzidos em 2%, passando a variar de 0 a 5% ao ano. 

Além disto, para estas comunidades 70% dos recursos destinados aos investimentos 

foram liberados a fundo perdido. A CASAN implantou sistemas de abastecimento de água 

na maioria das cidades de pequeno porte (CPP) do Estado de Santa Catarina utilizando 

empréstimos junto ao BNH nestas condições.  

Criado em 20 de Abril de 1979 através do Decreto No 83.355 o CNDU – Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Urbano, com o objetivo de propor políticas públicas 

nacionais de desenvolvimento urbano.O CNDU sucedeu a CNPU – Comissão Nacional de 

Regiões Metropolitanas e Política Urbana instituída pelo Decreto No 74.156 de 06/06/74. 

Em 11 de Setembro de 1979 a Resolução No 003/79 definiu a atuação do CNDU quanto 

ao setor de saneamento, tendo como prioridades o atendimento da demanda de água 

potável nas áreas periféricas das cidades, construção e/ou ampliação dos sistemas de 

esgotos nas regiões metropolitanas e cidades de médio porte, e desenvolvimento de
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tecnologia simplificada na solução de problemas de esgotamento sanitário em áreas de 

baixa renda. 

Criado em Novembro de 1979 pelo BNH o PRODISAN–Programa de Desenvolvimento 

Institucional das Companhias Estaduais de Saneamento. A CASAN utilizou recursos do 

PRODISAN, principalmente para os programas de redução de perdas e desperdícios dos 

seus sistemas de água. 

Estabelecida em 10 de Novembro de 1980 pela ONU – Organização das Nações Unidas 

a “Década Internacional do Abastecimento de Água e do Esgotamento Sanitário”, tendo 

como metas a alcançar até o ano de 1990: 

 levar o abastecimento de água a 90 % da população urbana; 

 levar o abastecimento de água a 70 % da população rural; e 

 proporcionar serviços adequados de esgotamento  sanitário  a  50%  do  contingente 

urbano.  

Em 24 de Setembro de 1981, tendo como referência as metas estabelecidas pela ONU 

para a “Década Internacional do Abastecimento de Água e do Esgotamento Sanitário”, o 

Governo Brasileiro através da Portaria No 140 do Ministério do Interior definiu as novas 

metas do PLANASA para o período de 1981 a 1990, quais sejam: 

 atender a pelo menos 90% da  população  urbana do País com serviços de 

abastecimento de água; e  

  atender  no  mínimo   65%   da população urbana do País com  serviços adequados de 

esgotos sanitários. 

É importante destacar que na Portaria No 140 do MINTER foi mencionado, pela primeira 

vez de forma institucional, a necessidade premente da proteção dos mananciais utilizados 

para abastecimento público e da execução de ações que visem a redução das perdas e 

desperdícios de água nos sistemas. Outro fato que merece ser citado é que com relação 

a cobertura em esgoto da população urbana, a meta brasileira estabelecida foi mais 

ambiciosa que a da ONU, ou seja, passou de 50 para 65%. 
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Em 09 de Junho de 1983 através da Resolução No 831 do Banco Central foram 

suspensos temporariamente todos os financiamentos de instituições federais, incluindo 

aqueles destinados ao Setor de Saneamento. Tal decisão comprometeu drasticamente o 

alcance das novas metas do PLANASA para a cobertura em água e esgoto estabelecidas 

em 24 de Setembro de 1981 pela Portaria No 140 do Ministério do Interior.  

Realizado também em Junho de 1983 na Cidade do Rio de Janeiro/RJ, promovido pelo 

IBAM – Instituto Brasileiro dos Municípios, o “Seminário : Água, Esgoto e Lixo”. 

Desencadeado em 1983 um projeto conjunto do CNDU – Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Urbano e o UNLHS/HABITAT – Centro das Nações Unidas para 

Assentamentos Humanos, tendo a CAER – Companhia de Águas e Esgotos do Rio 

Grande do Norte e o IPT – Instituto de Pesquisas Tecnológicas/SP como órgãos 

executivos, e o TAG – Grupo de Assessoria Técnica do Banco Mundial como órgão 

supervisor, com objetivo de estruturar um projeto demonstrativo de saneamento e montar 

um sistema de informações de saneamento. Foi escolhida uma área da Cidade de 

Natal/RGN para desenvolver este projeto. Seria o nosso “Projeto Maciço do Morro da 

Cruz – Ilha de Santa Catarina – Florianópolis/SC”. 

Segundo dados do BNH – Banco Nacional de Habitação publicados em 1983 no CABES 

VIII – Catálogo Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental: Histórico, Situação Atual e 

Perspectivas do Saneamento Básico no Brasil, foram investidos através do PLANASA – 

Plano Nacional de Saneamento no período de 1968 a 1982 o total de 693.543.780 UPC 

(ver Quadro 07), o equivalente a cerca de US$ 6,8 bilhões (a preços de Dezembro de 

1982), assim distribuído (ver Quadro 08): (i) abastecimento de água – 425.120.324 UPC 

(61%); (ii) esgotamento sanitário – 174.080.635 UPC (25%); e (iii) drenagem urbana – 

94.342.821 UPC (14%). Neste período a media anual dos investimentos em saneamento 

básico atingiu US$ 452.911.714. Quanto a participação das fontes de recursos nos 

investimentos realizados (ver Quadro 09), o BNH (com recursos do FGTS) participou com 

45%, o FAE (governos estaduais) com 34% e as contrapartidas (operadoras) somaram 

21%. Os valores mencionados referem-se aos investimentos realizados pelas companhias
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estaduais de saneamento, e podem ser adotados, para fins de análise preliminar, como 

que totais no País, visto que há época às operadoras públicas municipais não tinham 

acesso aos recursos do PLANASA. 
Quadro 07: Investimentos  Totais  Realizados pelo  PLANASA no Setor  de  Saneamento  Básico  no 

Período de 1968 a 1982 
Valor Aplicado (Em UPC ) 1 

Fonte de Recurso Água Esgoto Drenagem Soma 
REFINAG 2  178.047.368 – –  178.047.368
REFINESG 3 – 79.834.345 –  79.834.345
FINEST 3 4 10.933.531 – –  10.933.531
FIDREN 5 – – 45.958.489 45.958.489

 
 
BNH  

Total BNH 188.980.899 79.834.345 45.958.489 314.773.733
FAE 6 166.085.143 67.669.743 - 233.754.886
Fundo Perdido e Outros 70.054.282 26.576.547 48.384.332 145.015.161
Total 425.120.324 174.080.635 94.342.821 693.543.780

Fontes:  BNH – Banco Nacional de Habitação: Encontro Nacional de Marketing e Comunicação Social em Saneamento, 
Realizado de 3 a 5 de Agosto de 1983, Rio de Janeiro/RJ.  
CABES VIII – Catálogo Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental, 1983. 
1  UPC – Unidade Padrão Capital (1 UPC = Cr$ 2.398,55 em Dezembro 1982) 
2 REFINAG – Programa de Financiamento para Abastecimento de Água em Comunidades de Médio e Grande 

Porte (CMG). 
3  REFINESG – Programa de Financiamento para Esgotamento Sanitário 
4 FINEST 3 – Programa de Financiamento direto do BNH às Companhias Estaduais de Saneamento para a 

Implantação de Sistema de Abastecimento de Água em Comunidades de Pequeno Porte (CPP). 
5  FIDREN – Programa de Financiamento para Drenagem Urbana. 
6  FAE – Fundo Estadual de Financiamento para Investimentos em Água e Esgoto.  

Quadro 08: Investimentos Realizados pelo PLANASA no Setor de Saneamento Básico  por  Tipo  de 
Programa no Período de 1968 a 1982 

Tipo de Programa Valor Aplicado (UPC) (%) 
Água 425.120.324 61
Esgoto 174.080.635 25
Drenagem Urbana 94.342.821 14
Total 693.543.780 100

Quadro 09: Investimentos Realizados pelo PLANASA no Setor de Saneamento Básico por Fonte de 
Recursos no Período de 1968 a 1982 

Fonte de Recursos Valor Aplicado (UPC/US$) (%) 
UPC  314.773.733  BNH US$  3.083.396.787  45

UPC  233.754.886  FAE US$  2.289.768.773 34

UPC  145.015.161  Fundo Perdido e Outros US$  1.420.510.146 21

UPC  693.543.780  Total US$  6.793.675.706 100
1 US$ = Cr$ 244,86 (Dezembro 1982) 
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Em 31 de Outubro de 1981 através da Lei No 6.938 foi criada a Política Nacional de Meio 

Ambiente e o Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA, este último constituído por 

órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios, bem como 

fundações instituídas pelo Poder Público, responsáveis pela proteção e melhoria da 

qualidade ambiental. Esta lei foi regulamentada pelo Decreto No 88.351 de 01/06/1983. O 

Conselho Nacional de Meio Ambiente – CONAMA foi também instituído pela Lei            

No 6.938/81,sendo regulamentado mais tarde pelo Decreto No 99.274/90 e posteriormente 

alterado pelo Decreto No 2.120/97.  

Criada em 17 de Agosto de 1984 a ASSEMAE – Associação dos Serviços Municipais de 

Água e Esgoto.  

Realizado em 12 de Setembro de 1984 em Brasília/DF o “Encontro de Política Nacional 

de Saneamento Básico” promovido pela Comissão de Saúde da Câmara Federal e pela 

ABES Nacional. 

A ABES Nacional elabora e apresenta aos candidatos à Presidência da República o 

documento “O Saneamento e a Conjuntura Política, Social e Econômica do Brasil”, com o 

objetivo de sensibilizá-los e propor medidas para o atenuamento da grave crise em que 

ora se encontrava o Setor de Saneamento do País.  

Um dado que merece atenção foram os gastos efetuados em 1984 no Brasil com o 

custeio direto da assistência médica, em torno de US$ 807 milhões. Metade desta 

despesa poderia ter sido evitada através de programas de prevenção de doenças, 

notadamente as ligadas ao saneamento básico. Estudos mais recentes indicam que para 

cada real aplicado em ações de saneamento básico, são economizados 4 reais em 

despesas com saúde. 

Em 1984 é fundada a AESBE – Associação das Empresas de Saneamento Básico 

Estaduais. 
 
Com o advento da “Nova República” foi criado através do Decreto No 91.145 o MDU – 

Ministério do Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente agregando o DNOS, BNH, 
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CNDU, SEMA e EBTU (este em 1986), tendo como objetivo formular e desenvolver 

políticas relativas a Habitação, Saneamento Básico, Meio Ambiente e Desenvolvimento 

Urbano. A criação do MDU na época foi recebida com uma boa solução para o setor de 

saneamento.  

Criado em 03 de Outubro de 1985 pelo BNH o PROSANEAR – Programa de Saneamento 

para População de Baixa Renda. As metas do PROSANEAR eram atender 500.000 

moradias com sistema de abastecimento de água e 4 milhões de moradias com ligações 

de esgoto. A CASAN utilizando recursos deste programa implantou serviços de água e 

esgoto em áreas carentes de diversas cidades do Estado. 
 
Em 16 de Outubro de 1985 através da Portaria GM No 142 do Ministério do 

Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente–MDU foi criada a “Comissão de Reformulação 

do Sistema Financeiro do Saneamento”, da qual participaram representantes do próprio 

MDU, BNH, SEMA, DNOS, SEPLAN, Fundação SESP, ABES, ASFAMAS, AESBE, CBIC 

e ASSEMAE. Em fins de Fevereiro de 1986 a Comissão apresentou o seu Relatório Final 

ao MDU. Este relatório foi descartado ainda em 1986 quando da extinção do BNH neste 

mesmo ano. 

Criado em Dezembro de 1985 pelo Ministério de Minas e Energia e pelo Ministério da 

Indústria e Comércio o “Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica – 

PROCEL”. Tem como objetivo promover a racionalização da produção e do consumo de 

energia elétrica, eliminando os desperdícios e reduzindo os custos e investimentos 

setoriais. É gerido por uma Secretaria Executiva subordinada à ELETROBRÁS. Em 18 de 

Julho de 1991 o PROCEL foi transformado em Programa de Governo, tendo suas 

abrangências e atribuições ampliadas. A CASAN utilizou recursos do PROCEL através de 

um convênio assinado com a CELESC – Centrais Elétricas de Santa Catarina em 28 de 

Agosto de 2003. O Convênio em questão previa a aplicação da verba de R$ 6.000.000,00 

(integralmente disponibilizada pelo PROCEL através da CELESC) para as obras de 

implantação da “Nova Adutora de Água Bruta do Rio Vargem do Braço”. Esta adutora 

funciona totalmente por gravidade e reduziu, drasticamente,o consumo de energia elétrica 
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hoje necessária para a captação de água bruta do Sistema Integrado de Abastecimento 

de Água da Região de Florianópolis. A economia obtida em apenas três anos no consumo 

de energia elétrica proporcionada por esta obra foi equivalente ao seu custo total de 

implantação.  

Em 1986 os municípios que não aderiram ao PLANASA passam a ter acesso aos 

recursos do SFS. Esta conquista, ao nosso ver até tardia, veio corrigir o maior equívoco 

da formulação do PLANASA, o qual obrigava os municípios passar a concessão dos seus 

serviços de água e esgoto às Companhias Estaduais de Saneamento.  

Na reunião nacional plena realizada de 19 a 20 de Junho de 1986 na Cidade de São Luís 

– Maranhão a AESBE – Associação de Empresas de Saneamento Básico Estaduais 

aprova a criação da “Câmara de Desenvolvimento Operacional – CDO”. Esta Câmara tem 

como função básica atuar como órgão consultivo e de assessoramento à AESBE nas 

questões relativas à área de desenvolvimento operacional das companhias estaduais de 

saneamento. A CDO foi oficialmente instalada em 01 de Setembro de 1986 quando de 

sua primeira reunião, realizada nesta mesma data, na Cidade de Vitória – Espírito Santo. 

Nesta reunião foi aprovada também a mudança do nome do Programa de Controle de 

Perdas de Água – PECOPE para “Programa de Desenvolvimento Operacional – PDO”.   

O Ministério da Saúde informa em 24 de Julho de 1986 que a mortalidade infantil no Brasil 

cresceu 25% no período de 1982 a 1985. 

Em 21 de Novembro de 1986 através do Decreto Lei No 2.291 foi extinto o BNH, sendo 

suas funções absorvidas pela CEF. Tal decisão foi mais um golpe para o setor, já tão 

combalido. A CEF, face suas prerrogativas de banco comercial, releva a segundo plano 

as questões sociais dos investimentos em ações de saneamento básico. “A liberação dos 

financiamentos para o setor passam a ser regidos por indicadores econômicos”. Outra 

alteração foi a perda da Gerência do SFS, então no MDU, para o Ministério da Fazenda.  

Formulado pela Secretaria de Planejamento da Presidência da República o “PNSR – 

Plano Nacional de Saneamento Rural” com a participação dos Ministérios da Saúde e do 

Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente, e contando com o apoio financeiro da OPAS e
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do Banco Mundial (BIRD). O PNSR, quando da sua criação, tinha como meta atender   

8,5 milhões de habitantes localizados na área rural do País até o ano de 1992. No Estado 

de Santa Catarina coube à Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente – 

SEDUMA a implementação deste programa. 

Em 12 de Janeiro de 1987 a Portaria No 04 do Ministério da Fazenda estabelece em seu 

“Artigo 1o” que a partir desta data a fixação dos valores e a concessão de reajustes das 

tarifas para os serviços públicos de saneamento básico ficam a critério dos poderes 

concedentes municipais e estaduais.     

Durante o “IV Encontro da Câmara de Desenvolvimento Operacional – CDO” realizado na 

Cidade de Canela/RS no período de 08 a 11 de Junho de 1987, representantes da Caixa 

Econômica Federal – CEF (então sucedânea do BNH, que havia sido extinto) 

comunicaram a autorização do financiamento com recursos do FGTS de 100% do valor 

total dos contratos destinados aos programas de desenvolvimento operacional (PDO), 

eliminando assim a exigência de contrapartida. 

Em 16 de Setembro de 1987 através da Resolução No 06/87 do CONAMA foram 

estabelecidas regras gerais para o licenciamento ambiental de obras de grande porte, 

especialmente naquelas nas quais a União tem interesse. 

No 14o Congresso Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental realizado de 20 a 25 de 

Setembro de 1987 na Cidade de São Paulo – SP, a ABES Nacional e demais entidades 

ligadas ao saneamento apresentaram o documento “Sistema Nacional de Saneamento”, o 

qual teve como finalidade propor sugestões sobre medidas de caráter institucional e 

financeiro voltadas para o equacionamento dos problemas que afetavam o setor. Nada de 

concreto foi obtido nas instâncias pertinentes do Governo Federal. 

Em Outubro de 1987 através do Decreto No 95.075 o MDU é transformado em MHU – 

Ministério da Habitação, Urbanismo e Meio Ambiente, e incorpora de novo a CEF, que em 

1986 estava no Ministério da Fazenda.   

Em 26 de Fevereiro de 1988 o Banco Central através da Resolução No 1469 determinou a
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limitação dos empréstimos governamentais ao Setor de Saneamento Básico. Tal medida 

foi mais um golpe para o já combalido setor. Em 25 de Maio de 1988 o Banco Central 

através da Resolução No 1.486 estipulou o valor de 59.567 OTN´s como limite de 

desembolso total dos recursos da CEF. Tal medida prejudicou mais ainda a performance 

do Setor de Saneamento.  

Em 02 de Setembro de 1988 através do Decreto No 96.634 o MHU passa a se denominar 

MBES – Ministério da Habitação e do Bem Estar Social.  

Promulgada em 05 de Outubro de 1988 a nova Constituição Federal do Brasil. Esta 

define, em seu Artigo 200, como sendo competência do Serviço Único de Saúde – SUS 

“participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico”. A 

Lei Orgânica da Saúde No 8.080 de 19 de Setembro de 1990 consolidou este princípio, 

incluindo no campo de atuação do SUS as ações de saneamento.  

Em 22 de Dezembro de 1988 o Banco Central através da Resolução No 1.544 

estabeleceu como limites de desembolso total dos recursos da CEF para os anos de 1989 

e 1990 os valores de 87.157 OTN´s e 70.603 OTN´s, respectivamente. Continuou o 

descaso para com o Setor de Saneamento.   

Pode-se dizer que em 1988 iniciou-se o desmonte do Setor de Saneamento, com a 

pulverização dos órgãos em diversos ministérios, senão vejamos: 

 No Ministério da Saúde ficaram  a Fundação SESP, a Secretaria Nacional  de  Ações 

Básicas de Saúde e a Secretaria Nacional de Programas Especiais de Saúde; 

 No  Ministério  do  Interior ficaram  o  CNDU,  CONAMA,  SEMA, SUDESUL, SUDENE, 

SUDAM, SUDECO e SERCE (Secretaria Especial da Região Sudeste); 

 No Ministério da Irrigação ficaram o DNOS, DNOCS e CODEVASF; 

 No Ministério de Minas e Energia ficou o DNAEE; e 

 No Ministério da Habitação  e do Bem Estar Social ficaram a CEF, a Fundação LBA e 

Secretaria Especial de Ação Comunitária. 

Em 15 de Janeiro de 1989 através das Medidas Provisórias Nos 27, 28 e 29 foram
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extintas, respectivamente, a SUDESUL, SERSE e o MBES. Nesta mesma data através do 

Decreto No 97.465 o DNOS, DNOCS e CODEVASF passaram para o Ministério da 

Agricultura. 

Em 23 de Janeiro de 1989 através da Medida Provisória No 34 foi extinta a SEMA e criado 

o IBAMA – Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis. O IBAMA, 

constituído em seguida pela Lei No 7.735 de 22 de Fevereiro de 1989,incorporou a SEMA, 

IBDF, SUDEPE e SUDHEVEA.  

Em 16 de Março de 1989 através da Lei No 7.739, alterando algumas resoluções da 

Medida Provisória No 29, foram extintos o MBES e o cargo de Ministro Extraordinário de 

Irrigação, entre outros. 

No período de 26 a 28 de Abril de 1989 foi realizado em Brasília/DF o “1o Seminário 

Nacional de Tarifação de Serviços de Água e Esgoto”.  

Em 19 de Julho de 1989 através da Portaria No 679 do Ministério da Saúde foi instituído o 

PNSR – Programa Nacional de Saneamento Rural. 

Em 12 de Outubro de 1989 através da Lei No 7.839 foi criado o Conselho Curador do 

Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS. A regulamentação deste Conselho foi 

estabelecida em 10/01/1990 pelo Decreto No 98.813.    

A Revista DAE, Volume 49, No 157, de Outubro/Dezembro de 1989, publicada pela 

SABESP – Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, apresenta um 

estudo bastante detalhado quanto a aplicação de recursos financeiros do FGTS no Setor 

de Saneamento no período de 1975 a 1988. De forma a poder analisar mais amiúde os 

números deste estudos foram montados os Quadros 10, 11 e 12. Pelos dados expostos 

no Quadro 10 o Governo Federal aplicou no Setor de Saneamento, utilizando recursos do 

FGTS, o total de US$ 9.224.579.000 no período de 1975 a 1988. Os números do   

Quadro 11 mostram, por sua vez, que mais da metade dos recursos foram aplicados na 

Região Sudeste, alcançando a cifra de US$ 4.968.368.000 (53,86%). A Região Sul, por 

sua vez, ficou em penúltimo lugar com US$ 904.827.000 (9,81%), somente ganhando da
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Região Norte, à qual coube apenas US$ 406.126.000 (4,40%). Chama a atenção o fato 

da Região Sul ter 14,83% da população total do País e receber menos recursos do que a 

Região Centro-Oeste, que detém uma população urbana bem inferior (apenas 7,07% do 

total). Parece que aquela falácia do “sul maravilha“ vem prejudicando sistematicamente os 

estados do Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina (em especial estes dois últimos), 

quando se trata de recursos do Governo Federal. 
Quadro 10: Recursos do FGTS Aplicados em Saneamento no Brasil no Período 1975 a 1988 

 
Valor Aplicado no Ano Ano 

Em 1000 OTN Em 1000 US$ 1 

1975 17.346 404.903
1976 21.299 447.913
1977 27.575 562.013
1978 33.276 639.214
1979 36.679 636.032
1980 53.594 715.200
1981 89.924 968.282
1982 81.362 862.841
1983 65.387 614.755
1984 43.016 364.078
1985 80.268 694.512
1986 58.539 552.022
1987 89.187 761.066
1988 151.515 1.001.748
Total 848.967 9.224.579

Média Anual 60.641 658.899
Fonte: BNH/CEF –  Sistema  Financeiro  do  Saneamento,  PLANASA,  Aplicações e Resultados, 1968/1988 

Revista DAE/SABESP, Volume 49, No 157, Outubro/Dezembro 1989. 
1 Valores  corrigidos  pelo  IGP – DI  e convertidos  em  dólar  pela  cotação  do  último  dia do mês de  
Dezembro de 1988. 

 
Quadro 11: Recursos Totais do FGTS Aplicados em Saneamento no Brasil por Região no Período de 

1975 a 1988 – Comparação: Recursos Aplicados x População Beneficiada 

Recursos Aplicados População Urbana Beneficiada 1 Regão da 
Federação 

Valor (1000 US$) 2 (%) 1000 Habitantes (%) 
Norte 406.126 4,40 4.622 4,33
Nordeste 1.894.776 20,54 23.497 22,03
Sudeste 4.968.368 53,86 55.180 51,74
Sul 904.827 9,81 15.815 14,83
Centro-Oeste 1.050.482 11,39 7.536 7,07
Total Brasil 9.224.579 106.650 100,00 100,00

Fonte: BNH/CEF – Sistema Financeiro do Saneamento, PLANASA, Aplicações e Resultados, 1968/1988. 
Revista DAE/SABESP, Volume 49, No 157, Outubro/Dezembro 1989 
1 Anuário Estatístico do Brasil – IBGE, 1987/1988 (população residente urbana) 
2 Valores corrigidos pelo IGP-DI e convertidos em dólar pela cotação do último dia do mês de Dezembro/1988. 
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Quadro 12: Recursos do FGTS Aplicados em Saneamento no Brasil por Estado no Período de 1975 a 
1988 – Ranking dos Recursos Aplicados e População Beneficiada 

População Urbana 
Beneficiada 1 

Participação no Montante Total 
Liberado  

 
Estado 

1.000 habitantes (%) 

 
Classificação 

ESTADO VALOR (1000 US$) 2 

SP 29.010 27,19 1O SP 2.997.022
RJ 12.717 11,91 2O MG 1.191.536
MG 11.645 10,92 3O BA 674.552
RS 6.709 6,36 4O RJ 660.101
BA 6.236 5,84 5O GO 467.484
PR 6.130 5,75 6O PR 430.878
PE 4.790 4,48 7O RS 316.365
CE 3.852 3,60 8O MA 291.700
GO 3.462 3,24 9O MT 276.933
SC 2.976 2,78 10O PE 258.483
PA 2.417 2,26 11O PA 195.951
PB 1.885 1,77 12O PB 159.617
MA 1.829 1,71 13O SC 157.574
ES 1.807 1,69 14O CE 155.281
DF 1.694 1,59 15O MS 154.466
RN 1.486 1,39 16O DF 151.587
AM 1.317 1,23 17O PI 139.722
MS 1.316 1,23 18O ES 119.740
AL 1.314 1,23 19O AM 100.562
PI 1.278 1,20 20O RN 97.009
MT 1.064 1,00 21O AL 75.440
SE 828 0,78 22O RO 58.740
RO 443 0,42 23O SE 42.963
AC 216 0,22 24O AC 41.213
AP 151 0,14 25O RR 6.889
RR 78 0,07 26O AP 2.771

Total 106.650 100,00 Total 9.224.579
Fontes:  BNH/CEF – Sistema Financeiro do Saneamento, PLANASA, Aplicações e Resultados, 1968/1988. 

Revista DAE/SABESP, Volume 49, No 157, Outubro/Dezembro 1989. 
1 Anuário Estatístico do Brasil – IBGE, 1987/1988 (população residente urbana). 
2 Valores corrigidos pelo IGP-DI e convertidos em dólar pela cotação do último dia do mês de Dezembro/1988. 

Os dados contidos no Quadro 12 reforçam ainda mais o anteriormente afirmado, senão 

vejamos: (i) no período de 1975 a 1988 o Estado de Santa Catarina recebeu do Governo 

Federal recursos do FGTS para investimentos em saneamento no montante total de             

US$ 157.574.000, correspondente a um aporte médio anual de US$ 11.255.286, o que o 

coloca em 13o lugar em volume de recursos recebidos no período. Em contrapartida, a 

população urbana de Santa Catarina (posição de 1988) é a 10a maior do Brasil; (ii) o 

mesmo ocorre com o Estado do Rio Grande do Sul, que recebeu o 7o maior volume de
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recursos e possui a 4a maior população urbana do País; e (iii) justiça foi feita apenas ao 

Estado do Paraná, cujo valor total de recursos recebidos tem a mesma posição em 

relação à sua população urbana (6o lugar). Existem distorções ainda mais graves, como 

por exemplo, o Estado de Mato Grosso, 21o lugar em população urbana e 9o lugar em 

recebimento de recursos, e assim vai ! Mas sejamos também justos, alguns estados de 

outras regiões também foram penalizados. Queremos acreditar que nesta distribuição de 

recursos por estado não tenha sido usada a costumeira influência política, mas sim 

critérios técnicos adequados, os quais deveriam ter sido divulgados, até para esclarecer 

as dúvidas existentes que pairam a respeito.De qualquer forma,temos a plena consciência 

que não é possível criar anjo no inferno. Finalmente, temos no Quadro 13 a variação 

anual do investimento per capita em saneamento realizado no período de 1980 a 1988 no 

Estado de Santa Catarina, tendo como referência a população urbana. A melhor 

colocação deu-se em 1984, quando o Estado de Santa Catarina ficou classificado em     

6o lugar em relação ao montante total de recursos do FGTS liberados pelo Governo 

Federal. Por mera coincidência, a pior colocação veio já no ano seguinte, em 1985, 

quando ficou em 20o lugar.   

Quadro 13: Recursos do FGTS Aplicados em Saneamento no Estado de Santa Catarina no Período 
1980 a 1988 – Investimento Per Capita e Classificação no Ranking entre Estados  

Investimento Per Capita Anual Ano 
Em OTN/Habitante Em US$/Habitante 1 Classificação de SC 

1980 271 2.945 12O 

1981 393 4.270 16O 
1982 687 7.465 12O 
1983 528 5.737 16O 
1984 772 8.388 6O 

1985 491 5.335 20O 
1986 519 5.639 14O 
1987 610 6.628 16O 
1988 464 5.041 19O 

Fonte: BNH/CEF – Sistema Financeiro do Saneamento, PLANASA, Aplicações e Resultados, 1968/1988. 
Revista DAE/SABESP, Volume 49, No 157, Outubro/Dezembro 1989. 
1 Valores corrigidos pelo IGP–DI e convertidos em dólar pela cotação do último dia do mês de Dezembro/1988 

No Quadro 14 verifica-se que as Companhias Estaduais de Saneamento (CEB´s) são 

também as responsáveis pela operação dos sistemas de abastecimento de água na 

maioria dos municípios com população inferior a 20.000 habitantes, o que caracteriza o
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seu grande papel social, já que estes via de regra apresentam menor rentabilidade, boa 

parte deles inclusive são deficitários. As CEB´s, muitas vezes criticadas, via de regra não 

são lembradas por este importante papel no Setor.    

Quadro 14:  Distribuição por  Região e por Faixa Populacional das Operadoras dos Serviços de 
Abastecimento de Água no Brasil: Dados da Pesquisa Nacional de Saneamento Básico 
do IBGE 1989  

 
Esfera Administrativa das Operadoras (%) Região Faixa de População 

(habitantes) Federal Estadual Municipal Privada 
Até 20.000 10,6 73,0 16,4 -
De 20.001 a 45.000 5,3 66,8 24,7 3,2
De 45.001 a 100.000 6,1 69,7 18,2 6,0
De 100.001 a 300.000 12,2 75,3 - 12,5
De 300.001 e mais - 100,0 - -

 
 

Norte 

Total 8,9 71,4 17,8 1,9
Até 20.000 2,1 85,7 12,0 0,2
De 20.001 a 45.000 7,5 81,4 11,1 -
De 45.001 a 100.000 15,2 74,3 10,5 -
De 100.001 a 300.000 16,0 72,0 12,0 -
De 300.001 e mais - 100,0 - -

 
 

Nordeste 

Total 4,7 83,6 11,6 0,1
Até 20.000 1,1 53,3 45,5 0,1
De 20.001 a 45.000 4,0 54,5 41,1 0,4
De 45.001 a 100.000 5,0 60,5 33,7 0,8
De 100.001 a 300.000 - 54,8 45,2 -
De 300.001 e mais - 57,1 42,9 -

 
 

Sudeste 

Total  1,8 54,3 43,7 0,2
Até 20.000 0,5 80,0 18,9 0,6
De 20.001 a 45.000 0,8 87,9 9,8 1,5
De 45.001 a 100.000 - 89,8 10,2 -
De 100.001 a 300.000 - 83,3 16,7 -
De 300.001 e mais - 75,0 25,0 -

 
 

Sul 

Total 0,5 82,0 16,8 0,7
Até 20.000 1,1 88,1 10,8 -
De 20.001 a 45.000 - 96,3 3,7 -
De 45.001 a 100.000 9,1 90,9 - -
De 100.001 a 300.000 - 100,0 - -
De 300.001 e mais - 100,0 - -

 
 

Centro 
Oeste 

Total 1,1 89,8 9,1 -
Fonte: PNAD IBGE, 1989. 

Em Novembro de 1989 na Cidade de Washington – USA o Institute for International 

Economics organizou um encontro cujo tema foi “Latin American Adjustement : How much 

has happened ?”. Estiveram presentes nesse encontro ministros da fazenda de países
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latino-americanos, funcionários do governo norte-americano e representantes de órgãos 

financeiros internacionais como o Banco Mundial – BIRD, Fundo Monetário Internacional 

– FMI e Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID. O Brasil se fez presente a este 

evento. As conclusões do encontro, denominado à época como “O Consenso de 

Washington“, apontavam para a implementação da política neoliberal, com sensível 

diminuição do poder dos estados nas suas economias e, com isso enfraquecê-los na 

disputa de um mercado globalizado. O Brasil inicia então o desmonte das suas estatais, 

privatizando em sintonia com a política neoliberal, áreas estratégicas como os sistemas 

de telecomunicações, e de geração/distribuição de energia elétrica. Os Serviços de Água 

e Esgoto não escaparam à cobiça das empresas internacionais, só não avançando em 

demasia a sua privatização devido a grande resistência dos sindicatos, parte da classe 

política, organizações não governamentais e movimentos populares. Outro fator que 

arrefeceu as privatizações do Setor de Saneamento foi a questão da titularidade dos 

serviços, delegada aos municípios pela Constituição Federal de 1988 (Cidadania e 

Saneamento Ambiental, I Fórum Social Mundial, Porto Alegre/RS, 2001 – Cid Barbosa 

Lima Junior, João Carlos Gonçalves Bibbo e Nelson Luiz Stábile).         

O Brasil investiu no ano de 1989 na área da saúde US$ 11,3 milhões, o equivalente a 

2,43% do PIB.  

Em 12 de Abril de 1990 foi aprovada a Lei No 8.030 que estabeleceu os critérios de 

reajuste das tarifas de serviços públicos, incluída nestes os serviços de água e esgoto.  

Em 16 de Maio de 1990 a Portaria No 276 do Ministério da Economia, Fazenda e 

Planejamento excluiu das exigências estabelecidas na Lei No 8.030 de 12/04/90 os 

serviços públicos de saneamento prestados, exclusivamente, por operadoras municipais.  

Em 01 de Junho de 1990 a Portaria No 307 do Ministério da Economia, Fazenda e 

Planejamento estabeleceu em seu “Artigo 5o” que os reajustes dos preços e tarifas dos 

serviços públicos serão previamente aprovados em portaria específica deste ministério, 

por proposta fundamentada da entidade federal interessada, por intermédio do Ministério 

ou Secretaria a que estiver vinculada. As tarifas dos serviços de água e esgoto foram 
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incluídas neste instrumento legal. Em 05 de Julho de 1990 a Portaria No 401 do Ministério 

da Economia, Fazenda e Planejamento estabeleceu em seu “Artigo 1o” que os reajustes 

dos preços e tarifas dos serviços públicos de saneamento básico ficam excluídos das 

exigências contidas na Portaria No 307 de 01/06/90 deste Ministério.  

Criado em 1990 pelo Governo Federal a Secretaria Especial do Meio Ambiente da 

Presidência da República – SEMAM, tendo o IBAMA com seu órgão gerenciador da 

questão ambiental.  

Extinto o DNOS e feito o agrupamento da Fundação SESP com a SUCAM, formando a 

Fundação Nacional da Saúde – FNS. 

Criado o MAS – Ministério da Ação Social, e vinculada a este a Secretaria Nacional de 

Saneamento – SNS.  

Lançado em 31 de Agosto de 1990 pelo MAS e CEF o Programa “País Brasil – Plano de 

Ação Imediata de Saneamento” com o objetivo de realizar em caráter emergencial 

investimentos da ordem de US$ 2,7 bilhões no setor (ver Quadro 15).  

Quadro 15: Características Principais do Programa de Saneamento Nacional PAÍS BRASIL – 1990 

Sub-
Programa Fonte de Recurso Órgão 

Interveniente
Participação 

(%) 
Tipo de Recurso 

Governo Federal 1 CEF 70 Financiado  
 
PRONURB 

Governos Estaduais, Companhias 
Estaduais de Saneamento e 

Prefeituras Municipais 

_ 30 Contrapartida 

Governo Federal 2 SNS 75 Fundo Perdido  
 
PROSEGE 

Governos Estaduais, Companhias 
Estaduais de Saneamento e 

Prefeituras Municipais 

 
_ 

 
25 

 
Contrapartida 

Governo Federal 1 CEF 25 Financiado 
Banco Mundial (BIRD) CEF 50 Financiado 

 
 
 
PROSANEAR 

Governos Estaduais, Companhias 
Estaduais de Saneamento e 

Prefeituras Municipais 

 
_ 

 
25 

 
Financiado 

1 Recursos do FGTS e de Empréstimos Internacionais. 
2 Recursos do BID – Banco Interamericano de Desenvolvimento.  
Foram criados também nesta data os seguintes sub-programas : 
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PRONURB:  Para investimentos em abastecimento de água e esgotamento sanitário 

em núcleos urbanos totalizando US$ 2,2 bilhões. Neste valor estão 

incluídos os contratos já em andamento no montante de US$ 1,4 bilhões;   

PROSEGE:   Para investimentos em rede coletora de  esgoto  em  áreas  com  renda de 

até 7 salários mínimos (SM),  totalizando US$ 400 milhões; e  

PROSANEAR: Para investimentos em abastecimento de água, esgotamento sanitário, 

microdrenagem, instalações hidro-sanitárias, lixo e educação sanitária 

em áreas de baixa renda (até 5 SM) em aglomerados urbanos e cidades 

com mais de 50.000 habitantes, totalizando   US$ 100 milhões. 

Implantado pelo Governo Federal em 1990 o PROSEGE – Programa Social de 

Emergência e Geração de Empregos, com a meta de implantar 5.000 Km de rede coletora 

e 275 mil ligações de esgoto em áreas carentes do País. Contou com o aporte de        

US$ 500 milhões, sendo 50% dos recursos provenientes do BID – Banco Interamericano 

de Desenvolvimento e 50% como contrapartida do Governo Federal. O Estado de Santa 

Catarina foi contemplado com recursos deste Programa, totalizando US$ 17,8 milhões. 

Concluído em 1977, o Programa extrapolou suas metas físicas iniciais, tendo sido 

executados 5.831 Km de rede coletora de esgoto, beneficiando 715 mil famílias. O total 

de recursos aplicados atingiu o montante de R$ 421 milhões.   

Segundo o CABES XVII – Catálogo Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental: Guia 

do Saneamento Ambiental no Brasil (ABES, 1992/1993), no ano de 1990 o Brasil investiu 

na área da saúde o equivalente a US$ 63,4 per capita, enquanto que a Organização 

Mundial da Saúde – OMS propõe no mínimo US$ 500/pessoa/ano. Países como Estados 

Unidos e Canadá aplicam anualmente em saúde um per capita superior a US$ 2.000.   

A década de 1980 está caracterizada pela crise que se instalou no setor de saneamento 

básico do Brasil. Apesar da população brasileira ter prosseguido em seu crescimento 

vegetativo, não tão acentuado como nas décadas anteriores, os investimentos no setor 

nos anos 80 não chegaram a cobrir as lacunas deixadas pelas gerações passadas.  
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Comprometido pela crise econômico-financeira e seguidas recessões, o Estado Brasileiro 

manteve-se durante os anos 80 apenas tentando remediar uma situação economicamente 

deficitária. O Brasil investiu no período de 1968/1980 no setor de saneamento básico  

US$ 4,7 bilhões, com uma média de US$ 392 milhões/ano.Para a década de 80, segundo 

dados de entidades ligadas ao setor, o Brasil precisaria ter investido cerca de            

US$ 2 bilhões ao ano (em torno de 1% do PIB Nacional) para atingir as metas da ONU 

previstas para 1990. Os investimentos nesta década foram da ordem de            

US$ 800 milhões/ano. Paralelamente a isto, as inúmeras retaliações feitas no arranjo 

institucional levaram o setor ao caos.    

Criada em 16 de Abril de 1991 através do Decreto No 100 a Fundação Nacional da Saúde 

– FNS, hoje denominada FUNASA. 

Inicia em 1991 a tramitação na Câmara Federal do Projeto de Lei No 53, que em 1993 

passou a ser denominado Projeto de Lei da Câmara No 199 (PLC 199), o qual “dispõe 

sobre a Política Nacional de Saneamento, seus instrumentos e dá outras providências” de 

autoria dos Deputados Federais Antonio Britto e Irma Passoni.  

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE publicou em 1991 os resultados de 

uma pesquisa realizada entre 1989 e 1990 em 4.425 municípios brasileiros, onde 

constatou que as inadequadas condições de saneamento básico existente no País são 

responsáveis por 80% das doenças que afetam a população brasileira e por 65% das 

internações hospitalares de crianças. Cita ainda (ver Quadro 16) que a cobertura em 

água na área urbana do Brasil é praticamente o dobro da cobertura em esgoto, ou seja: 

86,34% contra 49,01%, e que além de uma cobertura muito aquém da desejada, apenas 

20% do esgoto coletado é tratado.  

Falece em 25 de Junho de 1991 o Prof. José Martiniano de Azevedo Neto, considerado 

um dos maiores ícones do Setor de Saneamento do Brasil. Os membros da equipe 

técnica que elaboraram o presente documento, prestam aqui, com este registro, uma 

humilde homenagem à sua memória.  
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Em Setembro de 1992 o Comando Nacional dos Trabalhadores em Saneamento e Meio 

Ambiente lança o primeiro número do Caderno de Saneamento, o qual teve como objetivo 

divulgar as análises conjunturais, estruturais e prospectivas dos setores de saneamento e 

meio ambiente, sob a ótica dos trabalhadores.  

Quadro 16: Níveis de Cobertura do Setor de Saneamento Básico no Brasil e Regiões – IBGE 1991  
Região Ítem Indicador (%) BRASIL Norte Nordeste Sudeste Sul Centro Oeste

01 Cobertura em Água 
1.1 Urbana 
1.1.1 Rede Pública 1 86,34 67,47 78,26 93,53 90,62 79,72
1.1.2 Poços e Nascentes 8,15 25,83 7,38 4,78 7,31 17,83
1.1.3 Outras Formas 5,51 6,70 14,36 1,69 2,07 2,45
1.1.4 Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
1.2 Rural 
1.2.1 Rede Pública 1 9,28 8,87 9,68 11,74 7,54 4,92
1.2.2 Poços e Nascentes 51,68 64,41 34,44 76,96 87,98 88,63
1.2.3 Outras Formas 39,04 26,72 55,88 11,30 4,48 6,45
1.2.4 Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
02 Cobertura em Esgoto 
2.1 Urbana 
2.1.1 Rede Pública 1 49,01 1,72 13,22 70,45 17,85 33,27
2.1.2 Fossas Sépticas 14,82 34,92 22,58 10,65 46,91 8,54
2.1.3 Fossas Rudimentares 22,81 48,38 38,84 9,60 27,98 52,35
2.1.4 Córregos, Valas, Canais 7,21 6,57 9,17 7,39 3,86 1,51
2.1.4 Sem Coleta/Disposição 6,15 8,41 16,19 1,91 3,40 4,33
2.1.6 Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
2.2 Rural 
2.2.1 Rede Pública 1 2,14 0,69 1,57 4,98 0,25 0,25
2.2.2 Fossas Sépticas 5,26 8,19 2,44 11,13 16,79 3,20
2.2.3 Fossas Rudimentares 29,38 39,01 19,67 41,87 60,26 55,71
2.2.4 Córregos, Valas, Canais 6,77 10,11 2,37 16,32 8,08 2,85
2.2.5 Sem Coleta/Disposição 56,45 42,00 73,95 25,70 14,62 37,99
2.2.6 Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
03 Instalação Predial Água 
3.1 Domicílios Urbanos 83,62 60,66 67,38 95,06 92,73 79,90
3.2 Domicílios Rurais 23,58 12,53 9,13 59,11 66,34 38,82
04 Esgoto Coletado/Tratado 
4.1 Área Urbana 20,00 – – –  –  – 

Fonte: Indicadores de Saneamento Básico – IBGE, 1991 (dados levantados entre 1989 e 1990).  
1 Domicílio ligado à rede pública. 

Criado em 16 de Outubro de 1992 o Ministério do Meio Ambiente – MMA, com o objetivo 

de estruturar a política do meio ambiente no Brasil. 
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O Brasil gastou em 1992 na área da saúde em torno de 2,5% do PIB – Produto Interno 

Bruto. Os países que mais investem em saúde gastam 10% do PIB. Em termos de gasto 

per capita o Brasil aplicou no ano de 1992 em saúde em torno de US$ 100/ano. Em 1990 

foi US$ 63,4/ano (Gilson Cantarino,Secretário Municipal de Saúde de Niterói/RJ – Revista 

BIO, Ano III, No 3, Julho/Setembro 1996).   

Concebido em 1993 o Programa de Modernização do Setor Saneamento – PMSS, 

inicialmente como projeto piloto.Posteriormente transformou-se em programa permanente 

do Governo Federal. O PMSS constitui-se em um instrumento da Política Nacional de 

Saneamento, visando contribuir para o reordenamento, a eficiência e a eficácia dos 

serviços de saneamento, bem como para o apoio ao estabelecimento de novos modelos 

para a prestação dos serviços e de instrumentos de regulação e controle. Desde a sua 

criação (ano de 1993), até o ano de 2002, o PMSS foi conduzido pela Secretaria Especial 

de Desenvolvimento Urbano da Presidência da República – SEDU/PR, e a partir de 2003 

passou a ser gerenciado pela Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental – SNSA 

(esta última agora vinculada ao Ministério das Cidades), contando com o apoio do 

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA. A primeira fase do PMSS, iniciada em 

1993, encerrou-se em 30 de Junho de 2000, e contou com recursos da ordem de        

US$ 500 milhões, sendo US$ 250 milhões financiados pelo Banco Mundial – BIRD 

através do Contrato No 3442/BR e US$ 250 milhões como contrapartida nacional. Nesta 

primeira fase o Programa (denominado de PMSS I) executou dois componentes:            

(i) Componente Institucional, que objetivou a realização do reordenamento institucional do 

Setor Saneamento, com elaboração de proposta de legislação federal sobre a prestação 

dos serviços de saneamento, e fornecendo apoio aos estados do Espírito Santo, Mato 

Grosso, Pará, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo, além dos 

Municípios de Angra dos Reis e Recife, na proposição de instrumentos de regulação e 

controle; e (ii) Componente de Investimentos, que foi executado pelas companhias 

estaduais de saneamento dos Estados da Bahia, Mato Grosso do Sul e Santa Catarina, 

respectivamente EMBASA, SANESUL e CASAN. Além de financiar investimentos em 

desenvolvimento operacional e institucional, o PMSS I custeou obras em 16 cidades
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brasileiras, inclusive nas capitais, beneficiando diretamente 270.000 famílias. Os 

investimentos realizados pela CASAN através do PMSS I foram de US$ 173.954.000, 

sendo que a parcela de US$ 64.829.000 (47%) corresponde ao empréstimo feito junto ao 

Banco Mundial. O restante, no total de US$ 73.125.000 (53%), foi a contrapartida dada 

pela CASAN. Do valor total investido no Programa, US$ 54.889.000 foram utilizados em 

obras de abastecimento de água, US$ 32.202.000 em obras de esgotamento sanitário e 

US$ 47.863.000 em desenvolvimento institucional (melhorias operacionais, programa de 

redução de perdas de água, estudos e projetos).       

Em Dezembro de 1993 o Comando Nacional dos Trabalhadores em Saneamento e Meio 

Ambiente lançam o segundo número do Caderno de Saneamento. 

Em 1993 os gastos do Governo Federal com saúde totalizaram US$ 8,8 milhões, o 

correspondente a 2,70% do PIB Brasileiro. Este valor foi inferior ao aplicado no ano de 

1989, o qual somou US$ 11,3 milhões e 2,43% do PIB, respectivamente (CABES XVII – 

Catálogo Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental : Guia do Saneamento Ambiental 

do Brasil, ABES, 1992/1993). 

No período de 1992 a 1994 houve a suspensão dos financiamentos para o Setor de 

Saneamento com recursos do FGTS. 

Em 18 de Janeiro de 1995 as entidades representativas do Setor de Saneamento do 

Brasil encaminharam ofício ao Presidente da República – Fernando Henrique Cardoso 

repudiando o veto integral do Poder Executivo Federal ao Projeto de Lei PL No 199 feito 

em 04 de Janeiro de 1995. Foram signatárias do ofício as seguintes entidades: Fórum 

Nacional de Secretários de Estado de Saneamento e Meio Ambiente, Associação 

Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental – ABES, Associação Nacional dos 

Serviços Autônomos Municipais de Água e Esgoto – ASSEMAE, Associação das 

Empresas de Saneamento Básico Estaduais – AESBE, Associação Brasileira dos 

Fabricantes de Materiais e Equipamentos para Saneamento – ASFAMAS, Câmara 

Brasileira da Indústria da Construção – CBIC e Comando Nacional dos Trabalhadores em 

Saneamento. O PL 199 foi objeto de ampla discussão durante quatro anos com entidades



DOCUMENTO RELATÓRIO  No RL- 0309-800-942-MPB-005 
EMPREENDEDOR PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS/SC  REVISÃO 

0 
 

Página  
65  

CONTRATANTE E 
GERENCIADORA DO 
CONTRATO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO 
AMBIENTAL – SMHSA  

TRABALHO PLANO MUNICIPAL INTEGRADO DE SANEAMENTO BÁSICO   
PRODUTO 5: DIAGNÓSTICO DO SETOR DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

 

 

que representavam os segmentos do Setor de Saneamento, e aprovado pelas duas casas 

legislativas do Congresso Nacional. O veto foi feito pela Presidência da República sob a 

absurda justificativa que o projeto era contrário ao interesse público.  

Em 13 de Fevereiro de 1995 foi sancionada pelo Presidente da República a Lei No 8.987 

dispondo sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos. 

As normas estabelecidas para outorga e prorrogações das concessões e permissões da 

prestação de serviços públicos veio com a Lei No 9.074 sancionada em 07 de Julho de 

1995 pela Presidência da República. O Artigo 2o da Lei No 9.074  prevê a dispensa de lei 

autorizativa para a concessão dos serviços de saneamento.  

Criado pelo Governo Federal em 1995 o “Sistema Nacional de Informações Sobre 

Saneamento – SNIS”, no âmbito do Programa de Modernização do Setor Saneamento – 

PMSS e vinculado à Secretaria Especial de Desenvolvimento Urbano da Presidência da 

República – SEDU/PR. Constituído de informações coletadas junto aos prestadores de 

serviços e de indicadores calculados a partir delas, o SNIS vem sendo atualizado 

anualmente desde a sua criação em 1995, e constitui hoje o mais importante banco de 

dados do Setor de Saneamento do Brasil. A partir do ano de 2003 o SNIS ficou vinculado 

à Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental – SNSA, do Ministério das Cidades – 

MCIDADES, estes dois últimos criados em Janeiro de 2003.   

Limeira/SP em 02 de Junho de 1995 foi o primeiro município brasileiro a privatizar os 

Serviços de Água e Esgoto. O consórcio vencedor da licitação é formado pelas empresas 

LYONNAISE DES EAUX (francesa) e CBPO (nacional), o qual criou uma empresa 

brasileira, a ÁGUAS DE LIMEIRA, que assumiu a concessão por um período de 30 anos.    

Criado pelo Conselho Curador do FGTS em 05 de Junho de 1995 o Programa PRÓ- 

SANEAMENTO, cujos procedimentos operacionais foram publicados pela Caixa 

Econômica Federal em 11 de Julho de 1995. Este programa substituiu o PRONURB, que 

funcionou no período de 1990 a 1993. Assim, a partir de meados de 1995 os recursos do 

FGTS voltaram-se novamente para o atendimento da demanda do Setor de Saneamento, 

agora por intermédio do Programa PRÓ-SANEAMENTO. Outros fatores importantes que
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contribuíram para a retomada das contratações do FGTS foram a recuperação da 

capacidade de endividamento das CEB´s e a criação de mecanismos que viabilizaram a 

tomada de empréstimos pelos Estados e Municípios. As operadoras passaram a oferecer 

suas receitas tarifárias e a penhora de seus ativos como garantia da dívida, o que permitiu 

aos Estados e Municípios endividados contrair novas dívidas, oferecendo a garantia 

necessária. 

Estabelecidas em 1995 pela SEPURB – Secretaria Especial de Políticas Urbanas as 

seguintes metas para o Setor de Saneamento Básico a serem alcançadas até o ano de 

1999:   

a)  atender 96 % da população urbana do País com abastecimento de água; 

b)  atender 65 % da população urbana do País com coleta de esgotos; 

c)  tratar 44 % do esgoto coletado; e 

d)  atender 83 % da população urbana do País com coleta de resíduos sólidos. 

Para atender estas metas o Governo Federal previu o aporte de recursos da ordem de  

R$ 9,5 bilhões no período de 1996 a 1999, em média o valor de R$ 2,4 bilhões/ano.  

Em Setembro de 1995 o Comando Nacional dos Trabalhadores em Saneamento e Meio 

Ambiente lança o terceiro número do Caderno de Saneamento.  

Privatizando a gestão dos seus Serviços de Esgoto em 28 de Outubro de 1995, Ribeirão 

Preto/SP foi o segundo município brasileiro a ter operação privada no setor. O consórcio 

vencedor da licitação é formado pelas empresas CH2M HILL (americana) e RECK 

Construtora (nacional), o qual criou uma empresa brasileira, a AMBIENT, que assumiu a 

concessão por um período de 20 anos.  

Com o objetivo de chegar ao ano 2000 com um atendimento de primeira linha em 

quantidade e qualidade, a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – 

SABESP,uma das maiores empresas do gênero do mundo, iniciou em 1995 uma profunda 

mudança em sua estrutura administrativa. Pela primeira vez em sua história a empresa 

discute, em paridade com as prefeituras conveniadas, projetos, investimentos e obras, 

descentralizando as decisões. Trata-se de uma gestão compartilhada, ou co-gestão, entre
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a SABESP e os municípios. Deverão ser criadas Unidades de Negócio, agrupando os 

municípios por bacias hidrográficas, conciliando a lei estadual de recursos hídricos e a 

realidade administrativa e geográfica dos municípios operados pela estatal. A CASAN, 

vem adotando a gestão compartilhada com vários municípios catarinense.  

Em Dezembro de 1995 o SINDIÁGUA, em conjunto com a Federação Nacional dos 

Urbanitários, realizou na Cidade de Fortaleza – Ceará o “Seminário Internacional Sobre 

Gestão de Saneamento”. Neste evento técnicos da Argentina, Inglaterra e Estados Unidos 

falaram sobre as conseqüências sociais da privatização dos Serviços de Água e Esgoto 

em seus países.  

Segundo o documento “Diagnóstico do Setor de Saneamento: Estudo Econômico e 

Financeiro” publicado em 1995 pelo Ministério do Planejamento e Orçamento (MPO), 

Secretaria de Política Urbana (SEPURB), Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 

(IPEA) e Programa de Modernização do Setor Saneamento (PMSS), foram aplicados 

recursos da ordem de US$ 13.370.587 em intervenções de saneamento no período de 

1980 a 1993, assim distribuído por fonte de renda: (i) US$ 6.753.882 – FGTS (50,51%); 

(ii) US$ 1.703.084 – OGU (12,74%); e (iii) US$ 4.913.621 – contrapartidas (36,75%). Isto 

significa uma aplicação média anual de US$ 955.042. No período de 1980 a 1989 os 

recursos foram liberados segundo as diretrizes e normas do PLANASA, e no período de 

1990 a 1993 do PRONURB.   

É apresentado em 1996 pelo Senador José Serra o Projeto de Lei No 266 “que estabelece 

diretrizes para o exercício do poder concedente e para o inter-relacionamento entre 

União, Estados, Distrito Federal e Municípios em matéria de serviços públicos de 

saneamento, e dá outras providências”.   

Fundada em 1996 a Associação Brasileira das Concessionárias Privadas de Serviços 

Públicos de Água e Saneamento – ABCON com a missão de estimular e promover a 

participação da iniciativa privada nos Serviços de Água e Esgoto, bem como dar suporte 

tecnológico na articulação de interesses do Setor junto a organismos governamentais e 

instituições de financiamento. 
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Dados publicados no “Relatório Sobre Desenvolvimento Humano no Brasil – 1996” 

estimam em US$ 15,33 bilhões o montante a ser aplicado no País para tratar os esgotos 

de 100% da população ainda desprovida desta infra-estrutura. Este valor está muito 

abaixo das previsões feitas por órgãos federais, bem como por entidades nacionais 

ligadas ao Setor de Saneamento.   

Em Novembro de 1996 a Federação Nacional dos Urbanitários – FNU/CUT e a 

Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento – ASSEMAE lançam em 

conjunto o documento “Concessões Privadas: Radiografia de um Equívoco”.  

Entra em funcionamento no ano de 1996 o Sistema de Esgotos Sanitários da Cidade 

de Santo Amaro da Imperatriz. 

É apresentado na Câmara Federal o Projeto de Lei No 3525/97 de autoria do Deputado 

Lima Neto, similar ao PL No 266. Ele tem também como objetivo a transferência da 

titularidade dos serviços de saneamento dos municípios para o estado. 

Números levantados pela Associação Gaúcha das Empresas de Obras de Saneamento – 

AGEOS indicam que R$ 100 milhões aplicados em saneamento geram cerca de 5.000 

empregos durante um prazo de 12 meses, e um retorno em impostos equivalente a       

R$ 20 milhões (Revista BIO, Ano VIII, No 5, Janeiro – Fevereiro 1997). 

Enquanto alguns deputados denunciavam em 1997 no Congresso Nacional que a 

distribuição dos recursos do Orçamento Geral da União (OGU) para o Setor de 

Saneamento funciona como um balcão de negócios, outros iniciam uma intensa 

mobilização para garantir que os valores votados sejam, de fato, aplicados. O que se tem 

visto é que os recursos para o Setor, pulverizados em vários ministérios, são manipulados 

dentro e fora do Congresso. Do orçamento do ano de 1991 aprovado pelo Congresso 

Nacional, por exemplo, foram liberados apenas 39,47% dos recursos previstos, e assim 

sucessivamente, 50,09% em 1992, 56,78% em 1993, 46,26% em 1994, 30,49% em 1995 

e 32,67% em 1996, segundo levantamento feito pelo Deputado Federal do Rio de 

Janeiro/RJ – Alexandre Cardoso (ver Quadro 17). Além de evitar estes cortes feitos pelo 

Executivo Federal, os parlamentares estão defendendo, ainda, que as emendas ao OGU 
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obedeçam a uma proposta integrada por município e região, a fim de evitar a pulverização 

dos recursos e a falta de critérios. Alexandre Cardoso argumenta também que a maioria 

das emendas é paroquial e não obedece a uma ação de conjunto integrada, e o dinheiro, 

que já é pouco, ainda acaba mal aplicado. O deputado entende que seria fundamental a 

elaboração de um projeto macro de saneamento, adequado às realidades regional e local. 

Na verdade, Alexandre atingiu o cerne da questão, que é a falta de uma política nacional 

de saneamento e um endereço único para o Setor, o qual deverá, dentre outras 

atribuições, centralizar o planejamento e viabilizar os recursos para serem aplicados nesta 

importantíssima infra-estrutura no País.      

Quadro 17: Recursos do Orçamento Geral da União Destinados  ao  Setor  de  Saneamento: Valores 
Previstos x Valores Aplicados no Período 1991 a 1996 

Recursos do OGU – Setor de Saneamento (R$) Ano 
Valor Previsto (R$) Valor Liberado (R$) (%) Liberado 

1991 1.091.481.402 430.847.672 39,47
1992 1.269.910.455 636.154.231 50,09
1993 2.188.669.958 1.242.657.576 56,78
1994 481.141.004 222.582.648 46,26
1995 546.815.582 166.696.847 30,49
1996 938.753.280 307.056.495 32,67
Total 6.516.771.681 3.005.995.469 46,13

Em Agosto de 1997 o Ministério do Planejamento e Orçamento, através da Secretaria 

Especial de Política Urbana – SEPURB,publica o documento “Saneamento: Modernização 

e Parceria com o Setor Privado”, no qual é defendida a participação da iniciativa privada 

na gestão dos Serviços de Água e Esgoto. É citado também no documento que para 

alcançar até o ano de 2010 a universalização dos serviços de abastecimento de água e 

esgotamento sanitário no País seria necessário investir mais de R$ 40 bilhões, algo em 

torno de R$ 2 bilhões/ano, ao nosso ver um valor muito aquém do necessário.  

A Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento – ASSEMAE lança em 

1997 a Cartilha “Como Fazer Saneamento no seu Município” de autoria de André 

Monteiro Costa e Carlos Henrique de Mello. 

Em Outubro de 1997 o Conselho Curador do FGTS aprovou, com voto contrário apenas 

das Centrais Sindicais, a proposta do Governo Federal da criação do Programa de 



DOCUMENTO RELATÓRIO  No RL- 0309-800-942-MPB-005 
EMPREENDEDOR PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS/SC  REVISÃO 

0 
 

Página  
70  

CONTRATANTE E 
GERENCIADORA DO 
CONTRATO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO 
AMBIENTAL – SMHSA  

TRABALHO PLANO MUNICIPAL INTEGRADO DE SANEAMENTO BÁSICO   
PRODUTO 5: DIAGNÓSTICO DO SETOR DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

 

 

Financiamento a Concessionários Privados de Saneamento (FCP/SAN) disponibilizando, 

pela primeira vez, recursos do referido fundo diretamente para a iniciativa privada. Em um 

primeiro momento foi autorizada a utilização por este programa de até 20% dos recursos 

do FGTS disponíveis para saneamento. 

Em 14 de Novembro de 1997 o Conselho Monetário Nacional – CMN através da 

Resolução No 2.444/97, alterada pela Resolução No 2461/97, vetou os empréstimos com 

recursos do FGTS e suspendeu o PRÓ–SANEAMENTO, único programa que até então 

financiava o setor público. Este foi o primeiro golpe certeiro desfechado nos serviços 

públicos. 

Em 26 de Novembro de 1997 é lançado no Congresso Nacional a “Frente Nacional pelo 

Saneamento Ambiental” composta por um total de 17 entidades da sociedade civil, tendo 

como objetivos principais: defender a gestão pública e o controle social dos serviços, 

participar da regulamentação do Setor, lutar contra a aprovação do PLS 266, unir esforços 

contra a privatização dos serviços, mobilizar a sociedade, disputar a opinião pública, e 

criar e/ou reforçar as estruturas de participação popular.  

Realizado na Cidade do Rio de Janeiro/RJ no período de 10 a 12 de Dezembro de 1997 o 

“Seminário Nacional Sobre Projeções Populacionais, Estimativas e Demandas Locais”. 

Desse Seminário emergiu a necessidade de aprofundar o intercâmbio entre o IBGE – 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e os organismos regionais e estaduais 

produtores de informações estatísticas e demográficas. Esta linha de ação conjunta, sob a 

forma de parcerias,constitui o eixo central do “Sistema Integrado de Projeção e Estimativa 

de População e Indicadores Sócio-Demográficos” desenvolvido no IBGE/DPE/DEPIS, 

com apoio financeiro do Fundo de População das Nações Unidas – FUNAP. Neste 

contexto, foi firmada parceria entre o IBGE, a Secretaria de Estado do Desenvolvimento 

Econômico e Integração ao MERCOSUL – SDE/SC e as Centrais Elétricas de Santa 

Catarina S.A. – CELESC, cujo primeiro resultado foi a “Projeção da População de Santa 

Catarina por Sexo e Idade para o Período 1991 – 2020”.  
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Em 1997 o Senador José Serra apresenta o Projeto de Lei No 216/97 que “cria títulos de 

participação em receitas de serviço concedido – TPR´s”. De acordo com este projeto de 

lei as concessionárias de serviços públicos, inclusive as operadoras de serviços de água 

e esgoto, poderão emitir papéis para captar recursos no Brasil ou no exterior para a 

execução de obras públicas ou para aquisição de equipamentos.    

Em 04 de Fevereiro de 1998, três meses depois que parte de suas ações foram 

colocadas na Bolsa de Valores de Curitiba/PR, a SANEPAR teve seu estatuto alterado, 

permitindo uma inversão no comando da Companhia. Na prática tal alteração permitiu que 

o controle da estatal ficasse nas mãos de acionistas privados formado pelo grupo francês 

Dominó Holding, composto pela empresa francesa VIVENDI, o Banco Opportunity, a 

Construtora Andrade Gutierrez e a COPEL (concessionária paranaense de energia 

elétrica). Com esta mudança o Governo do Estado do Paraná, com 60,29% das ações 

indica o Diretor Presidente, o Diretor de Relações com Investidores, o Diretor 

Administrativo e o Diretor de Novos Negócios, representando 24 das 59 atribuições 

gerenciais da SANEPAR. Já o grupo francês, com apenas 39,71% das ações, indica o 

Diretor Superintendente, o Diretor Financeiro e o Diretor de Operações, englobando 35 

atribuições gerenciais. Portanto, quem tem a maioria das ações manda menos. Para 

reforçar esta tese, mais um equívoco ao nosso ver: o Plano de Negócios, o Plano de 

Organização e o Orçamento Anual são compartilhados pelos diretores de operação, 

financeiro e administrativo. Quando não houver consenso, segundo a alteração promovida 

no estatuto da SANEPAR, a decisão deve ser tomada por maioria. Como são dois 

diretores do grupo francês contra um do governo paranaense, os franceses sempre terão 

a maioria. Outro dado contraditório: as diretorias do grupo privado abrigam 3.640 

funcionários (87%) e as diretorias do governo estadual ficam com apenas 544 

funcionários (13%). Este arranjo institucional foi anulado quando do início do mandato do 

novo governo estadual em 2003. 

Em 06 de Julho de 1998 o Conselho Monetário Nacional – CMN baixou a Resolução       

No 2521/98 que determinou a aplicação do chamado “Contingenciamento de Crédito ao 

Setor Público”. Entre outras conseqüências, através desta Resolução foram suspensas as 
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contratações de novas operações de financiamento de empreendimentos de habitação, 

saneamento e infra-estrutura urbana por órgãos públicos com recursos do FGTS. A 

resolução considera ainda “extra limite” em relação ao endividamento público as 

operações cujos desembolsos previstos não superem R$ 800 milhões/ano e que tenham 

sido aprovados pelo Banco Central do Brasil até esta data. Foi assim interrompido 

bruscamente o processo de retomada da principal fonte de financiamento ao Setor de 

Saneamento, que havia se iniciado em 1995. Na verdade este foi o segundo golpe 

certeiro e mortal aplicado ao Setor pelo Governo Federal. Vale lembrar que a utilização 

dos recursos do FGTS (dinheiro dos trabalhadores brasileiros) para financiar intervenções 

em saneamento foi aprovada pelo Decreto No 949 de 13 de Outubro de 1969.  

No ano de 1998 os recursos públicos (federal, estadual e municipal) aplicados em saúde 

atingiram a cifra de R$ 36,6 bilhões, que somados aos R$ 23,0 bilhões do setor privado, 

totalizaram R$ 56,6 bilhões (A Prática do Controle Social: Conselhos de Saúde e 

Financiamento do SUS – Ministério da Saúde, Junho 2002). Com certeza uma parcela 

significativa destes recursos seria economizada pela presença de uma boa cobertura em 

água potável e em serviços de saneamento. Tal observação vem de encontro a uma 

afirmação da Organização Mundial da Saúde – OMS, de que a ausência de água potável 

e saneamento é responsável por 80% das doenças e 65% das internações no Brasil. 

Adotando a afirmação de que a aplicação de 1 real em saneamento significa a economia 

de 4 reais em despesas de saúde, pode-se visualizar o quanto poderia ter sido 

economizado, pois, com certeza boa parte dos recursos aplicados foram destinados ao 

tratamento de doenças de veiculação hídrica.  

O Ministério da Saúde e a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) através da 

Rede Interagencial de Informações para a Saúde (RIPSA) publicou em 1998 os 

“Indicadores e Dados Básicos para a Saúde”, o IDB 98 Brasil, tendo como base os 

números do ano de 1997. Alguns destes indicadores são mostrados no Quadro 18. As 

fontes geradoras das informações foram o Ministério da Saúde, o Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) e a 
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Coordenação Geral de Estatística e Atuária do Ministério da Previdência e Assistência 

Social.  

Quadro 18: Indicadores e Dados Básicos de Saúde do Brasil: Ano Base 1997 
Ítem Indicador Brasil Região Sul Santa Catarina 

01 População total estimada (mil habitantes) 159.636 23.863 4.958
02 Taxa de crescimento da população (% 96/97) 1,4 1,2 1,4
03 Grau de urbanização (%) 78 78 73
04 Taxa bruta de natalidade 1 21,7 19,3 19,8
05 Taxa bruta de mortalidade 2 7,1 6,4 5,8
06 
6.1 
6.2 

Esperança de vida ao nascer (anos) 
Homem 
Mulher 

64
72

 
67 
74 

67
75

07 
7.1 
7.2 

Proporção de idosos 3 

Homem 
Mulher 

07
08

 
08 
09 

07
08

08 
8.1 
8.2 

Taxa de alfabetização 4 

Homem 
Mulher 

85
85

 
93 
91 

94
92

09 Razão de renda 5  18,9 16,6 19,1
10 Taxa de pobreza 6 28 19 15
11 Taxa de desemprego (%) 7,8 6,5 4,7
12 Taxa de mortalidade infantil 7   37,4 24,0 23,4
13 Mortalidade proporcional por doença diarréica 

aguda em menores de 5 anos 8 5,7
 

3,8 3,8
14 Taxa de mortalidade específica por acidentes de 

trabalho 9 24,4
 

31,0 37,9
15 
15.1 
15.2 
15.3 

Casos de doenças evitáveis por imunização 10 

Difteria 
Febre amarela 
Hepatite B 

120
03

7.621

 
46 

- 
3.116 

11
-

1.313

16 
16.1 
16.2 
16.3 
16.4 

Taxa de incidência de doenças transmissíveis 11 

Cólera 
Dengue 
Malária 
Hanseníase 12 

1,9
16,0
29,1
2,8

 
- 

0,3 
0,1 
0,8 

-
-

0,1
0,4

17 Índice CPO – D aos 12 anos 13 3,1 2,4 2,8
18 Taxa de incidência de doenças relacionadas ao 

trabalho 14  22,0
 

17,6 9,8
19 Leitos hospitalares do SUS 15 3,1 3,2 3,1
20 Gasto médio por atendimento ambulatorial do SUS 

(em R$ 1,00 correntes) 3,56
 

3,35 3,76
21 Gasto médio por internação hospitalar do SUS (em 

R$ 1,00 correntes) 339,00
 

376,00 332,00
22 Consultas médicas pelo SUS (por habitante) 2,3 2,0 1,9
23 Internações hospitalares pelo SUS 16 07 08 08
24 Abastecimento de água por rede pública 17 76 77 70
25 Esgotamento sanitário adequado 18 60 63 79
26 Coleta regular de lixo (% da população urbana) 74 80 78

Fonte: Rede Interagencial  de  Informações  para  a Saúde – RIPSA, IDB 98 BRASIL : Indicadores e Dados Básicos 
para a Saúde, Ministério da Saúde e Organização Pan-Americana da Saúde. 
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Convenções Quadro 18 
1 Número de nascidos vivos/1000 habitantes.                                           
2 Número de óbitos/1000 habitantes. 
3 Percentagem da população ≥ 60 anos de idade.           
4 Percentagem da população com ≥ 15 anos de idade.   
5 Número de vezes que a renda agregada dos 20% mais ricos supera a dos 20% mais pobres. 
6 Percentagem da população com renda familiar per capita até meio salário mínimo.   
7 Número de óbitos infantis com idade menor que 1 ano por mil nascidos vivos. 
8 Percentagem de óbitos informados.  
9 No de óbitos informados por 100.000 trabalhadores homens segurados.      
10 Número de casos confirmados. 
11 Número de casos por 100.000 habitantes. 
12 Número de casos por 10.000 habitantes.  
13 Número médio de dentes permanentes cariados, perdidos e obturados, por criança. 
14 Número de casos por 10.000 trabalhadores assegurados.               
15 Número por 1.000 habitantes. 
16 Por 100 habitantes.                                                             
17 Percentagem da população urbana. 
18 Percentagem da população urbana. Inclui os sistemas individuais como fossa séptica + sumidouro. 

No ano de 1998 foi criado, com recursos da CEF e BNDES, o PROPAR – Programa de 

Assistência Técnica e Parceria Público/Privada em Saneamento, objetivando financiar a 

contratação de consultorias especializadas para a realização de diagnósticos e definição 

do modelo de parceria público/privada na gestão dos serviços de saneamento e a 

preparação de toda a documentação necessária à sua implementação. 

Outro programa criado também neste período foi o chamado FINEM, o qual teve como 

objetivo disponibilizar recursos do BNDES para financiamento aos concessionários 

privados de serviços de saneamento. Esta é mais uma prova do equívoco da privatização 

dos Serviços de Água e Esgoto no Brasil. O Governo Federal sempre alegou que o 

Estado Brasileiro não dispunha de recursos para atender a demanda do Setor, e que a 

solução seria a abertura deste mercado aos investidores privados. Não foi o que se viu na 

prática, visto que os investidores privados, em vez de aplicarem seus próprios recursos 

para cobrir 100% dos investimentos necessários, passaram a captar recursos públicos do 

BNDES e inclusive da CEF para cobrir parte destes investimentos,e surpreendentemente, 

em bases mais econômicas do que aquelas praticadas para as operadoras estatais. Na 

verdade,houve apenas uma troca do tomador de empréstimo,antes público,agora privado.  

Em 14 de Outubro de 1998 foi sancionada pelo Prefeito do Município de Santo André/SP 

– Engo Celso Daniel (in memorium) a Lei No 7.733 que “dispõe sobre a Política Municipal
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de Gestão e Saneamento Ambiental, e dá outras providências”. Através deste instrumento 

legal foi constituído o “Sistema Municipal de Gestão e Saneamento Ambiental – 

SIMGESA”, coordenado pelo titular do Poder Executivo Municipal, tendo como órgão 

consultivo e deliberativo o “Conselho Municipal de Gestão e Saneamento Ambiental – 

COMUGESAN”, como órgão técnico e executivo a SEMASA – Serviço Municipal de 

Saneamento Ambiental de Santo André, e como órgãos colaboradores as demais 

unidades da Prefeitura Municipal. A SEMASA tem, entre outras competências, planejar, 

executar, operar e manter os Serviços de Abastecimento de Água, de Esgotamento 

Sanitário e de Drenagem de Águas Pluviais. Foi criado também por esta lei o “Fundo 

Municipal de Gestão e Saneamento Ambiental”.   

A Secretaria de Políticas Urbanas do Ministério de Planejamento e Orçamento – 

SEPURB/MPO estima que seriam necessários R$ 44,2 bilhões no período compreendido 

entre 1999 a 2010 para alcançar a universalização dos Serviços de Água e Esgoto (ver 

Quadro 19), uma média anual de R$ 3,7 bilhões, um valor ao nosso entendimento muito 

aquém do realmente necessário.    

Quadro 19: Recursos Necessários  para a Universalização dos Serviços de Água e Esgoto  no Brasil 
no Período de 1999 a 2010 – Estimativa SEPURB/MPO 

Programa Recursos Necessários (milhões de Reais) 
Abastecimento de Água 6.663 (15,06%)
Coleta de Esgotos Sanitários 20.248 (45,77%)
Tratamento de Esgotos Sanitários 9.926 (22,44%)
Reposição 7.400 (16,73%)
Total 44.237 (100,00%)

Fonte: Secretaria de Políticas Urbanas – SUPURB/Ministério de Planejamento e Orçamento – MPO.  

A ABES lança em Dezembro de 1998 o “CABES XVIII–Catálogo Brasileiro de Engenharia 

Sanitária e Ambiental: Guia do Saneamento Ambiental no Brasil”. Na parte inicial do 

documento, dedicada aos aspectos políticos e institucionais, são apresentados os valores 

dos investimentos realizados no Brasil no Setor de Saneamento no período de 1995 a 

Setembro/1998, os quais totalizaram R$ 5,794 bilhões. No Quadro 20 são apresentados 

estes investimentos por tipo de programa, por âmbito de gestão e por fonte de recurso, 

enquanto que o Quadro 21 mostra os recursos aplicados por modalidade de atuação,
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apenas no âmbito da SEPURB/MPO. O CABES XVIII analisa e apresenta também alguns 

dados estatísticos nacionais (ver Quadro 22 – Dados de 1995, Quadro 23 – Dados de 

1996 e Quadro 24 – Dados de 1995/1997) relativos às doenças de veiculação hídrica, as 

quais podem ser causadas principalmente pelos três seguintes meios: (i) por ingestão ou 

contato direto com a água contaminada por agentes biológicos (vírus, bactérias e 

parasitas); (ii) por insetos vetores que necessitam da água em seu ciclo biológico; e (iii) 

por contato com poluentes químicos e radiativos, geralmente resultantes da contaminação 

por efluentes de esgotos industriais. Na primeira categoria podemos citar as enterites, 

diarréias infantis, febre tifóide, febre paratifóide, poliomelite, hepatite infecciosa, amebíase 

e esquitossomose. Na segunda categoria com dados de 1996 enquadram-se a malária, 

febre amarela, dengue, oncocercose e a filariose. Os esgotos sanitários, se não bem 

administrados, podem constituir um importante veículo de transmissão de doenças, 

principalmente aquelas do aparelho intestinal, como a cólera, a amebíase e a desinteria 

bacilar. Os números apresentados nos Quadros 22, 23 e 24 comparam, para o período 

observado, a situação do Brasil e do Estado de Santa Catarina quanto a incidência das 

doenças relacionadas com a falta de um adequado sistema de saneamento básico.  
Quadro 20: Investimentos Públicos Totais Realizados pelo Brasil no Setor de Saneamento por Tipo 

de Programa, Âmbito de Gestão e Fonte de Recursos no Período de 1995–Setembro 1998 
 

Ítem Programa Fonte de Recursos Valor Aplicado (106 Reais) 
01 Âmbito da SEPURB/MPO 1   
1.1 PRÓ-SANEAMENTO FGTS 2 3.603
1.2 PASS 3 OGU 4 939
1.3 PMSS I 5 BIRD 6 426
1.4 PROSEGE 7 BID 8 421
Sub-Total Ítem 01 5.389
02 Âmbito da FNS/MS 9 OGU 270
03 Âmbito da SPR 10 OGU 133
04 Âmbito da SRH/MMA 11 OGU 02
Total Geral 5.794

Fonte: CABES XVIII  –  Catálogo  Brasileiro  de  Engenharia  Sanitária  e Ambiental : Guia do Saneamento Ambiental no 
Brasil, 1998. 

1 SEPURB – Secretaria de Política Urbana, MPO – Ministério do Planejamento e Orçamento. 
2 FGTS – Fundo de Garantia de Amparo do Trabalhador.                3 PASS – Programa de Ação Social em Saneamento. 
4 OGU – Orçamento Geral da União.                5 PMSS I – Programa de Modernização do Setor Saneamento – 1a Etapa. 
6 BIRD – Banco Mundial.                                   7 PROSEGE – Programa Social de Emergência e Geração de Empregos. 
8 BID – Banco Interamericano de Desenvolvimento.     9 FNS – Fundação Nacional da Saúde, MS – Ministério da Saúde.            
10 SPR – Secretaria de Políticas Regionais. 11 SRH–Secretaria de Recursos Hídricos,MMA–Ministério do Meio Ambiente.  
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Quadro 21: Investimentos Públicos Realizados pelo Brasil no Setor de Saneamento por Modalidade 
de Atuação no Âmbito da SEPURB/MPO no Período de 1995 a Setembro de 1998 

 
Investimento Realizado Modalidade de Atuação 

Valor (R$ milhões) (%) 
Quantidade de 

Operações 
Abastecimento de Água 2.050 38,04 2.471
Esgotamento Sanitário 2.212 41,04 2.317
Resíduos Sólidos 117 2,17 509
Drenagem Urbana 377 7,00 168
PROSANEAR 272 5,05 92
Desenvolvimento Institucional e 
Operacional 361 6,70 154

Total 5,389 100,00 5.711
Fonte: CABES XVIII – Catálogo Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental:Guia do Saneamento Ambiental no Brasil,1998. 

 

Quadro 22: Número de Internações Hospitalares e de Óbitos e  Índice  de  Mortalidade  por  Doenças 
Infecciosas e Parasitárias no Brasil e Estado de Santa Catarina – Dados do Ano de 1995 

 
Indicador Brasil Estado de Santa Catarina 

Internações Hospitalares 1 933.236 32.218
Óbitos na Rede Pública Conveniada 1 28.175 676
Índice de Mortalidade/100.000 habitantes 2 24,83 13,00

Fonte: CABES XVIII – Catálogo Brasileiro de Engenharia Sanitária  e  Ambiental:  Guia  do  Saneamento  Ambiental  no 
Brasil, ABES, 1998.            
1 Informe Epidemiológico do SUS e FNS.              
2 FNS/MS – Ministério da Saúde. 

 
 
Quadro 23: Índices de Morbidade Provocados pelas Doenças de Maior Incidência no Ano de 1996 no 

Brasil e no Estado de Santa Catarina 
 

Dença Brasil Estado de Santa Catarina 
Cólera 1 1.017 -
Malária 1 444.049 59
Dengue 2 180.392 03
Hanseníase 3 6,7 1,3
Doenças de Chagas 4 951 02

Fonte: CABES XVIII – Catálogo Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental: Guia do Saneamento Ambiental no 
Brasil, ABES, 1998.                                                     
1 Casos Confirmados.                  
2 Casos Notificados.                
3 Prevalência por 10.000 habitantes (FNS/MS).               
4 Casos Internados (FNS/MS). 
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Quadro 24: Mortalidade (1995/1996) e Morbidade Hospitalar do  SUS  (1995/1996/1997)  por Doenças 
Relacionadas à Falta de Saneamento no Brasil e no Estado de Santa Catarina  

Mortalidade 1 Morbidade Hospitalar do SUS 2 Doenças 
1995 1996 1995 1996 1997 

Brasil 3 11 120.487 78.370 181.738Dengue 
Santa Catarina 3  –  –  –  –
Brasil 02 05 04 55 53

Febre Amarela Santa Catarina  –  –  – 02 02
Brasil 355 224 555.713 343.246 160.807

Malária Santa Catarina  – 02 61 57 25
Brasil 21 24 1.960 5.985 5.018Febres Tifóide e 

Paratifóide Santa Catarina  –  – 57 152 192
Brasil 5.442 5.376 966 951 922Doença de 

Chagas Santa Catarina 02 02 02 02 01
Brasil 160 160 29.982 17.709 14.008

Leishmaniose Santa Catarina  –  –  – 01 06
Brasil 425 455 1.986 3.692 3.195

Leptospirose Santa Catarina 19 13 166 235 231
Brasil 608 450 2.105 1.656 1.522

Esquistossomose Santa Catarina  –  –  –  – 01
Brasil 03 19 226 227 215

Difteria Santa Catarina  –  – 10 07 07
Fonte: CABES XVIII – Catálogo Brasileiro de Engenharia  Sanitária  e  Ambiental:  Guia  do  Saneamento  Ambiental  no 

Brasil, ABES, 1998  e  Sistema de Informações Sobre Mortalidade – SIM, DATASUS. 
1 Óbitos por Ocorrência.                 2 Internações Hospitalares.              3  Não Há Registros Oficiais. 

Em 08 de Março de 1999 o Governo Federal encaminhou um memorando de política 

econômica ao Fundo Monetário Internacional – FMI, em que explicitava as modificações 

na política acordada na reunião de Novembro de 1998, de forma a adaptá-la ao novo 

regime cambial. No “item 27” deste memorando o governo brasileiro afirma que “tenciona 

ampliar o escopo de privatização, e que a moldura legal para a privatização e concessão 

dos sistemas de água e esgoto já está sendo preparada”. Para avançar mais ainda em 

direção à privatização destes serviços, o Banco Nacional de Desenvolvimento Social – 

BNDES, que de agência de desenvolvimento social tornou-se um órgão financeiro para 

auxiliar a privatização de empresas públicas usando dinheiro público, apresentou em 

Junho/1999 um estudo denominado “Saneamento: O Objetivo é a Eficiência”, dando 

diretrizes ao setor. A principal diretriz sugerida é “buscar o investimento e estimular a 

eficiência nos serviços de água e esgoto, através da participação do setor privado”. Toma 

como justificativa para tal, a incapacidade de investimento do setor público, e reafirma o 

discurso de que somente a iniciativa privada pode garantir a universalização dos serviços.



DOCUMENTO RELATÓRIO  No RL- 0309-800-942-MPB-005 
EMPREENDEDOR PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS/SC  REVISÃO 

0 
 

Página  
79  

CONTRATANTE E 
GERENCIADORA DO 
CONTRATO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO 
AMBIENTAL – SMHSA  

TRABALHO PLANO MUNICIPAL INTEGRADO DE SANEAMENTO BÁSICO   
PRODUTO 5: DIAGNÓSTICO DO SETOR DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

 

 

O bote final é dado em seguida com o fechamento de qualquer linha de crédito para as 

empresas públicas de saneamento. O descaso em relação às populações dos pequenos 

municípios brasileiros (que são a maioria) é tão grande por parte das empresas 

internacionais e bancos privados, que estes já deixaram bem claro que vão disputar a 

concessão plena e serviços apenas nas áreas com mais de 100 mil habitantes. “Com 

menos de 100 mil habitantes, nem olhamos, diz um dirigente de uma multinacional do 

setor já operando no Brasil”. É bom não esquecer a tragédia que foi a privatização do 

Setor de Saneamento na Argentina (Revista do SINTAEMA–Sindicato dos Trabalhadores 

em Água, Esgoto e Meio Ambiente do Estado de São Paulo, No 3, Outubro de 1999).  

Em 18 de Março de 1999 através da Medida Provisória No 1799–3 é criada a “Secretaria 

de Desenvolvimento Urbano – SEDU”, que entre outras atribuições (Artigo 5o B), articula 

as ações e programas das diversas esferas do Governo Federal voltadas para habitação 

e saneamento. Pelo Decreto No 2.982 de 04/03/1999 as atribuições da então Secretaria 

de Política Urbana – SEPURB do Ministério do Orçamento e Gestão foram transferidas 

para a SEDU.    

Artigo publicado no Jornal Folha de São Paulo no dia 24 de Maio de 1999 de autoria da 

Jornalista Patrícia Andrade, cita que o governo federal não evitará esforços para 

deslanchar o mais rápido possível a privatização dos serviços de água e esgoto no País. 

Segundo palavras do então Secretário de Desenvolvimento Urbano da Presidência da 

República – Sérgio Cutolo o problema que estava emperrando o processo de privatização 

do Setor era a definição da titularidade das concessões, que será resolvido por um projeto 

de lei a ser enviado pelo governo federal ao Congresso Nacional. Cutolo, que coordena 

os estudos sobre este assunto,acredita que o nó jurídico seja desatado entre 3 a 6 meses, 

e que a privatização do Setor deslancharia a partir do ano de 2000. O artigo cita também 

alguns números interessantes a respeito dos serviços de água e esgoto no Brasil, os 

quais são mostrados nos Quadros 25 e 26.  
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Quadro 25: Alguns Indicadores Nacionais do Setor de Saneamento – Base Ano 1997 

Ítem Indicador Unidade Valor 
01 Investimentos realizados em água e esgoto no período de 

1970 até Abril de 1998 considerando os recursos do FGTS 
+ contrapartidas 

R$ bilhões 15,70

02 Investimentos necessários para universalizar os serviços de 
água e esgoto no período de 1999 a 2010 R$ bilhões 34,00

03 Dívida total do Setor R$ bilhões 15,50
04 Faturamento total do Setor R$ bilhões 8,00
05 Arrecadação total do Setor R$ bilhões 6,90
06 Custo total do serviço R$ bilhões 7,10
07 Índice de perdas físicas de água % 40,00
08 Cobertura em água (população urbana) % 90,90
09 Cobertura em coleta de esgoto (população urbana) % 34,50
10 Volume de esgoto coletado e tratado % 38,10
11 Número de empregados por 1000 ligações de água 1 empregados/1000 lig. 6,00 2

12 Despesa média anual por empregado R$/empregado/ano 32.249,85
13 Tarifa média de água R$/m3 0,90
14 Tarifa média de esgoto R$/m3 0,91

Fontes: AESBE – Associação  das  Empresas de Saneamento Básico Estaduais, Companhias Estaduais de 
Saneamento e Governo Federal. 
1 Incluindo os terceirizados.            
2 A média mundial é de 2 a 3. 

 

Quadro 26: Alguns Indicadores Regionais do Setor de Saneamento – Base Ano 1997 

Região Ítem Indicador 
Norte Nordeste Sudeste Sul Centro Oeste Brasil 

01 Cobertura (%) 1       
1.1 Água 82,3 87,4 93,2 96,3 87,4 90,9
1.2 Esgoto coletado 3,6 15,9 57,4 18,4 34,9 34,5
1.3 Esgoto coletado e tratado 24,2 72,3 31,8 32,9 39,8 38,1
02 Tarifa média (R$/m3)  
2.1 Água 0,88 0,79 0,87 1,18 0,92 0,90
2.2 Esgoto 0,89 0,69 0,96 0,85 0,81 0,91

Fontes:  AESBE– Associação das Empresas de Saneamento Básico Estaduais, Companhias Estaduais de Saneamento 
e Governo Federal. 
1 Em relação à população urbana. 
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Em Julho de 1999 a Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento – 

ASSEMAE encaminhou à Comissão Intersetorial de Saneamento e Meio Ambiente do 

Conselho Nacional de Saúde o documento “Retomar os Financiamentos do FGTS para o 

Saneamento”. O texto, de autoria de Marcos Helano F. Montenegro, teve apresentação 

dos deputados Inácio Arruda – Presidente da Comissão de Desenvolvimento Urbano e 

Interior e Sergio Novais – Presidente da Sub-Comissão de Saneamento. Este importante 

documento faz uma análise detalhada dos recursos aplicados no Setor de Saneamento 

desde a criação do PLANASA, abrangendo o período de 1980 a 1998.  

Em Outubro de 1999 a Revista da FNU/CUT, com o lema “Em Defesa das Água”, dá um 

destaque especial ao Setor de Saneamento Ambiental. A luta em defesa da água, a 

regulação, o diagnóstico do setor, a gestão pública e o controle social foram assuntos 

analisados de maneira bem abrangente, e que servem de subsídio para implementar a 

luta contra a privatização dos Serviços de Água e Esgoto no País. Alguns dados relativos 

ao Setor publicados na revista, tais como recursos contratados e realizados, cobertura, 

população beneficiada e empregos diretos gerados, são mostrados no Quadro 27. A 

exceção dos investimentos realizados, que abrange o período de 1970 a 1998, todos os 

demais dados referem-se ao período de 1995 a 1998.  

Realizado no período de 20 a 22 de Outubro de 1999 na Cidade de Brasília/DF a 

“Conferência Nacional de Saneamento”, evento coordenado pela Subcomissão de 

Saneamento da Comissão de Desenvolvimento Urbano e Interior da Câmara dos 

Deputados. Na Plenária Final da Conferência o conteúdo básico do PLC 199, vetado 

integralmente pelo Governo FHC em 04/01/1995, foi transformado em um novo projeto de 

lei, o PL No 2.763 de autoria dos deputados federais Maria do Carmo Lara e Sergio 

Novaes.   
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Quadro 27: Alguns Dados Nacionais dos Serviços de Água e Esgoto no Brasil Relativos ao Período 
de 1970 a 1998 

Ítem Dado Pesquisado Unidade Valor 
01 Investimentos Realizados (Reais)  
1.1 Período 1970 – 1989 (PLANASA) bilhões  11,3
1.2 Período 1990 – 1994 (PRONURB) bilhões  3,4
1.3 Período 1995 – 1998  
1.3.1 PRÓ-SANEAMENTO bilhões 1,8
1.3.2 Repasses do OGU (PASS) bilhões 4,8
1.3.3 Total no Período   bilhões 6,6
1.4 Período 1970 – 1998  
1.4.1 Recursos Onerosos (FGTS)  
1.4.1.1 Em Água bilhões 10,8
1.4.1.2 Em esgoto bilhões 5,7
1.4.1.3 Soma bilhões 16,5
1.4.2 Recursos Não Onerosos (OGU/PASS) bilhões 4,8
1.4.3 Total no Período bilhões 21,3
1.4.4 Média no Período milhões 761
02 Operações Contratadas (Reais)  
2.1 Período 1995 – 1998  
2.1.1 Recursos Onerosos (FGTS) milhões 2.384
2.1.2 Recursos Não Onerosos (OGU/PASS) milhões 10.987
2.1.3 Total no Período milhões 13.371
03 Cobertura em Água (População Total)  
3.1 1970 % 60,0
3.2 1991 % 86,3
3.3 1992 % 73,6
3.4 1997 % 77,7
3.5 1998 % 86,0
04 Cobertura em Esgoto (População Total)  
4.1 1970 % 20,0
4.2 1991 % 49,0
4.3 1992 % 38,9
4.4 1997 % 40,8
4.5 1998 % 49,0
05 Índice de Esgoto Coletado e Tratado (1998) % 10,0
06 População Beneficiada (1995/1998) milhões 25,0
07 Empregos Diretos Gerados (1995/1998) mil 1.111

Fontes:  Secretaria Especial de Desenvolvimento Urbano da Presidência da República – SEDU/PR e Revista FNU/CUT 
– Em Defesa das Águas, Outubro 1999. 

Até 26 de Novembro de 1999 apenas R$ 44,21 milhões (6,18%) dos R$ 714,95 milhões 

do Orçamento Geral da União para o ano de 1999 destinados a projetos de saneamento 

haviam sido liberados pelo Governo Federal, segundo levantamento feito pelo INESC – 

Instituto de Estudos Sócio-Econômicos. Das ações de saneamento, cinco delas inclusive 

não haviam ainda recebido nenhum centavo em 1999, entre estas a de drenagem das
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áreas endêmicas de malária e as ações de saneamento ambiental. O Governo Federal 

segurou os gastos até nas áreas sociais que deveriam ser prioritárias para obter superávit 

e cumprir as metas estabelecidas com o FMI, afirma Austregésilo Melo, Consultor do 

INESC. A pesquisa foi feita no SIAFI – Sistema Informatizado de Controle de Gastos 

Federais e abrange as ações de saneamento desenvolvidas tanto pelo Ministério da 

Saúde como pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano,a qual cuida,além da habitação, 

também do saneamento. Levando em conta os estudos efetuados pela Escola Nacional 

de Saúde Pública, que comprovam a queda média de 20% nos índices de mortalidade 

infantil quando é feita uma intervenção sanitária (construção de redes de água ou de  

esgoto) em uma determinada região, é preocupante a contenção dos gastos públicos com 

projetos de saneamento, como o ocorrido no ano de 1999. Os dados que retratam esta 

triste realidade são mostrados no Quadro 28, que discrimina, por tipo de projeto de 

saneamento, os valores totais previstos no OGU e efetivamente liberados até a data de 

26/11/1999, e no Quadro 29, que por sua vez, mostra o detalhamento destes mesmos 

valores de forma global e por Região da Federação.   

Quadro 28: Recursos Previstos e Liberados do Orçamento Geral da União (OGU) por Tipo de Projeto 
no Ano de 1999 (Posição Até 26/11/1999) 

 
Valor (R$ Milhões) Tipo de Projeto Previsto Liberado (%) 

Infra-estrutura de saneamento básico 196,18 8,93 4,55
Sistemas de abastecimento de água 104,83 4,62 4,41
Melhorias sanitárias 36,87 3,51 9,53
Sistemas de esgotamento sanitário 74,17 2,08 2,81
Programa PROSEGE 2,50 1,15 46,00
Programa PASS 225,16 11,44 5,08
Programa PMSS 10,65 1,40 13,15
Programa PROSANEAR 3,67 0,17 4,71
Controle da qualidade da água 0,64 0,27 42,94
Qualidade das águas e controle poluição hídrica em áreas urbanas 33,00 8,60 26,07
Programa nacional de conservação de água 0,19 - -
Implantação de coleta de resíduos sólidos 1,00 - -
Sistema de coleta e tratamento de resíduos sólidos 12,01 0,34 2,87
Programa de apoio à gestão do sistema de resíduos sólidos 0,29 0,09 32,23
Ações de saneamento ambiental 1,00 - -
Drenagem das áreas endêmicas de malária 8,69 - -
Capacitação dos prestadores de serviços de saneamento 0,14 - -
Suporte às ações finalistas 3,96 1,61 40,61
Total 714,95 44,21 6,18

Fontes: INESC e SIAFI, 1999. 
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Quadro 29:  Recursos Previstos e Liberados do Orçamento Geral da União (OGU) por Região da 
Federação no Ano de 1999 (Posição Até 26/11/1999) 

 
Valor Previsto Valor Liberado  

Região R$ Milhões (%) R$ Mil (%) 
Norte 137,15 19,18 1.116,96 2,53
Nordeste 201,89 28,24 7.360,07 16,65
Centro-Oeste 67,37 9,42 752,77 1,70
Sudeste 116,10 16,24 977,23 2,21
Sul 36,97 5,17 764,88 1,73
Sub-Total 559,48 78,25 10.971,91 24,82
Exterior 1 3,67 0,52 172,94 0,39
Nacional 2 151,80 21,23 33.063,72 74,79
Total 714,95 100,00 44.208,57 100,00

Fontes: INESC e SIAFI, 1999.                         
1 Empréstimos externos.                             
2 Contrapartidas. 
 
Com relação aos números mostrados no Quadro 29 é interessante fazer as seguintes 

observações: 

  a Região Nordeste sozinha absorveu as maiores parcelas  dos recursos  previstos 

(28,24%) e liberados (16,65%) do Orçamento Geral da União (OGU); 

  as regiões Norte e Nordeste juntas foram contempladas com quase a metade dos 

recursos previstos no OGU (47,24%); 

  os recursos liberados para as  regiões Centro-Oeste,Sudeste e Sul juntas representam 

apenas 5,64% do total liberado, ou seja, mais de três vezes menos ao que foi liberado 

para as região Norte e Nordeste juntas (19,18%); 

  os recursos  liberados apenas para a Região Nordeste (16,65%) representam quase 

três vezes o valor liberado para as regiões Centro-Oeste, Sudeste e Sul juntas; 

  o valor destinado ao Estado de Santa Catarina (R$ 14,30 milhões) representa 2% do 

valor total da dotação do OGU; e 

  para o Estado de Santa Catarina  foram  liberados  R$ 187,37 mil  até  26/11/1999, 

valor este que representa 1,31% do total previsto no OGU e 0,42% do total liberado 

deste pelo Governo Federal. 

Em 1999 o Ministério do Planejamento e Orçamento (MPO), a Secretaria de Política 

Urbana (SEPURB) e o Departamento de Saneamento desta última publicaram em 

conjunto o “Relatório de Atividades de 1998”, cujos números mostram que o Governo
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Federal viabilizou a contratação de investimentos em saneamento no valor total de        

R$ 5,41 bilhões no período de 1995 a 1998, com a seguinte composição por fonte de 

recurso: R$ 2,78 bilhões (51,39%) do FGTS; R$ 760 milhões (14,05%) do OGU;            

R$ 450 milhões (8,31%) de empréstimos externos e R$ 1,42 bilhões (26,25%) de 

contrapartidas. Isto significa uma contratação média anual de R$ 1,35 bilhões no período. 

Os recursos do FGTS contratados anualmente no período de 1995 a 1998 são 

discriminados no Quadro 30.Com relação aos números acima mencionados, os seguintes 

comentários parece-nos pertinentes:  

  Estimativas feitas pelo próprio Governo Federal indicavam ser necessário aplicar no 

período de 1995 a 2010 o montante de R$ 40 bilhões para eliminar o déficit dos 

Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário no País, incluindo 

neste o crescimento vegetativo da população. Tal valor equivale a uma aplicação 

anual média de R$ 2,5 bilhões no setor;  

  Os investimentos realizados no período de 1995 a 1998 representaram uma aplicação 

média anual de R$ 1,35 bilhões, o que equivale apenas a 54% do valor necessário;  

  Existe um vácuo no período compreendido entre os  anos  de  1992 a 1994,  que  foi 

provocado pela suspensão das contratações com recursos do FGTS;  

 Somente a partir de meados de 1995,com o lançamento do Programa PRÓ-

SANEAMENTO pela Caixa Econômica Federal, é que foi reorganizado o processo de 

contratação com recursos do FGTS. No final deste ano também se equacionou um 

novo mecanismo de garantia dos empréstimos. Os próprios tomadores dos 

empréstimos puderam oferecer suas receitas e a penhora de seus ativos como 

garantia, em substituição aos estados e municípios. Como estas medidas entraram 

em vigor somente em meados do segundo semestre de 1995, o valor contratado 

neste ano foi quase que insignificante (R$ 85 milhões);  

  Nos anos de 1996 e 1997 houve uma tendência de crescimento dos valores do FGTS 

contratados, atingindo estes os montantes de R$ 1,11 bilhões e R$ 1,35 bilhões, 

respectivamente; 
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  Em Novembro de 1997 o Conselho Monetário Nacional (CMN) editou  a  Resolução    

No 2.444/97, que foi em seguida alterada pela Resolução No 2.461/97, redefinindo as 

regras e limites para o contingenciamento do crédito ao setor público;  

  Em 06 de Julho de 1998 através da Resolução No 2.521/98 o Conselho  Monetário 

Nacional (CMN) deu mais golpe no Setor de Saneamento, já tão combalido, 

introduzindo novas restrições para a captação de recursos do FGTS pelos operadores 

públicos. O valor dos recursos do FGTS contratados no ano de 1998 caiu então 

vertiginosamente, alcançando somente R$ 233 milhões, ou seja, apenas 17,2% do 

total contratado no ano anterior (1997); 

  Verifica-se que, ao contrário do que alguns setores do Governo Federal pregam, as 

causas da suspensão das contratações dos empréstimos com recursos do FGTS são 

absolutamente estranhas ao Setor. Para comprovar tal afirmação, basta citar que o 

Setor retornou ao Fundo,como serviço da dívida (amortização e juros de empréstimos 

tomados anteriormente), a expressiva cifra de R$ 7,43 bilhões no período de 1995 a 

1998. Este valor é quatro vezes superior ao montante realmente desembolsado pelo 

Fundo (R$ 1,82 bilhões) no mesmo período para financiar empreendimentos do Setor. 

Portanto, nos últimos quatro anos o Setor Público de Saneamento efetuou uma 

transferência líquida para o FGTS de R$ 5,62 bilhões;    

  Dados  aferidos  pelo  Sistema  Nacional de Informações em Saneamento – SNIS 

mostram que as despesas de exploração, somadas ao serviço da dívida, das 

companhias estaduais de saneamento evoluíram positivamente de 87% em 1995 para 

77% em 1977, em relação a receita operacional. Isto mostra que foi possível gerar 

excedentes para fazer frente às contrapartidas dos empréstimos, e ainda pagar os 

financiamentos em fase de amortização. O mesmo pode-se dizer quanto aos serviços 

municipais de saneamento, cujo índice situa-se na faixa dos 80%; e 

   Os dados discriminados no Quadro 31, obtidos   do Relatório de Prestação de Contas 

do FGTS – Período 1995 a 1998, elaborado pela CEF, detalham  os  valores anuais 

dos recursos do FGTS colocados a disposição, contratados e realmente aplicados no
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Setor de Saneamento neste período. Uma análise mais detalhada destes valores 

expressam bem a crise no Setor. Por exemplo, enquanto a carteira de projetos 

aprovados no período somava o valor global de R$ 5,2 bilhões, o Conselho Curador 

do FGTS aprovou a contratação de apenas R$ 2,8 bilhões (53,8%). Por sua vez, os 

valores reais aplicados no exercício representam, em relação aos montantes 

disponíveis, os percentuais de 7,6% em 1995; 5,1% em 1996; 10,7% em 1997 e 

16,6% em 1998. 
Quadro 30:   Investimentos em Saneamento no  Brasil com Recursos do FGTS: Valores Contratados 

no Período 1995 – 1998 

Ano Valor Contratado – FGTS (R$ x 1000) 
1995 85.038
1996 1.105.275
1997 1.353.014
1998 232.779
Total no Período 2.776.106
Valor Médio Anual 694.027

Fonte: Relatório de Atividades – 1998,Ministério do Planejamento e  Orçamento, Secretaria  de  Política  Urbana  e 
Departamento de Saneamento, 1999. 

Quadro 31:Recursos Anuais do FGTS Disponibilizados,Aprovados,Contratados e Aplicados no 
Período de 1995 a 1998 

Recursos do FGTS   (R$ x 103) Relação (%) Ano 
Disponível (1) Aprovado (2) Contratado (3) Aplicado (4) (2)/(1) (3)/(2) (4)/(1) 

1995 2.300.816 895.547 85.038 174.246 39 9,5 7,6
1996 3.783.893 1.526.557 1.105.275 192.607 40 72,4 5,1
1997 4.631.418 1.618.808 1.353.014 493.582 35 83,4 10,7
1998 5.795.940 1.160.000 232.779 959.945 20 20,1 16,6
Soma 5.200.912 2.776.106 1.820.380    

Fonte: Relatório de Prestação de Contas do FGTS – 1995 a 1998, Caixa Econômica Federal, 1999. 

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística–IBGE realiza no ano de 2000 a “Pesquisa 

Nacional de Saneamento Básico – PNSB/2000” abrangendo as áreas de abastecimento 

de água, esgotamento sanitário, resíduos sólidos e drenagem urbana. A amplitude das 

informações obtidas permite dizer que esta foi a mais completa pesquisa já feita no Brasil 

englobando as áreas que compõem a estrutura principal do Setor de Saneamento Básico. 

Os principais resultados da pesquisa são apresentados a seguir de forma sintética 

abrangendo, no caso, apenas os serviços de esgoto (ver detalhamento destes dados no 

Quadro 32): 
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a) Os serviços de esgotamento sanitário  são  o  grande desafio para as políticas públicas 

do País. A população atualmente atendida com serviços de esgoto é de 70.944.068 

habitantes, o que representa uma cobertura de 51% em relação a população urbana e 

42% em relação a população total do País.Portanto, o Brasil tem 66.811.482 habitantes 

localizados na área urbana desprovidos de serviços de esgoto. Relacionado com a 

população total do País, este déficit atinge 98.646.625 habitantes;  

b) Dos 9.848 distritos  pesquisados,  existe  rede  coletora  de  esgoto  em  4.097  distritos 

(42%),os quais estão distribuídos em 2.877 municípios (52%).Nos 5.751 (58%) distritos 

desprovidos de serviços de esgoto, que englobam 2.630 municípios (48%), as soluções 

adotadas para o destino final dos esgotos são constituídas de fossas sépticas + 

sumidouros em 2.776 distritos (48%), fossa seca em 2.431 distritos (42%), vala a céu 

aberto em 197 distritos (3%), lançamento em cursos de água em 143 distritos (2%) e 

outros tipos de despejo em 204 distritos (5%);  

c) Quanto a forma de organização e extensão  da  rede  coletora  existente,  esta  última 

atingindo o total de 203.700 Km,a situação assim se afigura: 18.000 Km do tipo unitária 

ou mista em 703 distritos –17% (415 municípios–14%), 180.000 Km do tipo separadora 

absoluta em 3.151 distritos – 77% (2.252 municípios – 78%) e 5.700 Km do tipo 

condominial em 243 distritos – 6% (210 municípios – 8%);  

d) Embora  tenha  havido  um  incremento  no  percentual  de  esgoto  tratado  no  País,  

os valores continuam muito aquém do necessário. Dos 4.097 distritos atendidos com 

sistema de esgotos sanitários, em apenas 1.383 distritos (34%), representados por 

1.111 municípios (39%), os esgotos coletados são tratados. Isto significa dizer que dos 

14.570.079 m3 de esgoto coletados diariamente, apenas 5.137.171 m3, o equivalente a 

35% são tratados. Quanto ao processo de tratamento do esgoto coletado, as lagoas de 

estabilização são as mais utilizadas (52%), seguido de filtração biológica (18%), 

reatores anaeróbios (16%), lodos ativados (12%) e valos de oxidação (2%). Os lodos 

resultantes da fase sólida do processo de tratamento do esgoto coletado passam por 

algum tipo de acondicionamento em apenas 624 distritos (45% dos distritos que
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possuem ETE). Os processos utilizados no acondicionamento do lodo são do tipo de 

bio-digestão em 153 distritos (25%), desidratação mecânica em 143 distritos (23%), 

disposição em leitos de secagem em 312 distritos (50%) e outros tipos de 

acondicionamento em 16 distritos (2%);  

e) No  conjunto  dos  4.097  distritos  atendidos   com   sistema   de  esgotos  sanitários, 

distribuídos em 2.877 municípios, há um total de 15,01 milhões de ligações prediais, às 

quais estão conectadas 21,96 milhões de economias; e 

f)  Nos 2.877 municípios que contam com sistema de esgotos sanitários,em 2.054 (71%) a 

operadora é municipal, em 770 (27%) estadual e em 53 (2%) é empresa privada. Em 

termos de distritos, as operadoras estão assim organizadas: municipal em 3.045 

distritos (74%),estadual em 976 distritos (24%) e empresa privada em 76 distritos (2%). 

Em apenas 2.079 municípios (72% do total) é cobrada tarifa de esgoto dos usuários, a 

qual corresponde a um percentual do valor da conta de água, nestes termos: até 50% 

em 652 municípios (31%), de 50 a 70% em 132 municípios (7%), de 70 a 99% em 

1.057 municípios (51%) e ≥ 100% em 238 distritos (11%).     
O Presidente da Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento 

(ASSEMAE) – Antonio da Costa Miranda Neto, em artigo publicado no Jornal Folha de 

São Paulo (Tendências/Debates) do dia 29 de Janeiro de 2000, fez uma interessante e 

oportuna análise a respeito da privatização do saneamento no Brasil. Miranda, além de 

expressar o sentimento unânime dos SAMAE´s – Serviços Autônomos Municipais de 

Água e Esgoto contra a privatização do Setor de Saneamento, traz ao debate fatos 

importantes ocorridos no mundo, onde já se questiona fortemente tal prática.A exceção da 

Inglaterra e França,os demais países desenvolvidos não aceitam trocar o monopólio 

público destes serviços para privado. Em Outubro de 1995, por exemplo, o “The Wall 

Street Journal” fez uma análise da privatização do saneamento na Inglaterra com o título: 

“A venda pelos britânicos das estatais de água provou ser um desastre”. Para os 

defensores da privatização do saneamento no Brasil, é de todo interessante citar a 

seguinte informação: “Os Estados Unidos, o maior país capitalista do mundo, continua até 

hoje mantendo pública a gestão da maioria absoluta dos seus serviços de água e esgoto”. 
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Quadro 32:  Pesquisa  Nacional  de  Saneamento Básico – PNSB 2000: Números dos Serviços de 
Esgoto no Brasil  

Ítem Indicador Quantitativo 
01 Número de municípios 
1.1 Atendidos com serviços de esgoto 2.887  (52,24 %)
1.2 Não atendidos com serviços de esgoto 2.630  (47,76 %)
1.3 Total 5.507 (100,00 %)
02 Número de distritos 
2.1 Atendidos com serviços de esgoto 4.097  (41,62 %)
2.2 Não atendidos com serviços de esgoto 5.751  (58,38 %)
2.3 Total 9.848 (100,00 %
03 População (habitantes) 
3.1 Urbana   137.755.550 (81,23 %
3.2 Rural 31.835.143 (18,77 %)
3.3 Total 169.590.693 (100,00 %)
3.4 População servida  70.944.068
3.5 População urbana não servida  66.811.482
3.6 População total não servida 98.646.625
04 Cobertura em esgoto 
4.1 Em relação à população urbana 51,50 %
4.2 Em relação à população total 41,83 %
05 Soluções adotadas para os distritos não servidos 
5.1 Fossa séptica + sumidouro 2.776  (48,27 %)
5.2 Fossa seca 2.431  (42,27 %)
5.3 Vala a céu aberto 197  (3,43 %)
5.4 Lançamento nos cursos de água 143  (2,49 %)
5.5 Outros tipos 204  (3,54 %)
5.6 Total de distritos não servidos 5.751  (100,00 %)
06 Extensão de rede por tipo de coleta de esgoto 
6.1 Unitário ou misto  ( 703 distritos – 415 municípios)  18.000 Km  (8,84 %)  
6.2 Separador absoluto  (3.151 distritos –  2.252 municípios) 180.000 Km  (88,36 %) 
6.3 Condominial  (243 distritos – 210 municípios) 5.700 Km  (2,80 %) 
6.4 Extensão total de rede coletora de esgoto 203.700 Km  (100,00 %)
07 Tratamento dos esgotos coletados nos municípios  
7.1 Número de municípios com tratamento do esgoto coletado  1.111  (38,48 %)
7.2 Número de municípios sem tratamento do esgoto coletado 1.776  (61,52 %)  
7.3 Total de municípios com sistemas de esgotos sanitários 2.887  (100,00 %)
08 Tratamento dos esgotos coletados nos distritos  
8.1 Número de distritos com tratamento do esgoto coletado  1.383  (33,76 %)
8.2 Número de distritos sem tratamento do esgoto coletado 2.714  (66,24 %)
8.3 Total de distritos com sistemas de esgotos sanitários 4.097  (100,00 %)
09 Volume de esgoto coletado/tratado 
9.1 Volume de esgoto coletado e tratado  (m3/dia) 5.137.171  (35,26 %)
9.2 Volume de esgoto coletado e não tratado  (m3/dia)   9.432.908  (64,74 %)
9.3 Volume total de esgoto coletado  (m3/dia) 14.570.079  (100,00 %)

Fonte: IBGE – Pesquisa Nacional de Saneamento Básico, PNSB 2000. 
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Quadro 32: Pesquisa  Nacional  de  Saneamento Básico  –  PNSB 2000:  Números  dos  Serviços  de 
Esgoto no Brasil (continuação)  

Ítem Indicador Quantitativo 
10 Tipo de tratamento de esgoto utilizado  
10.1 Lagoas de estabilização 52 %
10.2 Filtração biológica 18 %
10.3 Reatores anaeróbios 16 %
10.4 Lodos ativados 12 %
10.5 Valos de oxidação 02 %
11 Acondicionamento do lodo produzido nas ETE´s 
11.1 No distritos com ETE por tipo acondicionamento do lodo  
11.1.1 Bio-digestão  153 distritos 
11.1.2 Desidratação mecânica 143 distritos
11.1.3 Disposição em leitos de secagem 312 distritos
11.1.4 Outros tipos de acondicionamentos 16 distritos
11.1.5 Soma  624 distritos  (45,12 %)
11.2 No distritos com ETE e sem acondicionamento do lodo 759 distritos  (54,88 %)
11.3 No total de distritos com ETE 1.383  (100,00 %)
12 Número total de ligações prediais de esgoto  15,01 milhões
13 Número total de economias de esgoto 21,96 milhões
14 Organização das operadoras por município  
14.1 Companhias estaduais de saneamento 770  (26,76 %)
14.2 Prefeituras municipais 2.054  (71,39 %)
14.3 Empresas privadas 53  (1,85 %)
14.4 Total de operadoras nos municípios servidos 2.877  (100,00 %)
15 Organização das operadoras por distrito  
15.1 Companhias estaduais de saneamento 976  (23,82 %)
15.2 Prefeituras municipais 3.045  (74,32 %)
15.3 Empresas privadas 76  (1,86 %)
15.4 Total de operadoras nos municípios servidos 4.097  (100,00 %)
16 Cobrança de tarifas nos municípios  
16.1 Existe cobrança 2.079  (72,26 %)
16.2 Não existe cobrança 798  (27,74 %)
16.3 Total de municípios servidos 2.877  (100,00 %)
17 No municípios com percentual da tarifa (esgoto/água)  
17.1 Até 50 % 652  (31,36 %)
17.2 De 51 a 70 % 132  (6,35 %)
17.3 De 71 a 99 %  1.057  (50,84 %)
17.4 ≥ 100 % 238  (11,45 %)
17.5 Soma 2.079  (100,00 %)

Fonte: IBGE – Pesquisa Nacional de Saneamento Básico, PNSB 2000. 
 

A privatização dos Serviços de Água e Esgoto foi tema do “Seminário Comparação e 

Análise de Modelos Nacionais e Internacionais Bem Sucedidos de Gestões Pública, 

Privada e Mista no Setor de Saneamento” ocorrido no período de 15 a 17 de Março de 

2000 na Cidade de São Paulo/SP. Vários palestrantes tiveram oportunidade de relatar
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suas experiências no Setor, dentre os quais Tarcísio Cardoso de Souza – Presidente da 

Associação dos Fabricantes de Materiais e Equipamentos para Saneamento Básico e 

Ambiental; Marco Antonio Botter – Presidente da Associação Brasileira das 

Concessionárias Privadas dos Serviços Públicos de Água e Esgoto; Raymundo José 

Santos Garrido – Secretário Nacional de Recursos Hídricos; Leila de Carvalho Gomes – 

Diretora de Planejamento de Recursos Hídricos; Marcio Correia Ribeiro – Assessor da 

Superintendência do DAEE/SP, Renata Santiago Orphão – Escritório de Advogacia 

Gouveia Vieira; Terezinha Moreira – Superintendente de Infra-Estrutura Urbana do Banco 

Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES); Rogério de Paula Tavares – 

Superintendente Nacional de Saneamento e Infra-Estrutura da Caixa Econômica Federal 

(CEF); Yves Besse – Diretor Geral do Grupo Francês Lyonnaise des Euax; Fernando 

Albernaz Mangabeira – Presidente da Concessionária Privada “Águas de Limeira” que 

tem como acionistas a Oldebrecht e a Lyonnaise des Eaux; Emilio Gabrielli – Diretor 

Presidente da THAMES WATER do Brasil. Para contrapor a privatização do saneamento, 

apenas Dieter Wartchow – Diretor Presidente da Companhia Riograndense de 

Saneamento – CORSAN.   

Lançado em 2000 pelo Governo Federal o “Projeto Alvorada” como estratégia de combate 

à desigualdade social no País. O projeto prevê o desenvolvimento de ações que visem a 

melhoria das condições de saúde, educação e renda das comunidades, estando incluídas 

entre estas o abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem urbana e lixo. As 

localidades selecionadas pelo projeto são aquelas em que o IDH – Índice de 

Desenvolvimento Humano, indicador criado pelo Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento Humano – PNUD é inferior a 0,500 (numa escala que vai de 0 a 1). Em 

2002 o Ministério da Saúde destinou R$ 1,1 bilhões para o Projeto Alvorada (Saúde do 

Brasil, Publicação da Assessoria de Comunicação Social do Ministério da Saúde, 

Dezembro 2002). 

Debates promovidos a respeito da proposta de regulamentação do Setor de Saneamento 

feita pelo Governo Federal através do seu Projeto de Lei PL No 4147 “uniu os operadores 

públicos regionais e municipais para contrapor a privatização do Setor”. Os operadores



DOCUMENTO RELATÓRIO  No RL- 0309-800-942-MPB-005 
EMPREENDEDOR PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS/SC  REVISÃO 

0 
 

Página  
93  

CONTRATANTE E 
GERENCIADORA DO 
CONTRATO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO 
AMBIENTAL – SMHSA  

TRABALHO PLANO MUNICIPAL INTEGRADO DE SANEAMENTO BÁSICO   
PRODUTO 5: DIAGNÓSTICO DO SETOR DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

 

 

culpam ainda o Governo Federal de impedir o seu acesso aos recursos financeiros 

públicos, em contraste com as facilidades concedidas às empresas privadas. É no mínimo 

um desrespeito aos operadores públicos e aos trabalhadores brasileiros, que vem seu 

dinheiro do FGTS sendo oferecido pelo Governo Federal à iniciativa privada nacional e 

internacional para investimentos no Setor de Saneamento. Ficam portanto as perguntas:             

“O Governo Federal não permitiu a entrada da iniciativa privada nas concessões dos 

serviços públicos pelo fato de que não haviam recursos públicos para atender as 

demandas existentes ? O Governo Federal não mencionou que as operadoras privadas 

trariam todos os recursos necessários para investir no setor, sem a ajuda dos recursos 

públicos ?     

O Grupo BOSANO, maior sócio da PROLAGOS, consórcio privado que explora os 

Serviços de Água e Esgoto da Região dos Lagos (RJ), decidiu sair do negócio. Está 

vendendo a sua parte na concessionária, da qual detém 40% das ações, à empresa 

espanhola Águas de Valência. Há algum tempo a Prefeitura do Município de Búzios vem 

ameaçando pedir a intervenção do Governo do Estado do Rio de Janeiro, pelo fato da 

concessionária privada não estar cumprindo as cláusulas do contrato de concessão. Uma 

das alegações da concessionária para o atraso dos investimentos previstos, é que a 

Caixa Econômica Federal (CEF) e o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e 

Social (BNDES) não liberaram os financiamentos solicitados. É de estarrecer. Primeiro 

privatizam os serviços, e depois ainda dizem que somente vão fazer investimentos se o 

governo emprestar recursos públicos.  

Em 2000 no Brasil as doenças relacionadas com a falta de saneamento provocaram um 

total de 571.993 internações hospitalares, causando uma despesa de R$ 109.586.325,00. 

Em torno de 93% das internações foram devidas a diarréias, gastrenterite de origem 

infecciosa presumida e outras doenças infecciosas intestinais (ver Quadro 33).  

O IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística divulga em 2000, por região 

geográfica, a evolução do acesso aos serviços de saneamento no Brasil por tipo de renda 

da população, abrangendo os anos de 1992 e 1999 (ver Quadro 34).  
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Quadro 33: Número e Custo das Internações Hospitalares no Brasil Devido a Doenças Relacionadas 
com a Falta de Saneamento: Dados do Sistema Único de Saúde (SUS) – Base Ano 2000 

Doença Número de Internações Hospitalares Valor Gasto pelo Governo (R$)
Cólera 923 214.419
Febres tifóide e paratifóide 3.424 635.131
Shiguelose 70 18.698
Amebíase 892 171.760
Diarréia e gastrenterite de 
origem infecciosa presumida 218.411 42.447.968
Outras doenças infecciosas 
intestinais 315.403 60.239.943
Outras febres por arbovírus e 
febre hemorrágica por vírus 10.260 1.811.045
Dengue (clássica) 10.226 1.803.018
Febre hemorrágica devido ao 
vírus da dengue 34 8.026
Malária  21.288 3.627.495
Esquistossomose 1.322 419.866
Total 571.993 109.586.325

Fonte: DATASUS – Morbidade Hospitalar do SUS por Local de Internação – Lista da Morbidade CID10. 

Quadro 34: Evolução no Brasil do Acesso aos Serviços de Saneamento por Classe  de  Renda  nos 
Anos de 1992 e 1999 

Índice de Acesso aos Serviços de Saneamento (%) 
40 % mais pobres 10% mais ricos 

 
Região 

1992 1999 1992 1999 
Norte 6,6 5,8 30,6 23,4
Nordeste 7,4 11,5 42,9 53,6
Centro - Oeste 17,9 22,6 59,3 60,4
Sudeste 52,9 66,7 91,3 93,7
Sul 22,8 30,9 60,6 70,6
Brasil 26,3 32,3 76,5 80,1

Fonte: IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2000.  

Promulgada em 2000 pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA a Resolução 

No 274/2000 que trata dos padrões de balneabilidade. Através desta resolução o 

CONAMA substituiu os indicadores anteriores por Enterococos, Escherichia Coli e 

Coliformes Fecais. Agora as águas salobras e salinas deverão obedecer os limites 

especificados no Quadro 35. 
Quadro 35: Novos Padrões de Balneabilidade – Resolução CONAMA NO 274/2000   

Grau de Qualidade ENTERECOCOS ESCHERICHIA COLI COLIFORMES FECAIS 
Excelente <  25/100 ml <  200/100 ml <  250/100 ml
Muito Boa <  50/100 ml <  400/100 ml <  500/100 ml
Satisfatória < 100/100 ml <  800/100 ml  <  1000/100 ml
Imprópria > 100/100 ml >  800/100 ml >  1000/100 ml
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Dados do Sistema Nacional de Informação em Saneamento – SNIS relativos ao ano de 

2000 mostram no Quadro 36 a composição percentual das despesas das companhias 

estaduais de saneamento: 

Quadro 36: Composição Média das Despesas das Companhias Estaduais de  Saneamento no                
Ano de 2000 

Ítem Composição da Despesa Participação na Despesa Total (%) 
01 Despesas de Exploração (DEX) 
1.1 Pessoal 27,8
1.2 Produtos Químicos 1,7
1.3 Energia Elétrica 7,1
1.4 Serviços de Terceiros 11,4
1.5 Outras Despesas 11,1
1.6 Total DEX 59,1
02 Depreciação, Provisão e Amortização (DPA) 20,8
03 Serviço da Dívida (SD) 13,7
04 Impostos e Contribuições 1,4
05 Outras Despesas 5,0
Total Geral  (1.6 + 02 + 03 + 04 + 05) 100,0

Fonte: SEDU/PR – Sistema Nacional de Informação em Saneamento, SNIS, 2000. 

Em 18 de Outubro de 2000 foi constituída a concessionária privada “Águas Guariroba”, 

uma empresa de capital misto, tendo 50% de suas ações pertencentes à Águas de 

Barcelona (AGBAR), 43% à COBEL Engenharia e 7% à Empresa de Saneamento de 

Mato Grosso do Sul – SANESUL. A Empresa Águas Guariroba tem como função realizar 

a gestão dos Serviços de Água e Esgoto do Município de Campo Grande por um período 

de 30 anos. 

Em artigo publicado no Jornal Folha de São Paulo do dia 01 de Novembro de 2000 o 

Jornalista Luís Nassif foi muito feliz ao comentar a atual situação do Setor de Saneamento 

no Brasil. Segundo Nassif: “existe um conjunto de elementos novos que, se trabalhados 

criativamente, permitiriam definir um modelo competitivo para o Setor de Saneamento 

Nacional, sem esta política maluca de asfixiar as companhias estaduais de saneamento e 

impor uma privatização selvagem”. Continuando, o jornalista cita que: “não se pode 

colocar a privatização como elemento central da discussão, e que o papel do governo 

federal é criar um ambiente que induza os governos estaduais a tornar suas companhias 

de saneamento competitivas”. Comenta ainda que se a Caixa Econômica Federal tem
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limitações de crédito devido ao Acordo de Basiléia (que estabelece limites para a 

concessão de financiamento a um único cliente), que se envolva o Banco do Brasil e o 

BNDES. “Não cortando as fontes de financiamento, mas induzindo o Setor à 

modernização, o governo federal teria como parar com o critério Herodes de privatização, 

ou seja, paralisar os investimentos e inviabilizar todas as companhias estaduais de 

saneamento para em seguida privatizá-las, à custa do aumento da mortalidade infantil”.  

Em artigo publicado no Jornal Folha de São Paulo do dia 22 de Janeiro de 2001, tendo 

como fontes a Secretaria Especial de Desenvolvimento Urbano (SEDU), Agência Nacional 

de Águas (ANA) e Assessoria Especial da Presidência da República, foi mencionado que 

o Brasil precisaria aplicar R$ 44,1 bilhões no período de 1998 a 2010 para universalizar 

os serviços de água e esgoto, o que representaria um investimento médio anual de         

R$ 3,4 bilhões. A distribuição dos recursos necessários para alcançar a universalização 

até o ano de 2010 estaria assim composta: setor de água = R$ 6,6 bilhões (15%), setor 

de coleta de esgoto = R$ 20,2 bilhões (46%), setor de tratamento de esgoto = R$ 9,9 

bilhões (22%) e setor de reabilitação/reposição = R$ 7,4 bilhões (17%). Para fins de 

comparação, o Quadro 37 mostra o histórico dos investimentos realizados em 

saneamento no período entre os anos de 1995 a 1999,os quais totalizaram R$ 11 bilhões, 

e sua respectiva relação com o PIB Nacional. Estes investimentos tiveram a seguinte 

composição: recursos financiados = 48%, receitas próprias e contrapartidas das 

operadoras = 37% e recursos do OGU = 15%.  

Quadro 37: Investimentos Realizados em Saneamento no Brasil no Período de 1995 a 1999 

Ano Valor (R$ milhões) Percentual em Relação ao PIB (%) 
1995 814,6 0,12
1996 1.591,0 0,19
1997 2.634,7 0,31
1998 3.581,4 0,39
1999 2.400,0 0,24
Total 11.021,7

Fontes: Secretaria Especial de Desenvolvimento Urbano (SEDU), Agência Nacional de Águas (ANA) e Assessoria 
Especial da Presidência da República. 

 
O Consórcio Privado Águas de Limeira, em acordo assinado com a Prefeitura Municipal 

de Limeira/SP, reajustará o preço da tarifa de água em 63,4% em 7 meses. Com este
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reajuste o Consórcio pretende aumentar em R$ 13 milhões a sua arrecadação anual. Em 

contrapartida, o Consórcio assumirá um passivo de R$ 24,5 milhões do antigo SAAE – 

Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto do Município de Limeira/SP (Jornal Folha 

de São Paulo, 27/01/2001). Em síntese: (i) a dívida existente será paga totalmente pelos 

usuários; (ii) em dois anos a arrecadação a mais auferida com o aumento da tarifa pagará 

integralmente a dívida existente; e (iii) após a amortização total da dívida continuará 

vigorando o aumento da tarifa. 

Em 21 de Fevereiro de 2001 o Poder Executivo Federal enviou ao Congresso Nacional, 

solicitando regime de urgência para a sua tramitação e aprovação, o Projeto de Lei        

No 4.147/2001 que “institui as diretrizes nacionais para o saneamento básico”. Como o 

único projeto de lei ordinária pretendendo regular o tema que tramitava na Câmara dos 

Deputados era o PL No 2.763/99, o PL No 4.147 foi a ele apensado, e ambos seguiram 

para análise de uma comissão especial. Este projeto de lei afronta a Constituição Federal 

e é perverso para com a população brasileira e os municípios, principalmente os de 

pequeno porte. Além disto, o PL No 4.147 facilita a privatização da prestação dos serviços 

públicos de saneamento básico, centraliza poder na União, atenta contra a autonomia 

municipal, viola os princípios republicanos e o pacto federativo, e encontra-se repleto de 

vícios e inconstitucionalidades. Na verdade o PL No 4.147 contempla um conjunto de 

ações propostas pelo Banco Mundial e sistematizadas no documento “Regulação do 

Setor de Saneamento no Brasil : Prioridades Imediatas”.      

Criado pela ANA – Agência Nacional de Águas em 20 de Março de 2001 através da 

Resolução No 06 o “Programa Despoluição de Bacias Hidrográficas – PRODES”, também 

conhecido como programa de compra de esgoto tratado, ou seja, restitui ao prestador de 

serviço de saneamento o valor equivalente a 50% (cinqüenta porcento) do custo total de 

implantação da Estação de Tratamento de Esgoto – ETE. Esta restituição se dá somente 

após a entrada em operação da ETE, em parcelas vinculadas ao cumprimento de metas 

de abatimento de cargas poluidores (eficiência do tratamento), aprovadas pelo Comitê da 

Bacia Hidrográfica onde situa-se a estação de tratamento de esgoto, e demais 

compromissos contratuais. No ano de 2001 foram assinados 17 contratos. No ano de
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2002 o número de empreendimentos contratáveis totalizaram 31 ETE´s, inclusive um do 

Estado de Santa Catarina, mais especificamente a ETE Garcia do Sistema de Esgotos 

Sanitários da Cidade de Blumenau/SC, cujos serviços são administrados pelo SAMAE.    

O Quadro 38 mostra os dados divulgados em 2001 pelo IBGE – Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística apontando a evolução dos índices de cobertura de água e esgoto 

no Brasil no período de 1970 a 2000. 

Quadro 38: Evolução dos Índices de Cobertura dos Serviços de Água e Esgoto  no Brasil no Período 
de 1970 a 2000   

Índice  Anual  (%) Indicador 1970 1980 1990 2000 
Abastecimento de Água 60,5 79,2 86,3 89,8

Rede Coletora 22,2 37,0 47,9 56,0 
Esgotos Sanitários Urbano Fossas Sépticas 25,3 22,9 20,9 16,0

Rede Coletora 0,5 1,4 3,7 3,3 
Esgotos Sanitários Rural Fossas Sépticas 3,2 7,2 14,4 9,6

Fonte: IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001.   

Em 10 de Julho de 2001 foi aprovada a Lei No 10.257, também conhecida como “Estatuto 

das Cidades”,que regulamenta os Artigos 182 e 183 da Constituição Federal e estabelece 

diretrizes gerais da política urbana. Com esta lei, dispositivos como o IPTU progressivo, a 

desapropriação por interesse social e o usucapião urbano poderão ser utilizados para 

impedir o uso do espaço para fins de especulação imobiliária. O direito social à moradia e 

a novos equipamentos públicos, como praças e parques, será valorizado.  

Alagoinhas/BA foi em 2001 a primeira cidade brasileira a realizar uma Conferência 

Integrada de Saneamento, Saúde e Meio Ambiente. Mantendo o pioneirismo, o município 

realizou no período de 25 a 27 de Julho de 2003 a II Conferência Integrada. Este trabalho 

não foi em vão. A Câmara Internacional de Pesquisa e Integração Social (CIPIS) premiou 

o conjunto de programas de saúde e saneamento do Município de Alagoinhas com o 

“Prêmio de Integração Latino-Americana 2003”. Dois quesitos contaram a favor do 

município: o conjunto e a qualidade dos programas, e o fato do trabalho ser desenvolvido 

na própria cidade. Saliente-se ainda, que a Lei de Saneamento Ambiental do Município foi 

escolhida como modelo pelo Governo Federal para todo o País.   
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Segundo informações prestadas pela Diretoria do BNDES, essa instituição assinou 

contratos de financiamento para investimentos no Setor de Saneamento no valor total de 

R$ 462 milhões no período de 1996 a 2000. Deste total, R$ 177 milhões (38%) foram 

liberados para os operadores privados e R$ 285 milhões (62%) para os operadores 

públicos (ver Quadro 39). Os operadores privados foram agraciados com 51% dos 

recursos financiados pelo BNDES em relação ao investimento total previsto e os 

operadores públicos receberam apenas 20%. Com operações em análise e enquadradas 

o BNDES já acena com R$ 141 milhões para os operadores privados e R$ 115 milhões 

para os operadores públicos. Os percentuais dos recursos financiados em relação ao 

investimento total continuam praticamente os mesmos, 45% para os operadores privados 

e apenas 26% para os operadores públicos A Diretoria do BNDES cita também que o 

objetivo do banco é investir R$ 40 bilhões até o ano de 2010 no Setor de Saneamento. 

Quadro 39: Operações Contratadas com Recursos do BNDES para Aplicação  no  Setor de 
Saneamento no Período de 1996 a 2000 

Valor  (mil reais) 
Financiamento 

 
Setor Investimento Total Valor (%) 

Operadores Privados 
Cavo Itu 24.022 16.373 68,16
Cia Saneamento Jundiaí 19.022 10.000 52,57
Águas do Paranaguá 34.312 13.423 39,12
Águas do Imperador (Petrópolis) 41.134 24.053 58,47
Sanear – Saneamento Araçatuba 12.300 6.100 49,59
Águas do Paraíba – Campos 71.642 35.821 50,00
Águas de Niterói 110.082 53.000 48,15
Águas do Cachoeiro 33.733 18.672 55,35
Total Privado 346.247 177.442 51,25

Operadores Públicos 
Ceará (Sanear + Prourb) 415.253 93.466 22,51
Bahia (Bahia Azul) 697.536 87.291 12,51
Pará (Bacia do Uma) 230.234 27.588 11,98
Município de Fortaleza/CE 86.366 76.299 88,34
Total Público 1.429.389 284.644 19,91
Total Geral 1.775.636 462.086 26,02

Operações em Análise para Enquadramento 
Setor Privado 309.953 140.911 45,46
Setor Público 437.512 115.370 26,37
Total 747.465 256.281 34,29
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Em 2001 o Deputado Federal Inácio Arruda apresentou à Mesa da Câmara o Projeto de 

Lei PL No 4167/01, com o qual pretende excluir do Programa Nacional de Desestatização 

– PND do Governo Federal os serviços de abastecimento de água e de esgotamento 

sanitário. 

O Deputado Federal Sérgio Novais publica em 2001 o documento “A Ameaça da 

Privatização da Água no Brasil”. Segundo o Deputado, as previsões de que o Brasil se 

tornaria um dos principais alvos de disputa internacional em torno da água estão se 

confirmando. Novais cita a escritora e cientista canadense Maude Barlow (uma das 

autoras do famoso livro Ouro Azul) que esteve no Brasil em Janeiro de 2001 participando 

do Fórum Social Mundial realizado na Cidade de Porto Alegre/RS, a qual menciona que o 

setor privado descobriu que água é a commodity mais preciosa do mundo, e que as 

companhias de água internacionais não estão se aproximando do Brasil como “boas 

amigas”, mas como integrantes de um projeto mundial para comprar a água do planeta. 

Barlow diz que a água é hoje o ouro azul do mundo, e que pessoas matarão por água, 

farão guerra por água e vão investir na água para ganhar bilhões de dólares. O Deputado 

Novais tece crítica ao Projeto de Lei No 4.147/2001 de autoria do Governo Federal, ora 

em tramitação no Congresso Nacional, cujo conteúdo facilitaria em muito a privatização 

dos Serviços de Água e Esgoto no Brasil. Novais menciona também as péssimas 

experiências de privatização do Setor de Saneamento em vários países do mundo, e a 

sua ativa participação junto as entidades do Brasil que defendem a gestão pública dos 

Serviços de Água e Esgoto. Faz ainda críticas ao acordo assinado pelo Brasil em 2001 

com o Fundo Monetário Internacional (FMI), cujo “item 27” expressa a necessidade do 

Governo Brasileiro acelerar o processo de privatização dos seus Serviços de Água e 

Esgoto. Na parte final do documento publicado pelo Deputado Novais encontram-se 

transcritas a “Carta à População – Fórum Social Mundial, 2001” que contém as 

resoluções adotadas pelos participantes da Oficina Sobre a Água; a “Carta de Fortaleza” 

de 05/04/2001 e a “Carta de Vitória” de 06/04/2001 que manifestam, ambas, o seu 

repúdio ao Projeto de Lei No 4.147/2001. A Carta de Fortaleza foi subscrita pelos 

procuradores municipais, advogados, técnicos da área de saneamento e demais
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participantes do “Seminário Sobre a Competência do Município em Matéria de 

Saneamento Básico”. A Carta de Vitória, por sua vez, foi subscrita pela Frente Nacional 

dos Prefeitos e pela Frente Nacional pelo Saneamento Ambiental reunidas no “Fórum 

Nacional : Legislação para Serviços de Água e Esgoto”.    
 
O Sindicato dos Engenheiros do Estado de Santa Catarina – SENGE/SC promoveu no dia 

03 de Dezembro de 2001 em Florianópolis/SC, com o apoio da ABESC – Seção de Santa 

Catarina, uma ampla discussão do “Novo Perfil do Saneamento”. Participaram também do 

evento representantes do CREA/SC, ACE, ASSEMAE, SINAENCO, CASAN, CORSAN e 

parlamentares de Santa Catarina. 

Em 14 de Dezembro de 2001 a concessionária privada “Águas de Limeira”, a Prefeitura 

Municipal de Limeira/SP e a CETESB – Companhia de Tecnologia de Saneamento 

Ambiental do Estado de São Paulo firmaram um “Termo de Ajustamento de Conduta”, que 

tem por objetivo o estabelecimento das condicionantes ambientais a serem fiel e 

integralmente cumpridas pela Concessionária Águas de Limeira S/A, na forma e prazos 

definidos para a “correção das irregularidades ambientais constatadas pela CETESB, 

quais sejam, os lançamentos de efluentes líquidos sanitários (esgotos) em corpo de água, 

sem nenhum tratamento prévio ou com tratamento deficiente”. Nesta data, de todo o 

esgoto coletado, apenas era 13% tratado. A Empresa Águas de Limeira é citada como   

um modelo bem sucedido de privatização.  

Segundo afirmações do então Ministro de Meio Ambiente – José Sarney Filho feitas no 

final de 2001, o Brasil precisaria aplicar US$ 2,7 bilhões/ano (0,38% do PIB) nos próximos 

15 anos para conseguir a universalização dos serviços de água e de esgoto. É mais 

número divulgado, como tantos, para ser avaliado.  

Em 12 de Janeiro de 2002 as prefeituras municipais de Barueri e Carapicuiba do Estado 

de São Paulo assinaram contrato com a SABESP para o fornecimento por esta de água 

de reuso. Provenientes das estações de tratamento de esgoto (ETE), esta água será 

utilizada para fins não potáveis, tais como: (i) lavação de ruas, pátios, logradouros e 

veículos; (ii) combate à incêndios; (iii) irrigação de áreas verdes; e (iv) desobstrução de
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redes coletoras de esgoto e de galerias de águas pluviais. O custo da água de reuso é de 

R$ 0,30/m3. As citadas prefeituras utilizam caminhões-tanque identificados com cor 

especial para armazenar este tipo de água, cujo enchimento é feito nas próprias ETE´s da 

SABESP.   

Realizado na Cidade de Recife/PE no período de 18 a 20 de Março de 2002 o            

1o Seminário Internacional de Engenharia de Saúde Pública. Promovido pela Fundação 

Nacional da Saúde – FUNASA, o evento prestou homenagens à ABES Nacional e à 

OPAS, à esta última pela comemoração dos seus 100 anos de existência.   

Em 21 de Abril de 2002 durante a “1a Conferência Municipal de Saneamento do Município 

de Recife/PE” foi aprovada a “Carta de Saneamento de Recife”, que dentre outros, 

advoga os seguintes princípios que deveriam nortear a Política Nacional de Saneamento: 

(i) universalização do acesso aos serviços de saneamento ambiental; (ii) gestão pública 

dos serviços; (iii) controle social; e (iv) preços e tarifas adequados a capacidade de 

pagamento da população. Foi ainda aprovada na Conferência a instituição do “Serviço 

Municipal de Saneamento” e a criação do “Conselho Municipal de Saneamento”.   

Realizado no período de 21 a 23 de Abril de 2002 na Cidade de Fortaleza/CE o 

“Seminário de Eficientização de Energia no Saneamento”, promovido pela Companhia de 

Saneamento do Ceará – CAGECE. Os gastos com energia elétrica dos operadores de 

serviços de água e esgoto ocupam o segundo lugar dentre as suas principais despesas, 

podendo em alguns casos alcançar até 20%. 

O tratamento de esgotos sanitários tem sido o grande desafio que as autoridades e 

técnicos tem pela frente para diminuir os problemas ambientais do País. Os sistemas 

clássicos e tradicionais de tratamento de esgotos são geralmente caros, exigindo 

equipamentos, pessoal especializado para a sua operação e consomem muita energia 

elétrica. Estes sistemas, embora geralmente necessários para as grandes cidades, não 

são os mais indicados para pequenas comunidades, que é o caso da maioria dos 

municípios brasileiros. Iniciativas isoladas de empresas e prefeituras municipais já 

começam a aparecer, com a adoção de sistemas simplificados de tratamento de esgotos,
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baratos e fáceis de operar. No ambiente acadêmico as universidades brasileiras tem se 

dedicado à pesquisa de sistemas alternativos que tratam as águas servidas com baixo 

custo e com boa eficiência na remoção daqueles componentes considerados poluidores 

(Periódico França Flash No 30, Abril/Junho 2002). Entendemos que a comunidade 

científica das universidades devem agregar seu excelente conhecimento teórico à grande 

experiência dos profissionais que militam no Setor. Sem este entendimento não 

conseguiremos alcançar em prazos aceitáveis as metas de universalização dos Serviços 

de Esgoto do Brasil. 

Morre aos 75 anos no dia 14 de Maio de 2002 o ecologista José Lutzemberg, um grande 

incentivador das lutas ambientalistas do País. Em 1987 criou a Fundação Gaia e recebeu 

o Prêmio Nobel Alternativo. Foi Secretário do Meio Ambiente do Governo Federal e 

recebeu também títulos de doutor em universidades de diversos países. 

A Câmara de Vereadores do Município de São Paulo/SP aprovou a Lei No 13.369 que 

obriga os moradores lançar seus esgotos domésticos na rede coletora da SABESP. O 

prazo para a execução da ligação de esgoto é de 12 (doze) meses e a sua não realização 

resultará em uma multa de R$ 500,00, dobrando em caso de reincidência. Com esta lei a 

Prefeitura Municipal ganhou também poder para fiscalizar, autuar e embargar as obras 

irregulares. 

Os reatores anaeróbios tipo UASB tornaram-se consagrados no Estado do Paraná e 

posteriormente no Brasil, ao serem usados de maneira extensiva no tratamento de esgoto 

para populações de 200 até 600.000 habitantes. Receberam da SANEPAR o nome de 

RALF – Reator Anaeróbio de Leito Fluidizado, com a introdução de modificações 

construtivas. Comparado com os sistemas convencionais de tratamento de esgoto, os 

custos de implantação, operação e manutenção do RALF são bastante inferiores. Tem 

como desvantagem gerar um efluente líquido tratado com uma menor eficiência em 

termos de redução de DBO5. Devido a isto, e no sentido de atender plenamente a 

legislação brasileira para o lançamento de efluentes nos corpos de água, cujos padrões 

não são atendidos atualmente pelos RALF, a SANEPAR assinou convênio com a PUC/PR
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na busca da melhor solução para o pós-tratamento do efluente líquido proveniente destas 

unidades. Entre as soluções estudadas podem ser citadas as lagoas de polimento e o 

filtro biológico de alta taxa (Décio Jurgensen et al, SANARE, Revista Técnica da 

SANEPAR, No 17, Janeiro/Junho 2002). 

Promovido pela Fundação Getúlio Vargas,realizou-se em 11 de Junho de 2002 na Cidade 

do Rio de Janeiro o “Fórum Sobre Saneamento”, que teve como finalidade discutir o 

andamento da privatização dos serviços de água e esgoto no Brasil. Participaram do 

evento órgãos de financiamento e representantes do Governo Brasileiro e de Empresas 

Internacionais. “Os Executivos de empresas privadas estrangeiras lamentaram a não 

aprovação do PL 4147/2001 pelo Congresso Nacional, instrumento legal que no seu 

entendimento facilitaria a privatização do setor. O representante da empresa inglesa 

Thames Water (recentemente adquirida por um grupo controlador alemão), defensor da 

participação privada na gestão do saneamento, cita como vantagens da privatização a 

garantia na captação dos recursos financeiros necessários para fazer frente à demanda 

existente do setor, a experiência de gestão e a facilidade de demissão e contratação de 

trabalhadores. E cita ainda, de maneira muito clara, que o Estado é que deverá arcar com 

o fornecimento de água e coleta de esgoto às populações sem capacidade de pagar pelo 

serviço”. O Coordenador do Programa de Modernização do Setor de Saneamento – 

PMSS II, na qualidade de representante do Governo Brasileiro no Fórum, também 

defendeu a aprovação do PL 4147/2001, citando que este trata somente dos Serviços de 

Água e Esgoto, deixando de lado os demais setores do saneamento ambiental (drenagem 

urbana, resíduos sólidos e controle de vetores). Em sua opinião a ausência de adequados 

serviços de água e esgoto são os problemas sociais e ambientais mais críticos das áreas 

metropolitanas adensadas, que via de regra são formadas por população de baixa renda. 

Cita ainda que são necessários R$ 70 bilhões para atender a demanda atual e futura do 

setor, recursos estes que o Governo Federal não tem condições de disponibilizar. Critica 

os altos índices de perdas física e financeira da água produzida para abastecimento, 

menciona a falência da maioria das companhias estaduais de saneamento (das 25 

companhias, apenas 09 tem capacidade para tomar empréstimos) e enfatiza: “somente as 
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concessões dos serviços de água e esgoto são atrativos comercialmente”. Tais 

considerações refletem a que nível chegou a política de privatização dos serviços públicos 

no Governo Federal de então, ao ponto do setor de saneamento virar um balcão de 

negócios, com declarações sem qualquer respeito ao direito do cidadão brasileiro, 

principalmente aquele de menor poder aquisitivo, de ter acesso aos serviços públicos 

essenciais para uma vida digna e justa.         

Realizado no período de 12 a 15 de Junho de 2002 na Cidade de Joinville/SC o 

“Congresso Cidade Sã”, que teve como objetivo debater a utilização dos recursos 

hídricos, a ausência de tratamento dos esgotos e a preservação dos mananciais, de 

forma a destacar a importância de se viver numa cidade sã e de se buscar investimentos 

sustentáveis (Jornal DC, Liziane Rodrigues, 12/06/2002). 

A Companhia de Saneamento do Paraná – SANEPAR implantou na Localidade de 

Araucária uma Estação de Tratamento de Água Industrial (ETA) com capacidade para 

tratar a vazão de até 300 l/s. A ETA trata água bruta do Rio Iguaçu, o qual nasce em 

Piraquara, nas cabeceiras da Serra do Mar, e corre para oeste, cruzando todo o sul do 

Estado do Paraná até desaguar em Foz de Iguaçu. Ao atravessar a Cidade de Curitiba, o 

Rio Iguaçu recebe o lixo industrial e o esgoto desta metrópole onde moram 1,5 milhões de 

pessoas. Trinta quilômetros mais adiante, quando passa em Araucária, sua cor é cinza-

escuro, a água emite cheiro de gás sulfídrico, borras vermelhas se acumulam nas 

margens (dejetos de ferro, mercúrio e manganês) e não há sinais de peixes. Em 

Araucária, o Rio Iguaçu está “morto”. É exatamente neste ponto que foi instalada a ETA, a 

primeira do País a fornecer água de reuso diretamente às indústrias. Toda a produção de 

água tratada da ETA é vendida para três clientes: Fábrica de Insumos Químicos da 

Fosfértil Ultrafértil, Usina de Aço da CSN – Paraná e a Termelétrica Araucária controlada 

pelas Empresas COPEL, EL PASO e PETROBRÁS. Esta solução tem duas grandes 

vantagens. A primeira é de ordem ambiental, pois, ao invés de usar água potável no 

processo industrial, está se captando e tratando uma água altamente poluída. A segunda 

é econômica, já que o custo da água tratada fornecida às indústrias é de R$ 0,49/m3 a



DOCUMENTO RELATÓRIO  No RL- 0309-800-942-MPB-005 
EMPREENDEDOR PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS/SC  REVISÃO 

0 
 

Página  
106  

CONTRATANTE E 
GERENCIADORA DO 
CONTRATO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO 
AMBIENTAL – SMHSA  

TRABALHO PLANO MUNICIPAL INTEGRADO DE SANEAMENTO BÁSICO   
PRODUTO 5: DIAGNÓSTICO DO SETOR DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

 

 

R$ 0,59/m3, enquanto que o custo da água potável para consumo industrial é de             

R$ 2,90/m3. A ETA de Araucária custou R$ 8,6 milhões à SANEPAR, dos quais 

participaram a Termelétrica Araucária com R$ 4,7 milhões (55%), a CSN – Paraná com 

R$ 1,8 milhões (21%) e a Fosfértil Ultrafértil deu sua parte através de um contrato de 20 

anos com a compra da água tratada com a taxa mais alta (R$ 0,59/m3). Da ETA até os 

pontos de consumo nas indústrias a água tratada é transportada por três adutoras com 

extensão de 7 Km. Segundos estudos da SANEPAR, apenas na Região Metropolitana de 

Curitiba, dos 7 milhões de metros cúbicos de esgotos gerados por mês (2,7 m3/s), em 

torno de 4,8 milhões (1,9 m3/s) poderiam ser revendidos como água de reuso. O 

investimento necessário para o aproveitamento deste volume de água de reuso seria da 

ordem de R$ 30 milhões e geraria uma receita anual de R$ 11,5 milhões, ou seja, em três 

anos seria pago todo o investimento feito. Como outros exemplos de utilização de água 

de reuso na indústria brasileira podem ser citados a Volkswagen em Taubaté/SP, Souza 

Cruz em Cachoeirinha/RS e Tintas Coral em Recife/PE. Existem também vários exemplos 

de utilização de água de reuso das estações de tratamento de esgoto para lavagem de 

ruas, rega de jardim e na agricultura (Revista Exame, páginas 90/91, 09/07/2003). 

Em 28 de Agosto de 2002 a Caixa Econômica Federal e o UNIBANCO assinaram 

convênio para o financiamento de projetos de infra-estrutura e saneamento básico. O 

Convênio contempla inicialmente uma carteira de R$ 200 milhões para financiar obras de 

abastecimento de água e de tratamento de esgoto em várias regiões do País. O 

UNIBANCO é o primeiro banco privado a repassar recursos do FGTS para financiar 

investimentos no Setor de Saneamento Básico. A CEF, como agente operador do FGTS, 

concederá os créditos necessários à realização dos empreendimentos selecionados e 

estruturados pelo UNIBANCO. A CEF pretende através destes convênios com a iniciativa 

privada disponibilizar para a área de saneamento até R$ 1 bilhão/ano com recursos do 

FGTS. A operação da CEF com os bancos privados tem o mesmo custo dos empréstimos 

às instituições públicas. Os bancos recebem os recursos do FGTS e emprestam às 

empresas de saneamento. As taxas cobradas pelo banco são os juros básicos (TJLP), 

mais a taxa de risco (spread). A empresa de saneamento terá de dar a receita tarifária
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como garantia pelo empréstimo. A primeira vista dois fatos chamam a atenção quanto a 

este tipo de financiamento. O primeiro diz respeito ao poder que o banco privado tem para 

selecionar os investimentos, o que limita o acesso aos empréstimos. O segundo é o custo 

do dinheiro, que ficará mais caro, já que agora haverá a necessidade de remunerar dois 

agentes, a CEF e o UNIBANCO. Na verdade poucas operadoras públicas terão condições 

de se beneficiar deste tipo de operação.  
 
Em Setembro de 2002, durante o VI Simpósio Ítalo-Brasileiro de Saneamento Ambiental 

realizado na Cidade de Vitória/ES, o representante da ASSEMAE fez uma dura 

intervenção no “Painel – Modelo de Gestão”, assim transcrito: “Estamos em um País 

pobre com diferenças sociais e com contingenciamento dos recursos para os prestadores 

públicos de serviços de saneamento. Além disto, enquanto para o setor público os juros 

oficiais estão na faixa de 8 % ao ano com período de amortização de 10 anos, para o 

setor privado são de 3,5 % ao ano com prazo de 20 anos para amortização”.    

O Banco Nacional de Desenvolvimento Social – BNDES libera financiamento no valor de 

R$ 35,386 milhões para Empresa AMBIENT, operadora privada responsável pela gestão 

dos esgotos sanitários no Município de Ribeirão Preto/SP. A Empresa AMBIENT, 

controlada atualmente pelo Grupo Espanhol OHL – Obrascón Huarte Lain S/A, utilizará 

estes recursos para construir duas estações de tratamento de esgoto, uma estação 

elevatória e cinco trechos de interceptores. Com estas obras toda a carga poluidora 

devida aos esgotos sanitários deixará de ser lançada nos corpos receptores locais. Em 

1995, Ribeirão Preto foi o segundo município brasileiro a transferir para a iniciativa 

privada a gestão dos serviços de esgoto. O índice de esgoto tratado no ano de 2002, 

antes da execução das obras supra mencionadas, era de apenas 18% dos 123.700 m3 de 

esgotos coletados diariamente dos 145.000 domicílios existentes na malha urbana da 

Cidade de Ribeirão Preto. Tais números permitem dizer que quase uma década depois da 

concessão esta privatização não trouxe agilidade ao tratamento dos esgotos no 

município. É de todo interessante mencionar que a concessão foi obtida pelo critério de 

menor tarifa, porém, o contrato previa prazos rígidos para a implantação dos sistemas de
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tratamento de esgoto. Uma lei de anistia aprovada pela Câmara Municipal de Ribeirão 

Preto isentou, em 2000, a operadora privada do pagamento de multa prevista pelo atraso 

destas obras. Em contrapartida, a operadora privada construiu as instalações de uma 

escola municipal.  

A tecnologia de tratamento anaeróbio de esgoto através de Reatores Anaeróbios de Leito 

Fluidizado (RALF), bastante utilizado pela SANEPAR, teve grande ênfase na década de 

1970 em função da crise de energia. Era um tipo de tratamento simplificado e de baixo 

custo. Entretanto, a sua limitação quanto a eficiência do tratamento, aliado a uma 

legislação ambiental cada vez mais exigente, levou a necessidade de ser adicionado à 

esta tecnologia um tratamento complementar ou pós-tratamento. Assim, mantendo a linha 

de se buscar uma solução de baixo custo de implantação, menor consumo possível de 

energia elétrica, acompanhado de uma operação simplificada, a SANEPAR projetou, 

como uma das soluções para o tratamento complementar de esgoto através de RALF, o 

filtro biológico aeróbio convencional (FBA). Unidades de tratamento assim constituídas 

foram construídas nas cidades paranaenses de Londrina e Cambé, as quais entraram em 

operação em Abril de 1998. Dados monitorados no ano de 1999 na ETE de Cambé com 

capacidade para atender até 58.000 habitantes, constituída de [RALF + FBA + 

Desinfecção] mostraram uma eficiência de 84% para a DQO e de 93% para a DBO5 

(Revista SANARE, Volume 18, No 18, página 36, Julho/Dezembro de 2002).   

Com o slogan “é melhor enterrar obra do que enterrar criança” a Governadora do Estado 

do Rio Grande do Norte, Wilma Maria de Faria, deu início ao seu mandato (período 

2003/2006) declarando prioridade ao Saneamento Ambiental. Para assegurar a efetivação 

de tal objetivo, a Governadora encaminhou Projeto de Lei do Poder Executivo Estadual à 

Assembléia Legislativa propondo a criação de uma “Política Estadual de Saneamento”, 

que contem em seu bojo a garantia das fontes de recursos, assim distribuídas: 1% do 

Fundo de Participação do Estado, 1% de toda a Arrecadação do ICMS, 1% dos Royalties 

do Petróleo e Gás e 5% da Receita Tarifária da CAERN (Companhia Estadual de 

Saneamento). Além destes recursos, o Estado do Rio Grande do Norte pretende fazer
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empréstimos em organismos nacionais (CEF,BNDES) e internacionais (BIRD, BID, KFW), 

de forma que seja possível investir R$ 330 milhões no período de 2003/2006. Após a 

aprovação da lei, a CAERN terá um prazo de 180 dias para apresentar um Diagnóstico 

dos Serviços de Água e Esgoto nos 167 municípios do Estado,e de 365 dias para elaborar 

os projetos dos sistemas de esgotos sanitários para todas as suas áreas urbanas. Em 

termos de esgoto, onde será aplicada a maioria dos recursos, a meta é atender 40 % da 

população atendida com água tratada.  

Os recursos destinados à área da saúde no orçamento do Governo Federal duplicaram no 

período de 1995 a 2002, passando de R$ 14,9 bilhões para R$ 29,6 bilhões, conforme 

mostram os números do Quadro 40.  

Quadro 40: Evolução dos Recursos Destinados  ao  Setor  de  Saúde  no  Orçamento  da  União  no 
Período de 1995 a 2002 

Valor  (R$ Milhões) Ano 
Global Custeio e Capital * 

1995 14.937 9.806
1996 14.377 10.043
1997 18.804 13.017
1998 19.324 12.995
1999 20.337 15.852
2000 20.699 17.721
2001 26.136 21.002
2002 29.600 23.900

Fonte: SPO/MS. 
* Representa o gasto efetivo com prestação dos serviços de atendimento à saúde, sem considerar as despesas com 

pessoal e dívidas. 

A Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental – FNSA, órgão agora vinculado ao 

Ministério das Cidades, recém criado no novo Governo Federal (mandato 2003/2006), 

teve no início do ano de 2003 suas atribuições bastante ampliadas. As modificações 

introduzidas na verdade vem de encontro aos antigos anseios das entidades ligadas ao 

Setor, as quais sempre defenderam a coordenação, planejamento e gestão dos recursos 

inerentes as ações de abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem urbana e 

coleta/tratamento dos resíduos sólidos vinculados a um mesmo órgão federal. Dentro da 

nova estrutura a FNSA está centralizada em três grandes ramos de atuação, quais sejam:
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a)  Programas em Desenvolvimento   

  Saneamento Ambiental Urbano;   

  Saneamento Rural;   

  Gestão Integrada e Sustentável de Resíduos Sólidos;    

  Drenagem Urbana; e   

  Desenvolvimento Integrado e Sustentável do Semi-Árido.   

b)  Ações em Desenvolvimento   

  Modernização do Setor de Saneamento (PMSS);   

  Assistência Técnica ao PROSANEAR (PAT PROSANEAR);    

  Combate ao Desperdício de Água (PNCDA); e    

  Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos (PROGEST).   

c)  Ações em Preparação   

  Ação Social em Saneamento (PASS/BID), com atuação em municípios com população 

entre 15.000 e 75.000 habitantes nas regiões norte, nordeste e centro-oeste do País, 

onde o Índice de Desenvolvimento Humano – IDH seja inferior à média nacional que é 

de 0,746;   

 Saneamento Integrado em Pequenos Municípios (SEDE ZERO), envolvendo ações 

direcionadas aos municípios com população inferior a 20.000 habitantes, localizados 

na área de abrangência do Programa Fome Zero, com IDH abaixo da média nacional;   

  Gestão Integrada e Sustentável de Resíduos Sólidos;    

  Drenagem Urbana; e   

  Desenvolvimento Integrado e Sustentável do Semi-Árido.   

Matéria publicada em Fevereiro de 2003 na Revista Química e Derivados (Ano XXXVIII, 

No 412) traz o ponto de vista dos investidores privados quanto aos rumos a serem 

tomados no Setor de Saneamento pelo Governo Federal, cujos trechos principais são a 

seguir apresentados. “Poucas vezes na história do Setor de Saneamento do Brasil viveu-

se um período de tamanha expectativa e incertezas, considerando a tendência estatizante 

e teoricamente preocupada com o aspecto social. A questão central, e mais polêmica, é
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saber se o Estado tem capacidade de universalizar os Serviços de Água e Esgoto, e 

cumprir a proposta do Programa de Governo para o Setor de Saneamento. Afinal, trata-se 

de tarefa das mais difíceis, pois segundo dados do PNSA 2000 apenas 51,50% da 

população urbana do País tem acesso aos Serviços de Esgoto, e do volume total de 

esgoto coletado, apenas 35,26% é tratado. Quanto aos Serviços de Água, a situação é 

melhor, mas ainda 31 milhões de pessoas (em quase a sua totalidade residente na zona 

rural) não tem acesso à estes serviços. Estimativas feitas pela então Secretaria Especial 

de Desenvolvimento Urbano (SEDU) indicam a necessidade de investimentos no Setor de 

Saneamento de no mínimo R$ 40 bilhões em dez anos, mais R$ 14 bilhões para a 

solução dos passivos. Estes valores referem-se apenas ao montante necessário para 

acabar com o déficit atual. Levando em conta o crescimento vegetativo da população na 

próxima década, este valor subiria para algo em torno de R$ 100 bilhões. Apesar do 

Governo Federal estar cumprindo os acordos com o FMI, nos quais existem orientações 

para se incentivar a privatização do Setor, a falta de regulamentação afasta e amedronta 

os investidores privados, e a titularidade nas mãos do município, como já determina a 

Constituição, cria um ambiente desfavorável para investimentos. O Governo Federal 

entende que o Estado tem condições de assumir os investimentos necessários para o 

Setor, inclusive sem o aporte de empréstimos internacionais, visto que estes embutem 

sempre a submissão a compromissos privatizantes. Neste caminho, o Estado poderia 

alavancar recursos anuais da ordem de R$ 4,7 bilhões, sendo R$ 2,5 bilhões do FGTS, 

R$ 1,5 bilhões do excedente tarifário, R$ 500 milhões do orçamento da União e R$ 200 

milhões de outras fontes. Este valor representa o dobro dos investimentos hoje aplicados 

no Setor (R$ 2 bilhões), estagnado em 0,25% do PIB ao ano.Este número é parecido com 

o divulgado recentemente pela Associação Brasileira de Infra-Estrutura e Indústria de 

Base (ABDIB), estimado em R$ 5 bilhões/ano. O Presidente da AESBE – Associação das 

Empresas de Saneamento Básico Estaduais, Ariovaldo Carmignani, também atual 

Presidente da SABESP – Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo e 

Vice-Presidente da ABDIB, reconhece a necessidade de financiamento público para o 

Setor, mas entende também que as empresas estatais precisam praticar uma gestão
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responsável. Cita um trabalho elaborado em conjunto pela AESBE, ABDIB, ASFAMAS 

(Associação dos Fabricantes de Equipamentos para Saneamento) e ABCON (Associação 

Brasileira de Concessões de Serviços Públicos de Água e Esgoto) denominado 

“Saneamento para Todos”, o qual, entre outras medidas, propõe um programa de auxílio 

às empresas estaduais e serviços municipais problemáticos, estipulando metas e 

chamando à responsabilidade os seus dirigentes. Este programa é necessário, já que das 

empresas estaduais de saneamento, por exemplo, apenas oito tem condições de contrair 

empréstimos. Argumenta também que o inchaço do quadro de pessoal obriga as 

empresas praticar tarifas elevadas, citando os casos da Região Metropolitana de São 

Paulo, que chega a cobrar R$ 16,00 por 10m3 de água, e a Companhia Riograndense de 

Saneamento (CORSAN) no Sul cuja tarifa de R$ 24,00/10 m3 é a maior do País. O 

Presidente da ABCON, Fernando Mangabeira, que também é Presidente da concessão 

privada “Águas de Limeira”, a primeira do Brasil, menciona a situação falimentar do atual 

sistema público de gestão dos Serviços de Água e Esgoto, e considera temerário liberar à 

este os recursos do FGTS e do FAT. Segundo Fernando, o Governo não deve desprezar 

os financiamentos de origem privada, lembrando que o Fundo Internacional para 

Desenvolvimento de Infra-Estrutura de Países Emergentes dispõe de US$ 28,5 bilhões de 

bancos internacionais e operadores privados para aplicar no Setor. Confessa, por outro 

lado, que a universalização dos Serviços de Água e Esgoto deve ser buscada através de 

um trabalho conjunto dos operadores públicos e privados, já que nenhum dos dois 

sozinhos tem condições de atingir tal meta em um prazo aceitável. O Presidente da 

SABESP, Ariovaldo Carmignani, menciona que é imperativo uma legislação nacional para 

o Setor, com diretrizes para os serviços integrados, regras de concessão, regulação e 

definição clara da titularidade. Aliás, para esta última, entende que seria necessária uma 

emenda à Constituição Federal para remover as atribuições municipais dos Serviços de 

Água e Esgoto. A confusão provocada pela ausência de regulação, e pela dificuldade de 

ser equacionada a curto prazo, tem afugentado investidores privados estrangeiros, sendo 

dado como exemplo o fechamento do Escritório Comercial no Brasil do grupo inglês 

Thames Water, depois de quatro anos esperando por negócios. O Presidente da ABCON,
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Fernando Mangabeira, considera necessário rediscutir a relação esgoto/água para a 

cobrança das tarifas de esgoto (hoje em média 80% do consumo de água), por considerar 

que os investimentos em esgoto são muito mais alto que os de água, e cujo retorno só se 

dá no mínimo depois do décimo ano de operação. Considera também necessário dar 

subsídios e facilidades de financiamento para fomentar as obras de esgoto. Reclama da 

campanha contra os operadores privados na questão do não atendimento às áreas 

carentes, em virtude da falta de capacidade de pagamento pelos serviços deste estrato da 

população. Entende que estas populações deveriam ser beneficiadas com obras 

executadas com recursos do orçamento da União, ou seja, a fundo perdido e com 

dinheiro público, ou mesmo criando um programa tipo Vale Água, nos moldes do Bolsa 

Escola ou Fome Zero. Continuando, Mangabeira critica as informações de que os 

operadores privados pouco investiram no Brasil, citando que até 2030 estes deverão 

aplicar em obras o valor total de R$ 2,69 bilhões (R$ 90 milhões/ano) e que até Dezembro 

de 2001 já haviam sido materializados R$ 856,7 milhões (32% do total previsto), que 

corresponde a um investimento médio per capita de US$ 200/habitante,indicador bastante 

inferior ao praticado pelos operadores públicos. Diz também que devido a exigência de 

praticar tarifas baixas, os operadores privados operam com alta eficiência, possuindo 

indicadores como por exemplo de 800 ligações por funcionário e índices de perdas de 

água inferiores a média nacional dos operadores públicos. Com respeito à sua 

concessionária (Águas de Limeira), informa que esta atende 100% da população urbana 

com água, 100% da população urbana com rede coletora e trata 64% do esgoto coletado. 

As afirmações e argumentos dos operadores privados, conforme anteriormente relatados, 

mereceram algumas considerações sob a ótica do Sindicato dos Trabalhadores nas 

Indústrias da Purificação e Distribuição de Água e em Serviços de Esgoto do Estado de 

Santa Catarina – SITAESC, como a seguir exposto: (i) Expectativa do Setor: Ela está 

ocorrendo sim e de forma positiva, já que pela primeira vez está se fazendo um amplo 

debate, de forma transparente e democrática, envolvendo todas as entidades ligadas ao 

Setor; ii) Estatização e Aspecto Social: É importante lembrar de que a ampla maioria das 

entidades nacionais que atuam no Setor de Saneamento e da população brasileira
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desejam que os serviços de água e esgoto permaneçam públicos, com controle social e 

executados com eficiência. Cita,com respeito da estatização dos serviços de saneamento, 

que a Constituição Federal do Brasil de 1988 é clara, saúde é dever do Estado, e os 

Serviços de Água e Esgoto estão intimamente ligados às questões de saúde. Dados de 

2000 do Ministério da Saúde mostram que 93% das internações hospitalares estão 

relacionadas com a falta de saneamento. Com certeza não são os prestadores privados 

que vão cuidar da saúde do povo brasileiro; (iii) Capacidade de Financiamento do Estado: 

Os números citados, que tem inclusive como fonte estudos anteriores de especialistas 

financeiros, indicam que o Estado tem capacidade de financiar as necessidades do Setor. 

Porque isto? É fácil de explicar. Qual foi o grande mote da campanha do então Governo 

Federal para privatizar o Setor de Saneamento? O Brasil não tem recursos para atender 

toda a demanda do Setor, logo, precisamos dos recursos de investidores privados. Isto na 

verdade não ocorreu. Os operadores privados pegaram e estão pegando dinheiro público 

para fazer os seus investimentos; (iv) Montante dos Investimentos Necessários: Os 

valores divulgados variam de acordo com a fonte, e na verdade são imprecisos. De 

qualquer maneira, o montante não é pequeno. A identificação do valor correto a ser 

investido no Setor depende: (a) da nova Política Nacional de Saneamento, ora em 

discussão; (b) dos investimentos em esgoto, o nosso maior déficit (2.630 sedes 

municipais e 5.751 distritos não tem Serviços de Esgoto segundo o PNSA 2000); (c) das 

tecnologias de tratamento de esgoto a serem adotadas nos novos e atuais sistemas 

(nestes últimos apenas 35,26% do volume total de esgoto coletado é tratado), já que 

existem técnicas de tratamento mais simplificadas e com eficiência aceitável; (d) das 

obras de ampliação dos sistemas de abastecimento de água das áreas urbanas; (e) das 

obras de implantação dos sistemas de abastecimento de água e de esgotos sanitários 

das localidades da zona rural; (f) das melhorias nas unidades de tratamento de água para 

atender aos novos padrões de potabilidade; (g) dos programas de redução de perdas nos 

sistemas de abastecimento de água, hoje elevadas (a média nacional quase atinge 50%); 

(h) do auxílio a ser prestado aos operadores públicos problemáticos; e (i) das metas 

propostas para os próximos anos; (v) Falta de Regulação e Titularidade: Todos os
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operadores, públicos e privados, estão de acordo que é necessário a definição de uma 

regulação para o Setor, aliás isto vem sendo falado há muitos anos. Quanto a titularidade 

dos serviços, como sendo municipal, realmente é um embrólio não muito fácil de 

equacionar. Por um lado, temos as companhias estaduais de saneamento com o seu 

grande papel social, onde o subsídio cruzado viabiliza como um todo o Setor de 

Saneamento no Brasil, lutando pelas suas concessões. Por outro lado, as prefeituras 

municipais (somente as de maior porte) querendo romper ou não renovar os contratos de 

concessão com as estatais de saneamento achando que é o maior negócio do mundo. E 

finalmente, os operadores privados querendo facilidades de ordem legal para privatizar os 

Serviços de Água e Esgoto das Regiões Metropolitanas e das grandes cidades, onde o 

lucro é grande. Neste quadro, os municípios de pequeno porte, que são a maioria no 

País, e cujas arrecadações sequer cobrem as despesas de exploração dos Serviços de 

Água e Esgoto, estão desamparados. Na verdade quem hoje os salva são as companhias 

estaduais de saneamento. Entretanto, isto desmoronará também se vingar um modelo 

que facilite a municipalização desenfreada dos grandes sistemas, porque as estatais de 

saneamento não terão condições de operar apenas os pequenos sistemas, quase todos 

deficitários, e aí vai a pergunta ? Quem assumirá esta tragédia? Os governos estaduais, 

acionistas majoritários das estatais, que terão de retirar recursos dos seus orçamentos 

asfixiados para cobrir os déficit operacionais dos pequenos sistemas? Será que os 

estados irão aceitar uma dívida que hoje não tem? Na verdade, a melhor solução é a 

adoção de uma gestão compartilhada entre as companhias estaduais de saneamento e 

as prefeituras municipais, definindo em conjunto prioridades de investimentos, metas 

negociadas e inclusive as municipalidades participando das administrações.Não achamos 

que o modelo privativista seja a solução para o Setor de Saneamento no Brasil, aliás, ele 

já vem sendo criticado em todo o mundo. As grandes nações já consideram que a 

privatização dos Serviços de Água e Esgoto é um equívoco. Quanto a municipalização 

pura, também entendemos que não é o melhor caminho para o País. Numa nação justa, 

democrática e solidária, todos tem que ganhar e perder, e o mais importante é o resultado 

global. É claro, também, que os operadores públicos precisam melhorar suas gestões,
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eliminando as interferências políticas e cobrando responsabilidades dos seus dirigentes. 

Também não devemos nos iludir e querer criar anjo no inferno. Quando as grandes 

cidades lutam para romper ou não renovar o contrato de concessão com as estatais, por 

trás disto vem sempre a privatização, uma artimanha bem conhecida. Em Santa Catarina 

temos exemplos bem claros; (vi) Retirada do Projeto de Lei 4771/01: A intenção da 

retirada do Congresso Nacional do Projeto de Lei 4771 do Governo Federal, por parte do 

Ministério das Cidades, tem como origem uma das maiores lutas já desencadeadas pelas 

entidades ligadas ao Setor de Saneamento e a sociedade como um todo, as quais 

impediram a sua votação e conseqüente aprovação em Plenário. Na verdade, é preciso 

um projeto de lei que contemple uma política coerente para o Setor, inclusive 

contemplando um conjunto de ações que privilegiem o acesso dos recursos públicos aos 

prestadores públicos, já que estes é que tem como principal meta o acesso dos Serviços 

de Água e Esgoto à toda população, sem nunca esquecer aquela de menor capacidade 

de pagamento. Os prestadores privados devem trazer os recursos de seus parceiros 

estrangeiros ou de entidades privadas nacionais, pois esta foi a sua proposta para o Setor 

de Saneamento do País;  (vii) Melhor Gestão dos Operadores Públicos: O Presidente da 

SABESP fala que os operadores públicos precisam praticar uma gestão responsável, o 

que concordamos plenamente. O que precisa ficar devidamente registrado é que a 

responsabilidade da má gestão é dos governantes, que escolhem mal os dirigentes das 

estatais, a maioria políticos derrotados nas urnas e totalmente estranhos ao Setor. Além 

de não ter qualquer compromisso com o saneamento, estes dirigentes trabalham de 

forma isolada um do outro, criando feudos e rodeados de assessores sem nenhum 

preparo para as suas funções. Findados os seus mandatos, vão embora e deixam a 

instituição aos frangalhos, e assim vai. Outra sugestão do Presidente da SABESP, 

bastante lúcida,por sinal, é a adoção de um programa de auxílio imediato aos prestadores 

públicos que enfrentam hoje problemas de liquidez, estabelecendo metas e cobrando 

responsabilidades dos seus dirigentes. Afinal, não foi o governo federal que salvou da 

falência vários bancos privados ? Que salve também as companhias estaduais de 

saneamento, bem como os serviços municipalizados mais necessitados! Com respeito ao
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citado inchaço do quadro de pessoal dos operadores públicos, é preciso uma melhor 

avaliação.Não se pode comparar indicadores entre um operador privado e as companhias 

estaduais de saneamento. O primeiro opera apenas um município, via de regra, de médio 

e grande porte, onde o número de ligações é significativo. As estatais atuam no estado 

todo, onde o número de pequenos municípios são a maioria, com poucas ligações e 

arrecadações insignificantes. Se compararmos somente um grande município operado 

por estatal com uma concessão privada de mesmo porte, as diferenças não são 

significativas. Existem casos em que inclusive os indicadores das estatais são melhores. 

O importante é definir um quadro de pessoal compatível com o porte da operadora e 

administrá-la com competência. Aquela visão obsessiva da busca incessante de grandes 

lucros não é caminho mais indicado para as operadoras que atuam no setor de 

saneamento; (viii) Quanto as Tarifas: Não se enganem. Se os operadores privados não 

estivessem engessados pelas cláusulas contratuais que tratam do aumento das tarifas, 

hoje com certeza estas seriam superiores às dos operadores públicos, pois esta é a sua 

prática e os exemplos no mundo inteiro estão aí para confirmar. Na Argentina o aumento 

das tarifas é caso de polícia. Na Inglaterra até o próprio Governo Britânico está apavorado 

com os aumentos das tarifas aplicados pelas operadoras privadas, o que tem causado 

inclusive alta inadimplência por parte dos usuários. Além disto, na Inglaterra o órgão 

público que fiscaliza as operadoras privadas é sustentado financeiramente por estas. Ora, 

é o mesmo que deixar a raposa cuidar do galinheiro, como se diz no Brasil; (ix) Recursos 

Privados Internacionais: Os operadores privados informam que estão disponíveis no 

mercado internacional o valor de US$ 28,5 bilhões que podem ser buscados para 

investimentos em saneamento. Ótimo! Estão já viabilizados os recursos para os 

investimentos dos operadores privados (só esperamos que os operadores privados não 

queiram que o Brasil tome primeiro emprestado este dinheiro lá fora e depois o repasse 

para eles); (x) Situação Falimentar dos Operadores Públicos: Infeliz a declaração do 

interlocutor dos operadores privados, ao citar que as companhias estaduais de 

saneamento estão em estado falimentar e que seria temeroso o Governo Federal liberar à 

estas recursos do FGTS e FAT. É bom lembrar que se as estatais não estão em uma
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situação confortável financeiramente (e não são todas), é porque elas operam em todos 

os municípios de pequeno porte no Brasil (e que são maioria) e atendem a parcela da 

população mais pobre, coisas que os próprios operadores privados dizem que não vão 

fazer se não receberem facilidades do Governo Federal; (xi) Trabalho Conjunto: Apesar 

de primeiro fazer críticas veementes aos operadores públicos, concordamos também que 

somente através de um trabalho conjunto dos operadores privados e públicos poderá ser 

alcançada a universalização dos Serviços de Água e Esgoto no Brasil. Mas para isto 

acontecer é necessário que os operadores privados assumam algumas posições, quais 

sejam: (a) assumir o conceito de que o saneamento é uma parte essencial da saúde;     

(b) atender também as populações mais pobres, sem qualquer regalia por parte do poder 

público; (c) entender de que o Brasil é diferente do ocidente rico; (d) que é importante 

manter os empregos dentro de uma lógica aceitável, levando em consideração as 

características peculiares do País; (e) que é uma boa estratégia utilizar os materiais e 

equipamentos da indústria nacional; (f) que temos bons profissionais no Setor, e que a 

mão de obra especializada estrangeira venha ao Brasil para transferir tecnologia; (g) que 

os recursos públicos disponíveis sejam utilizados prioritariamente pelos operadores 

públicos; (h) que cumpram o compromisso feito com o Governo Brasileiro, mesmo que 

informalmente, de que os operadores privados estrangeiros trariam recursos significativos 

para o Setor, que gerariam mais empregos, que trariam ao mercado uma concorrência 

saudável, e que os maus exemplos de privatização ocorridos em outros países não 

acontecerão no Brasil. Cumprindo estas regras, com certeza os operadores públicos e 

privados andarão juntos, e sempre com o mesmo objetivo, o de alcançar no menor 

espaço de tempo a universalização dos serviços de água e esgoto; (xii) Investimentos e 

Tarifas de Esgoto: Os profissionais do Setor no Brasil sempre divulgaram que as obras de 

esgoto são mais caras do que as de água (esta regra é mundial), que o retorno financeiro 

é mais longo, e que mesmo assim as tarifas de esgoto são mais baratas (em média 20% 

em relação as tarifas de água). Os operadores privados também sabiam disto 

antecipadamente, então não é justo que mudem agora as regras de seus contratos, até 

porque isto ocorre também com os operadores públicos. Quanto aos subsídios e
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facilidades de financiamento para fomentar as obras de esgoto, isto se faz necessário, 

mas com prioridade aos operadores públicos. Interessante, quando as companhias 

estaduais de saneamento colocam isto em discussão, os operadores privados dizem que 

isto é feito porque elas são mal administradas; (xiii) Atendimento às Áreas Carentes: Dizer 

que o atendimento às áreas carentes deve ser feito somente com recursos públicos do 

orçamento da União, a fundo perdido, não é a maneira mais correta de enfrentar esta 

situação. Os operadores privados devem tomar como exemplo os operadores públicos, 

que já vem fazendo isto há anos, sem reclamar e sem receber nada em troca;            

(xiv) Recursos Aplicados pelos Operadores Privados: A critica que se faz aos operadores 

privados quanto ao montante total dos seus investimentos em saneamento realizados no 

Brasil, é porque estes poderiam ser bem maiores, sem contar ainda que parte destes 

investimentos foram feitos com recursos públicos (CEF, BNDES). Ora, a política de 

abertura do País às privatizações dos serviços públicos foi feita exatamente para atrair 

capital externo para cobrir a falta de recursos do Governo Federal para atender a 

demanda existente. Se o Governo Federal alegou na época que não tinha recursos, 

porque emprestou o pouco que tinha aos operadores privados ? É como aquela história 

do sujeito endividado querendo vender um terreno para pagar as suas dívidas. Chega o 

interessado e diz: compro o seu terreno, mas você precisa me emprestar dinheiro para eu 

poder fazer esta transação. O endividado empresta o pouco dinheiro que resta, vende o 

terreno, e vai receber o dinheiro de volta a longo prazo e em condições especiais (para o 

comprador é claro). É bom lembrar que entende-se por recursos externos todos aqueles 

obtidos pelos operadores privados diretamente das fontes privadas, ou seja, o Brasil não 

serviu de intermediário como tomador primário do empréstimo; (xvii) Indicadores Per 

Capita de Investimento e Operação: Ao dizer que suas obras são feitas com US$ 200 per 

capita, os operadores privados não estão trazendo nenhuma novidade, já que isto 

representa, considerando como referência o valor médio do dólar em moeda nacional no 

ano de 2003, em torno de R$ 500,00 por habitante, e tem muita obra sendo realizada no 

Brasil pelas operadoras públicas a custos inclusive menores. É evidente que se está 

falando de obras bem projetadas e orçadas corretamente, sem superfaturamento. O
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histórico da CASAN em obras de abastecimento de água, por exemplo, é de um custo per 

capita médio de US$ 120/habitante. De toda maneira, para se fazer uma comparação 

mais correta deste indicador, é preciso saber qual o tipo de obra (água ou esgoto), a 

população beneficiada, o tipo de tratamento adotado, o custo das obras de infra-estrutura 

(estrada de acesso, drenagem, linha de energia elétrica, sistema de comunicação, etc...), 

o custo das desapropriações, obras de urbanização, dentre outras. Quanto ao indicador 

de 800 ligações/empregado existente na concessão privada de “Águas de Limeira”, 

voltamos a questionar esta comparação. Não se pode comparar uma concessão privada 

(um único município) com uma companhia estadual de saneamento, que opera em todo o 

estado, onde a maioria dos municípios é de pequeno porte. Quando a comparação é feita 

individualmente entre municípios de mesmo porte, as desigualdades são pequenas, e 

inclusive em alguns casos os operadores públicos tem melhor desempenho.  

A concessionária privada “Águas do Amazonas” controlada pelo Grupo ONDEO da 

multinacional SUEZ, e que opera os Serviços de Água e Esgoto da Cidade de 

Manaus/AM,assinou contrato de financiamento com BNDES no valor de R$ 112,4 milhões 

para serem aplicados em obras de abastecimento de água e de esgotamento sanitário. 

Os recursos provenientes do BNDES atingem o valor de R$ 67,5 milhões, o 

correspondente a 58% do investimento total previsto. A concessionária atende atualmente 

63,3% da população com serviços de água e apenas 2,9% com serviços de esgoto. Com 

os recursos obtidos junto ao BNDES a concessionária privada Águas do Amazonas 

pretende passar de 63,3% para 95,1% na cobertura em água e de 2,9% para 12,6% na 

cobertura de esgoto.  

Em 26 de Março de 2003 o Conselho de Administração da Companhia de Saneamento de 

Minas Gerais – COPASA aprovou o “Plano de Ação 2003”, o qual tem por objetivo 

estabelecer os rumos da estatal no quatriênio 2003/2006. Chama a atenção algumas das 

ações previstas, quais sejam: (i) estabelecer diretrizes e procedimentos para a renovação 

de concessões vincendas e captação de novas; (ii) reavaliar o modelo tarifário;            

(iii) estabelecer critérios para aplicação de recursos de investimentos; (iv) implantar 

sistema de avaliação de desempenho institucional; (v) consolidar e intensificar as
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atividades voltadas à proteção dos mananciais; (vi) avaliar as concessões de água e 

esgoto não operadas pela estatal; (vii) redefinir o modelo de gestão; (viii) promover o 

reordenamento organizacional; (ix) aperfeiçoar o plano de carreiras, cargos e salários; e 

(x) reavaliar as práticas administrativas e operacionais. A proposta da COPASA é 

audaciosa e tem como meta futura ser a melhor empresa de saneamento do Brasil. 

Pretende aplicar no quatriênio o expressivo montante de R$ 2,32 bilhões (uma média de 

R$ 575 milhões/ano), com o objetivo de atingir até o ano de 2006, nos municípios 

conveniados, uma cobertura em água de 100%, uma cobertura em esgoto de 95 % e um 

índice de tratamento do esgoto coletado de 55,4 %. Os recursos necessários para 

viabilizar tal proposta devirão vir do PRODES – Programa Nacional de Despoluição de 

Bacias Hidrográficas (5,8%), Governo Federal (OGU – 3,4% e FGTS – 12,7%), 

Organismos de Financiamentos Internacionais (11,2%), Lançamento de Debêntures 

(9,1%) e Recursos Próprios (57,8%). Este é um belo exemplo de uma estatal atuando no 

setor de saneamento. 
 
O Governo do Estado do Ceará, a Prefeitura Municipal de Fortaleza e a CAGECE – 

Companhia de Água e Esgoto do Ceará assinaram novo contrato de concessão por mais 

30 anos. A estatal comprometeu-se a investir no período R$ 850 milhões, tendo como 

metas atingir 100% na cobertura em água e de 70% na cobertura em esgoto. Além disto, 

o município terá direito a 22% das ações da estatal com direito a voto, a participação em 

1,5% sobre o faturamento mensal e o repasse de R$ 15 milhões para investimentos em 

obras de saneamento (01 parcela de R$ 3 milhões + 24 parcelas mensais de R$ 500 mil). 

O novo contrato também dá assento ao município no Conselho de Administração e no 

Conselho de Consumidores da CACEGE. 

A Prefeitura Municipal de São Paulo/SP encaminha em 16 de Abril de 2003 através do 

Ofício ATL No 171/03 à Câmara de Vereadores para apreciação o Projeto de Lei            

PL No 219/03 propondo a criação do “Sistema Municipal de Regulação dos Serviços 

Públicos de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário – SIRE”, bem como o 

“Plano Municipal de Saneamento – PMS”. Em seu Artigo 28 este projeto de lei do 

Executivo Municipal estabelece: “a licitação para outorga da concessão dos serviços será
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feita somente com empresa de economia mista que tenha maioria de capital estatal, e de 

cujo capital social participe o Município de São Paulo com poderes para indicar número 

proporcional de cargos de administração e gestão”. O que se percebe nas discussões já 

levadas a efeito é que a Prefeitura Municipal de São Paulo deseja uma administração 

compartilhada com a SABESP. Esta é uma proposta muito interessante. 

A FUNASA – Fundação Nacional da Saúde, órgão vinculada ao Ministério da Saúde, 

através da Portaria No 225 de 15 de Maio de 2003, teve suas funções ampliadas. Dentro 

da nova estrutura a FUNASA terá como missão “promover a inclusão social por meio de 

ações de saneamento ambiental e de ações de atenção integral à saúde dos povos 

indígenas, com excelência na gestão e em consonância com o Sistema Único de Saúde –

SUS”. Neste novo contexto, a FUNASA promoverá também ações de saneamento 

ambiental em municípios com população até 30.000 habitantes com baixo IDH – Índice de 

Desenvolvimento Humano, bem como aqueles integrantes do Programa Fome Zero. 

Em 22 de Maio de 2003 através de decreto assinado pelo Vice-Presidente da República 

foi aprovada a convocação da “1a Conferência das Cidades”, tendo como lema “Cidades 

para Todos” e como tema “Construindo uma Política Democrática e Integrada para as 

Cidades”. Através da Portaria No 170 de 26 de Maio de 2003 do Ministério das Cidades foi 

aprovado o regimento da Conferência, que está estruturada em três níveis: (i) Etapa 

Municipal (até 15/08/2003); (ii) Etapa Estadual (de 16/08 até 28/09/2003) e (iii) Etapa 

Nacional (de 23 a 26/10/2003). A Conferência Estadual das Cidades em Santa Catarina 

foi programada para a Cidade de Florianópolis nos dias 21 a 23 de Setembro de 2003, 

segundo Decreto No 351 datado de 13/06/2003. Durante a etapa nacional da Conferência 

será formado o “Conselho Nacional das Cidades”, o qual terá como finalidade articular as 

políticas setoriais de desenvolvimento urbano e incorporar de forma transparente e 

propositiva a sociedade civil organizada. Farão parte do Conselho Nacional das Cidades 

câmaras setoriais de habitação, saneamento ambiental, transporte/mobilidade urbana e 

programas urbanos. A 1a Conferência Nacional das Cidades terá uma composição total 

de 2.510 delegados, sendo 1.698 eleitos nas Conferências Estaduais, 526 indicados pelas 

entidades nacionais e 250 indicados pelo Governo Federal e o Congresso Nacional. A
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nova Política Nacional de Saneamento absorverá muitas das decisões aprovadas nesta 

1a Conferência Nacional das Cidades.    

Em 29 de Maio de 2003 a Deputada Federal Maria do Carmo Lara apresenta o Projeto de 

Lei PL No 1.144 “que institui a Política Nacional de Saneamento Ambiental, define 

diretrizes para a prestação dos Serviços Públicos de Água e Esgoto, e dá outras 

providências”. Dentre as proposições constantes deste projeto de lei chama atenção o 

Artigo 20 que prevê a constituição do Fundo Nacional de Saneamento, Fundo Estadual de 

Saneamento e Fundo Municipal de Saneamento; e o Artigo 22, Alínea I, que estabelece a 

destinação do percentual mínimo de 20 % das aplicações do FGTS para as ações de 

saneamento ambiental.  

Artigo publicado na Revista Saneamento Ambiental No 95, Ano XIV, página 40, de 

Maio/Junho de 2003 de autoria dos engenheiros Pablo Heleno Sezerino (doutorando da 

UFSC) e Luiz Sérgio Philippi (professor da UFSC), descreve a utilização de áreas úmidas 

com plantas macrófitas como disposição final de efluentes líquidos de esgotos domésticos 

pré-tratados. Também chamado de “zonas de raízes”, este método trata o efluente líquido 

proveniente de unidades de tratamento primário, normalmente tanques sépticos. É uma 

boa solução técnica e financeira para o tratamento de esgotos de pequenas 

comunidades, loteamentos, conjuntos habitacionais, bairros isolados e distantes da rede 

coletora pública, dentre outras. A pesquisa conduzida pelos autores em unidades piloto 

instaladas no Município de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, utilizou 

como macrófitas o junco brasileiro (Zizaniopsis bonariensis) e o capim roxo (Echinochloa 

polystachya). Este tipo de tratamento de esgoto doméstico é, com certeza, uma das 

soluções concretas que poderiam ser usadas para pequenos aglomerados urbanos e 

rurais. De baixo custo de implantação, operação e manutenção, a adoção desta unidade 

de tratamento pode dar uma grande contribuição no alcance da meta de universalização 

dos serviços de esgoto, em especial na parte que diz respeito a melhoria do índice de 

esgoto coletado tratado.   

Tese de Mestrado defendida na França pelo Engo Sanitarista da CEDAE, Marcos Vinicius  
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Marques Fagundes, mostra que “cada dólar investido em saneamento, principalmente em 

coleta e tratamento de esgotos sanitários, pode significar uma economia de até 100 

dólares em gastos totais com saúde”. A tese é fruto de um trabalho de 03 anos dentro do 

universo das populações atendidos pelo Programa de Despoluição da Baía de Guanabara 

– PDBG, no Estado do Rio de Janeiro. Surge aí um novo número para discussão. 

Independentemente de qualquer análise crítica a respeito, o que importa é que esta tese 

vem confirmar plenamente o que os profissionais que atuam no Setor de Saneamento no 

Brasil vem já dizendo há anos, sem, no entanto, conseguir sensibilizar o Governo Federal, 

ou seja, que investimentos em ações de saneamento reduzem drasticamente os gastos 

com a saúde. 

Assim se pronunciou em artigo publicado no Jornal Gazeta Mercantil/SP, Caderno A3, de 

26/06/2003, Arlindo Moura, Presidente da Associação Paulista de Empresários de Obras 

Públicas – APEOP e também Presidente da Comissão de Obras Públicas da Câmara 

Brasileira da Indústria da Construção – COP/CBIC: “a viabilidade dos projetos no Modelo 

PPP – Parceria Pública Privada do Governo Federal dependerá das condições de 

garantia aos investimentos a serem assumidos pela iniciativa privada, bem como de 

linhas de financiamento compatíveis com os custos e prazos dos empreendimentos. 

Quanto as linhas de financiamento, será certamente necessária a vinculação aos projetos 

das disponibilidades de organismos nacionais e internacionais de fomento, como o 

BNDES, CEF, BIRD e BID. Pela sua própria estrutura política-administrativa, os estados 

apresentam condições mais ágeis para aprovar e implantar os mecanismos necessários 

ao desenvolvimento das PPP´s. Também é nessa esfera administrativa que podem ser 

identificados, com maior nitidez, quais dos projetos poderão ser auto-financiáveis (à estes 

devendo ficar reservado o modelo das concessões) e quais aqueles em que o modelo de 

parceria com o capital privado não conseguirá ser viabilizado, restando-lhes a 

possibilidade de serem executados apenas com recursos orçamentários”.  

Em reunião promovida pela Frente Nacional pelo Saneamento Ambiental – FNSA nos 

dias 23 e 24 de Julho de 2003 no Auditório do Sindicato dos Trabalhadores em Água e
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Meio Ambiente – SINTAEMA na Cidade de São Paulo/SP, que contou com a presença de 

representantes de mais de 20 entidades, foram definidos os pontos centrais da agenda 

para o ano de 2003. Pela primeira vez um representante do Governo Federal se fez 

presente a uma reunião da FNSA, mais precisamente o Diretor da Secretaria Nacional de 

Saneamento Ambiental – Marcos Helano Fernandes Montenegro.Segundo o Coordenador 

da FNSA – Orlando dos Santos Junior,a entidade solicitará o desbloqueio dos recursos do 

FGTS para as empresas públicas de saneamento (incluindo as autarquias e prefeituras 

municipais), a defesa de investimentos públicos na ordem de 4,5% do PIB por ano (o que 

corresponde a R$ 178 bilhões para universalizar o saneamento ambiental até o ano de 

2020), investimentos do BNDES na capacitação e modernização das empresas públicas 

de saneamento,a consolidação da parceria público – público em contraponto às propostas 

da parceria público – privado, e a alteração da metodologia de análise de risco da Caixa 

Econômica Federal – CEF para a concessão de financiamentos ao Setor. Na visão das 

entidades que compõem a FRENTE, o obstáculo à universalização do atendimento 

sanitário no País é de ordem econômica. Segundo o Secretário de Saneamento da 

FRENTE – José Eduardo Siqueira, o financiamento ao setor de saneamento está 

comprometido em face ao compromisso do Governo Federal de manter a política de 

superávit primário para abater a dívida pública. A remessa dos recursos nacionais para 

pagamento da dívida externa impede o acesso do setor público às fontes importantes de 

financiamento, como o Orçamento Geral da União – OGU e às fontes onerosas como o 

Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS e o Fundo de Amparo ao Trabalhador – 

FAT. De acordo com a pesquisadora Kátia Calmon do Instituto de Pesquisas Econômicas 

Aplicadas – IPEA (ver Revista Saneamento e Municípios No 108 da ASSEMAE), que 

trabalha com a sistematização do gasto público em saneamento, no período de 1995 a 

2002 o Governo Federal investiu R$ 13,5 bilhões no saneamento, o que perfaz uma 

média de R$ 1,7 bilhões/ano. O Ministério da Saúde, através do Projeto Alvorada, foi um 

dos maiores responsáveis pelos investimentos no Setor. Nesse mesmo período foram 

firmados contratos para investimentos em saneamento com recursos do FGTS no valor 

de R$ 2,925 bilhões e o retorno foi de R$ 17,894 bilhões, um saldo superior a



DOCUMENTO RELATÓRIO  No RL- 0309-800-942-MPB-005 
EMPREENDEDOR PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS/SC  REVISÃO 

0 
 

Página  
126  

CONTRATANTE E 
GERENCIADORA DO 
CONTRATO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO 
AMBIENTAL – SMHSA  

TRABALHO PLANO MUNICIPAL INTEGRADO DE SANEAMENTO BÁSICO   
PRODUTO 5: DIAGNÓSTICO DO SETOR DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

 

 

R$ 14,969 bilhões, mostrando que os Serviços de Água e Esgoto garantem a 

remuneração do fundo. Ainda em 2003 o Governo Federal firmará novo Memorando de 

Política Econômica com o FMI, e com ele virá com certeza uma nova ofensiva privatizante 

via GATES – General Agreements on Trade in Services (Acordo Geral Sobre Comércio de 

Serviços), que pretende promover a liberação da energia elétrica e do saneamento, dois 

fatores afetos à água como insumo fundamental.  

No dia 31 de Julho de 2003 o Presidente da República vetou os artigos da Lei 

Complementar No 116/89 aprovada pelo Congresso Nacional que determinavam a 

cobrança do ISS – Imposto Sobre Serviços Públicos nos Serviços de Água e Esgoto. Tal 

veto impediu que fosse retirado do Setor até R$ 70 milhões/ano. Valeu o esforço da 

AESBE – Associação de Empresas de Saneamento Básico Estaduais, da ASSEMAE – 

Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento e demais entidades ligadas 

ao Setor, que se posicionaram contrárias a este lei, levando seu protesto ao Ministro das 

Cidades e ao Secretario Nacional de Saneamento Ambiental.   

A Companhia de Saneamento do Paraná – SANEPAR, controlada pelo Governo do 

Estado que detém 61% das ações, tem o restante 39% das ações divididas entre os 

sócios minoritários representados pelos grupos Opportunity, Andrade Gutierrez 

Construtora, COPEL (estatal de energia) e Vivendi (grupo francês que agora se chama 

Veolia). Ao tomar posse em 01 Janeiro de 2003 o novo Governador, considerando que o 

Estado é dono de 61% das ações, resolveu quebrar o contrato que a SANEPAR tinha 

firmado no governo anterior com os acionistas minoritários e assumiu o controle da 

estatal. A empresa passou então a ter outro enfoque, mais dirigido para o social, tendo 

como metas fornecer água tratada e serviços de esgoto para todos, e reafirmando a 

SANEPAR como uma empresa pública.  

A pobreza não poderá ser vencida se as camadas mais desassistidas da população não 

puderem contar com serviços básicos essenciais, como saúde, educação e saneamento. 

A saúde e educação, de forma isolada, não podem ser considerados como os únicos 

serviços que contribuem para o desenvolvimento humano. O acesso a serviços de água e
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esgoto pelas populações de baixa renda, em especial, são cruciais para uma vida digna. 

E os resultados podem ser ainda melhores se a população tiver o direito de participar na 

tomada das decisões. Isto é importante mencionar quando se vê a lentidão com que 

evoluíram os indicadores de saneamento na década de 1990, alguns deles inclusive 

apresentando uma involução (ver Quadro 41). 

Quadro 41: Evolução da Cobertura Mundial por Região em Serviços de Água e Esgoto: Período de 
1990 a 2000  

Região 
África Ásia América Latina e Caribe 

 
Ítem 

 
Indicador 

1990 2000 1990 2000 1990 2000 
01 Abastecimento de Água       
1.1 Urbano (%) 84 85 94 93 92 93
1.2 Rural (%) 44 47 67 75 56 62
02 Esgotamento Sanitário  
2.1 Urbano (%) 85 84 67 78 85 87
2.2 Rural (%) 49 45 23 31 39 49

Fonte: WHO, UNICEF, Water Supply and Sanitation Collaborative Council, 2000. 

Em Agosto de 2003 a ELETROBRÁS e o PROCEL – Programa Nacional de Conservação 

de Energia Elétrica promoveram, em parceria com a Secretaria Nacional de Saneamento 

Ambiental, a Oficina de Trabalho “Eficiência Energética em Saneamento Ambiental”. O 

resultado deste evento levou a elaboração de um plano para o desenvolvimento das 

ações do PROCEL/SANEAR no ano de 2004 com quatro diretrizes principais: 

institucional, tecnológica, de capacitação e de financiamento. O principal objetivo do 

PROCEL/SANEAR é a difusão da eficiência energética e do combate ao desperdício de 

energia elétrica no Setor de Saneamento Ambiental, o qual é responsável por 2,3% do 

consumo global de energia elétrica no Brasil, o equivalente a 7 bilhões de Kwh/ano e com 

uma demanda representativa no horário de ponta do sistema elétrico interligado. Saliente-

se que a despesa com energia elétrica é, via de regra, a segunda maior no custo 

operacional das empresas estaduais de saneamento e dos serviços municipalizados. O 

PROCEL foi criado em 1985 por meio de Portaria Interministerial, sendo atualmente 

coordenado pela Diretoria de Projetos Especiais e de Desenvolvimento Tecnológico e 

Industrial da ELETROBRÁS.   
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A Revista Engenharia Sanitária e Ambiental, Órgão Oficial de Informação Técnica da 

ABES – Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, em seu Volume 8,  

No 3, de Julho/Setembro 2003, publicou um interessante artigo técnico sob o título 

“Priorização de Investimentos em Saneamento Baseada em Indicadores Epidemiológicos 

e Financeiros” de autoria dos engenheiros civis Júlio César Teixeira e Léo Heller, ambos 

professores de universidades do Estado de Minas Gerais. Os autores do artigo entendem 

que o processo de planejamento e priorização de intervenções em saneamento 

atualmente no Brasil não obedecem nenhum tipo de sistematização metodológica. Esta 

situação tem contribuído, além da já citada falta crônica de recursos, para o mau 

desempenho do Setor de Saneamento no País. E o problema não se dá de forma isolada, 

podendo-se dizer que algumas características comuns vem ocorrendo nas três esferas de 

governo, quais sejam: (i) a priorização de investimentos no Setor de Saneamento tem 

privilegiado critérios empíricos e demandas políticas,nem sempre legítimas,em detrimento 

da utilização de critérios socialmente relevantes para o estabelecimento de prioridades; 

(ii) nos métodos utilizados no planejamento de intervenções em saneamento não tem sido 

considerados critérios epidemiológicos como parâmetros para o estabelecimento de 

prioridades de intervenções; e (iii) via de regra, não existem mecanismos de controle 

social e participação popular na definição das prioridades de investimentos no Setor de 

Saneamento. Diante deste contexto, os autores apresentam um modelo de priorização de 

investimentos em saneamento, com ênfase em indicadores de saúde, fundado em 

metodologia objetiva, de fácil compreensão e manuseio, que possa servir como subsídio 

para o processo de decisão sobre prioridades de intervenções no setor.  

Em Agosto de 2003 a Frente Nacional pelo Saneamento Ambiental – FNSA divulga o 

documento “Contribuições para a Formulação de Política Nacional de Saneamento 

Ambiental”. Elaborado pelo Prof. Luiz Roberto Santos Moraes a pedido da FNSA, ele 

incorpora a discussão realizada com a Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental, 

Consultores e Militantes do Setor de Saneamento. O documento está estruturado em oito 

capítulos, quais sejam: (i) Finalidades da Política Nacional de Saneamento Ambiental;    

(ii) Diagnóstico; (iii) Abrangência, Interfaces e Competências; (iv) Princípios e Diretrizes;
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(v) Objetivos e Metas Propostas; (vi) Estratégias; (vii) Instrumentos; e (viii) Programas 

Integrados de Saneamento Ambiental. As seguintes metas estão sendo propostas para o 

abastecimento de água e esgotamento sanitário: 

  assegurar o abastecimento regular de água potável para toda a população das cidades 

brasileiras no prazo de 05 anos; 

  atender toda a população urbana e rural do semi-árido com soluções adequadas de 

abastecimento de água até o ano de 2006; 

 assegurar a toda população rural meios para o acesso à água em quantidade e 

qualidade adequadas no prazo de 10 anos; 

  atender  toda  população urbana com sistemas adequados de esgotamento sanitário, 

incluindo o tratamento, em 15 anos;  

  reestruturar as empresas de saneamento com ineficiência em 04 anos; e 

  instituir  política  municipal  de  saneamento ambiental  e  a  criação  de conselhos (por 

meio de conferências) em 30 % dos municípios até final de 2003. 

Quanto aos recursos necessários para atender às demandas do Setor para os próximos 

15 anos, estes foram estimados pela FNSA como sendo de R$ 107,5 bilhões conforme 

detalhado por fonte de recurso no Quadro 42.  
 
Quadro 42: Proposta da FNSA da Demanda de Recursos para o Setor de Saneamento no Período de 

2003 a 2018  

 
Desembolso (bilhões de reais) Fonte de Recurso 

Anual Total no Período 4 

FGTS 1 4,0 60,0
OGU 2 1,0 15,0
RP 3 1,5 22,5
BNDES - 10,0
Total 107,5

Fonte: Frente Nacional pelo Saneamento Ambiental – FNSA, Prof. Luiz Roberto Santos Moraes. 
1  R$ 2 bilhões  de  retornos  do principal + juros  dos   financiamentos  atuais   em  amortização + R$ 2 bilhões 

da aplicação parcial das disponibilidades do fluxo de caixa do FGTS.                                                
2  Orçamento Geral da União.  
3 Recursos próprios dos prestadores (estados/municípios).  
4 Próximos 15 anos – 2003/2018. 
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A Proposta Orçamentária do Governo Federal para o ano de 2004 destina o total de      

R$ 1,4 bilhões à FUNASA – Fundação Nacional da Saúde. Deste valor, R$ 400 milhões 

estão destinados a investimentos em saneamento (Jornal DC, 02/09/2003). 

A Companhia de Saneamento de Minas Gerais – COPASA teve aprovado pela Comissão 

de Valores Imobiliários seu pedido de registro como empresa de capital aberto, o que 

possibilitará a expansão de sua base de captação de recursos financeiros. A estatal dá, 

assim, o primeiro passo para captar R$ 600 milhões no mercado financeiro para 

investimentos em obras de água e esgoto por meio de duas emissões de debêntures, já 

aprovadas pelo seu Conselho de Administração. Os papéis estão sendo adquiridos pelo 

BNDES (R$ 500 milhões, oriundos do FAT) e por um pool de bancos liderados pelo 

UNIBANCO. Estes recursos fazem parte do programa de investimentos da COPASA para 

o período 2003 a 2006, orçado em R$ 2,7 bilhões, tendo como metas garantir 100% de 

cobertura em água e 95% de cobertura em esgoto da população urbana dos municípios 

onde a estatal detém a concessão. 

O Governo do Estado do Piauí está negociando com a Caixa Econômica Federal um 

empréstimo no valor de R$ 33 milhões para permitir o saneamento da Empresa de Água e 

Esgotos – AGESPISA, a qual passa por dificuldades financeiras e apresenta um prejuízo 

mensal de R$ 4 milhões (Saneamento Ambiental On Line 127, 02/09/2003).  

Estudo de especialistas da Universidade Federal de São Carlos – UFSCar e da 

Universidade de São Paulo – USP afirmam que o processo de flotação do Rio Pinheiros 

não possibilitará enquadrar a água assim tratada dentro dos limites determinados pelo 

CONAMA. Segundo pesquisas feitas por estes especialistas deste o ano de 2001, o 

tratamento por flotação pode ser adotado em caráter de urgência, desde que sejam 

implantados previamente sistemas de coleta, transporte e tratamento de esgoto 

(Saneamento Ambiental On Line 127, 02 de Julho de 2003). A Prefeitura Municipal de 

Joinville/SC está querendo adotar também a flotação para o tratamento das águas do Rio 

Cachoeira. A ABES/SC e os profissionais ligados à área de saneamento do Estado de 

Santa Catarina vem alertando também de que esta não é realmente a solução mais



DOCUMENTO RELATÓRIO  No RL- 0309-800-942-MPB-005 
EMPREENDEDOR PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS/SC  REVISÃO 

0 
 

Página  
131  

CONTRATANTE E 
GERENCIADORA DO 
CONTRATO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO 
AMBIENTAL – SMHSA  

TRABALHO PLANO MUNICIPAL INTEGRADO DE SANEAMENTO BÁSICO   
PRODUTO 5: DIAGNÓSTICO DO SETOR DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

 

 

adequada. As condições sanitárias inadequadas das áreas de montante, desprovidas de 

rede coletora de esgoto, continuarão. Além disto, este tratamento gerará um volume 

significativo de lodo, que deverá ser tratado e transportado até uma disposição final 

adequada.  

Em discurso proferido na abertura do 22 o Congresso Brasileiro de Engenharia Sanitária e 

Ambiental realizado no período de 14 a 19 de Setembro de 2003 na Cidade de 

Joinville/SC, o Presidente da ABES Nacional – Antonio César da Costa e Silva fez uma 

dura crítica às manifestações a favor da municipalização desenfreada dos serviços de 

saneamento. Segundo Antonio César as propostas de fragmentação dos sistemas e o 

conseqüente desmantelamento das Companhias Estaduais de Saneamento em nada 

contribuem para o desenvolvimento do Setor, e reafirma de forma categórica, não há 

solução para o saneamento que não seja regional. A ABES defende uma solução através 

de uma ampla discussão com todas as entidades do Setor, buscando as convergências 

para que não voltemos aos patamares “surdos” do passado. Diz ainda que qualquer nova 

proposição não pode desprezar as experiências exitosas e deixar de buscar soluções 

regionais. Ainda com relação ao  22 o Congresso Brasileiro de Engenharia Sanitária e 

Ambiental, um dos painéis mais concorridos, e que acirrou os debates, foi o que tratou do 

tema “A Visão Pública e Privada do Saneamento”. Ficou claro que a maioria inconteste 

dos profissionais que atuam no Setor são totalmente contrários à privatização dos 

Serviços de Água e Esgoto. Outro painel que chamou a atenção dos profissionais 

presentes a este evento foi o dedicado aos “Mecanismos da Política de Saneamento 

Ambiental”, onde o Diretor da Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental (SNSA) – 

Marcos Helano Montenegro apresentou os resultados do estudo sobre a demanda de 

recursos destinados à universalização dos Serviços de Água e Esgoto no Brasil. Segundo 

Marcos Helano a meta é atingir a universalização até o ano de 2020, o que demandará a 

aplicação de R$ 178 bilhões, ou seja, uma média anual de R$ 11 bilhões se admitirmos 

que os recursos sejam liberados de forma segura a partir de 2004. O Diretor da SENSA 

informou ainda que em 2000 o déficit do Setor já era de R$ 70 bilhões. Neste mesmo 

painel o Presidente da CORSAN – Companhia Riograndense de Saneamento e Vice-
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Presidente da Associação das Empresas de Saneamento Básico Estaduais (AESBE) – 

Vitor Bertini argumentou que todos falam agora da necessidade de se ter um marco 

regulatório para o Setor, o que é positivo. Afirmou, no entanto, que o grande 

desenvolvimento do PLANASA se deu exatamente porque havia na época regras claras. 

Disse ainda que o subsídio cruzado tem um grande papel social, e que qualquer alteração 

a respeito precisa ser cuidadosamente analisada. Cita que a CORSAN está analisando a 

possível aplicação do subsídio cruzado por bacia hidrográfica. Finalizando, alertou que 

nenhuma solução para o Setor de Saneamento pode ser efetiva se ignorar o patrimônio 

representado pelas Companhias Estaduais de Saneamento, lembrando que elas atendem 

2/3 da população brasileira com padrões de qualidade que nada ficam a dever às 

congêneres do primeiro mundo. Dentre as principais recomendações do 22o Congresso 

Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental,as seguintes mereceram especial atenção: 

a)  a posição unânime dos participantes em favor da gestão pública dos serviços de 

saneamento e de sua caracterização como instrumento de saúde; 

b)  a maioria entende que a titularidade deve ser municipal nos sistemas de interesse 

local, e estadual onde os sistemas sejam de interesse comum, adotando nestes 

últimos uma gestão compartilhada com os municípios;    

c)  estabelecimento  de  metas  por  parte  do  Governo  Federal para a busca da 

universalização dos serviços até o ano de 2021 para a água, até o ano de 2020 para 

o esgoto e 100% de aterros sanitários como destino final e tratamento do lixo urbano 

domiciliar até o ano de 2015;  

d)   concessão não onerosa; 

e)   controle   social   da   prestação   dos  serviços  com a participação da sociedade civil, 

operadora e executivo;    

f)   manutenção  da  política  de  subsídios cruzados (horizontal e vertical),  dada  sua 

importância para a universalização, assegurando ampla transparência; 

g)  fortalecimento  das  companhias  estaduais e serviços municipais voltados para os 

serviços de abastecimento de água, esgotos e resíduos sólidos;    
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h)   criação de mecanismos  e  regras para a implementação  da  política  de  participação 

da iniciativa privada na ampliação do Setor, rumo à universalização; 

i)   criação  de linhas de financiamento continuadas, garantindo o  aporte  de  recursos 

financiados para o Setor com juros baixos e prazos longos para a sua amortização;  

j)    planejamento das ações por bacia hidrográfica; 

k)   prioridade para investimentos em educação ambiental; e 

l)    implantação de  gestão integrada de resíduos sólidos, considerando a participação da 

sociedade. 

A discutida participação do setor privado no saneamento brasileiro, com ênfase nos 

modelos das Parcerias Público-Privadas (PPP´s), provocou acirrado debate durante o  

22o Congresso Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental. Para o Diretor do DMAE 

de Porto Alegre/RS – Carlos Atílio Todeschini, a atual discussão sobre as PPP´s ignora 

conquistas importantes do Setor já feitas no País pelas prestadoras públicas. A 

ASSEMAE, ABES, AESBE, ASFAMAS e ABIDIB pretendem levar ao Governo Federal 

sugestões para a questão, entre estas a recuperação das condições de investimento do 

setor público. 

O Presidente da ABES – Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, 

Antônio César da Costa e Silva, faz através da Revista BIO de Outubro/Dezembro de 

2003 (Ano XIII, No 28) uma análise a respeito do Setor de Saneamento no primeiro ano do 

novo Governo Federal. Na parte que trata da capacidade de investimento para a 

universalização dos Serviços de Água e Esgoto, ele cita que de acordo com o estudo 

intitulado “Diagnóstico de Demandas do Setor de Saneamento Básico” realizado em 2003 

pelo Ministério das Cidades, serão necessários recursos da ordem de R$ 178 bilhões até 

o ano de 2020 para universalizar os Serviços de Água e Esgoto. Isto significa um 

investimento anual no período em torno de R$ 8,9 bilhões, o equivalente a 0,45% do 

Produto Interno Bruto (PIB) do País. São ainda necessários R$ 5,6 bilhões para 

universalizar em 10 anos os Serviços de Coleta e Tratamento Adequado do Lixo Urbano 

das cidades com mais de 1 milhão de habitantes, e a eliminação de lixões nas cidades 

com população inferior a 100 mil habitantes. Menciona que o governo federal garante que
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as fontes de recursos existem e virão do Orçamento Geral da União (OGU), da Caixa 

Econômica Federal (CEF) através do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 

do Banco Nacional de Desenvolvimento Social (BNDES) através do Fundo de Amparo ao 

Trabalhador (FAT) e da cobrança pelo uso da água, já em vigor. O Governo Federal prevê 

a aplicação de R$ 20 bilhões no Setor de Saneamento nos próximos quatro anos segundo 

o Plano Plurianual (PPA), obedecendo a seguinte composição: R$ 2,5 bilhões da CEF 

(FGTS), R$ 6 bilhões do BNDES (FAT) e os restantes R$ 11,5 bilhões virão do OGU, 

contrapartidas das operadoras e outras fontes.  

O Presidente da República garantiu que o Governo Federal liberará até 31 de Dezembro 

de 2003 o valor de R$ 1,4 bilhões prometidos ao Setor de Saneamento. Segundo o 

Presidente, estes recursos somente não foram ainda liberados devido a algumas 

restrições de ordem legal, como a Lei de Responsabilidade Fiscal, a qual não permite 

aumentar o endividamento do Setor Público e proíbe o repasse de recursos a governos 

inadimplentes. Em 2004 a Caixa Econômica Federal prevê financiamento superior a       

R$ 2 bilhões para o saneamento básico. 

O Governo Federal concluiu o projeto de lei ordinária que estrutura o Setor de 

Saneamento do País e deverá enviá-lo ao Congresso Nacional para aprovação em 

Fevereiro de 2004. O projeto foi elaborado com o objetivo principal de garantir a 

universalização dos serviços de água e esgoto. Assim, o critério para avaliar as propostas 

das empresas que se apresentarão às concorrências para a concessão dos serviços 

passará a ser a capacidade técnica e financeira de levar água e coletar/tratar esgoto ao 

maior número possível de munícipes, e não mais os valores em dinheiro que elas 

oferecem pela outorga. Outros pontos importantes do projeto do Governo Federal: (i) a 

concessão será dada pelo poder (município, Estado ou União) que for responsável pela 

bacia hidrográfica em questão, e não pelo município–sede das concessionárias; (ii) para 

evitar que as concessões se transformem em mera fonte de recursos para as prefeituras, 

o Governo Federal tratou de tornar a universalização obrigatória nos contratos, sob pena 

de cassação das concessões; (iii) as prestadoras de serviços terão de atender, ao mesmo  
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tempo, tanto os habitantes das regiões de grande densidade populacional e, por isso, 

mais atraentes economicamente, quanto aos moradores das áreas mais afastadas; e (iv) 

as concessionárias terão que prestar o serviço completo, isto é, abastecimento de água e 

esgotamento sanitário (em nenhuma hipótese um serviço poderá ser prestado dissociado 

do outro). Técnicos do governo federal afirmam ter tido a preocupação de garantir, no 

projeto de lei, a preservação do uso da água como bem finito. 

Segundo o “Atlas de Desenvolvimento Humano no Brasil” publicado em Outubro de 2003, 

o Estado de Santa Catarina alcançou o 2o lugar no Índice de Desenvolvimento Humano – 

IDH, atrás apenas do Distrito Federal. Os resultados publicados tem como base de 

referência os dados do ano de 2000. A pesquisa nacional é promovida pelo Programa das 

Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), Instituto de Pesquisa Aplicada (IPEA) e 

Fundação João Pinheiro. No último levantamento Santa Catarina com um IDH = 0,748 

havia ficado em 5o lugar no ranking nacional, passando em 2000 para 0,822 (numa escala 

que varia de zero a um). Além disso, seis municípios catarinenses ficaram situados entre 

os 20 melhores do País: Florianópolis (0,875 – 4o), Balneário Camboriú (0,867 – 7o), 

Joaçaba (0,866 – 8o), Joinville (0,857 – 13o), Luzerna (0,855 – 19o) e Blumenau (0,855 – 

20o). De acordo com o levantamento 96,4% dos lares catarinenses contam com água 

encanada, a energia elétrica alcançou 98,6% das residências e a coleta de lixo ocorre em 

96,9% dos domicílios urbanos. Florianópolis, além de ser a quarta cidade brasileira com o 

melhor IDH, é a primeira dentre as 26 capitais. Os números relativos a Florianópolis 

mostram ainda que nos últimos 10 anos (1991 – 2000) a população da capital dos 

catarinenses cresceu acima da média nacional, a taxa de urbanização aumentou 3,19%, a 

mortalidade infantil apresentou uma queda de 13,95%, ou seja, passou de 21,5 mortes de 

menores de 1 ano por mil nascidos vivos em 1991 para 18,5 no final da década, e a renda 

média per capita aumentou de R$ 478,90 em 1991 para R$ 701,40 em 2000. Para fins de 

comparação, são apresentados no Quadro 43 os valores de alguns indicadores para o 

País e Estado de Santa Catarina divulgados pelo Atlas do Desenvolvimento Humano no 

Brasil – Ano 2003.  
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Quadro 43: Indicadores  de Desenvolvimento Humano do Brasil e do Estado de Santa Catarina: Base 
de Referência Ano 2000 

Região Indicador 
Brasil Estado de Santa Catarina 

IDH 0,809 0,822
Taxa de Mortalidade Infantil 1  29,6 16,8
Esperança de Vida ao Nascer (anos) 68,6 73,7
Taxa de Analfabetismo 2  13,6 9,1
Residências com água encanada (%) 81,1 96,4
Residências com energia elétrica (%) 96,0 98,6
Domicílios urbanos com coleta de lixo (%) 83,2 96,9

Fontes:  Atlas de Desenvolvimento Humano no Brasil – PNUD/IPEA/FJP, 2003 e Estatísticas do Século XX, IBGE,2003. 
1 Número de óbitos de menores de 01 ano por mil nascidos vivos. 
2 Taxa de alfabetização entre a população de 15 anos ou mais.  
 

Segundo o titular da Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental publicada no Jornal 

Folha de São Paulo em 09 de Novembro de 2003, o novo acordo do Brasil com o FMI não 

elevará para 2004 o valor anteriormente previsto para o Setor de Saneamento, que 

totaliza R$ 4,5 bilhões (R$ 1,1 bilhões do OGU + R$ 1,8 bilhões do FGTS + R$ 1,6 

bilhões do BNDES/FAT). Este valor, apesar de ser significativo se comparado com os 

liberados nos anos anteriores, ainda assim não cobre os R$ 6 bilhões necessários para 

iniciar o programa de universalização dos Serviços de Água e Esgoto. Estudos já 

realizados indicam que seriam necessários investimentos anuais em torno de 0,45% do 

PIB por 20 anos para alcançar a meta de universalização do Setor, algo em torno de     

R$ 178,4 bilhões até o ano de 2023. O valor anunciado para 2003 não deverá mesmo 

ultrapassar os R$ 1,4 bilhões previstos. O governo espera fechar as contas dos 

investimentos com a iniciativa privada, a qual está aguardando a definição da 

regulamentação do Setor e as formas de participação por meio da PPP (Parceria Público  

Privada). A titular da Secretária Executiva do Ministério das Cidades – Ermínia Maricatto 

informa que ainda não estão definidas as regras para a aprovação de projetos na área 

com o uso de recursos públicos. Maricatto lembra que desde 1998 os orçamentos para 

saneamento não vem sendo cumpridos pelo governo. Neste ano foram transferidos       

R$ 1,7 bilhões do FGTS para obras de saneamento. Depois as transferências 

despencaram, chegando aos R$ 147 milhões em 2002, menos de 9% do total liberado em 

1998. Esta redução drástica teve como causas o aperto fiscal exigido pelo FMI e o
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contingenciamento imposto pelo Conselho Monetário Nacional–CMN,este último limitando 

em R$ 200 milhões o endividamento máximo do setor público em 2001 nas três estâncias 

de governo (federal, estadual e municipal). Em 2002 o CMN liberou estados e municípios 

para contraírem dívidas até o valor de R$ 200 milhões. Segundo o novo Governo Federal, 

a política de liberação de recursos públicos para saneamento continuará levando em 

conta a “Lei de Responsabilidade Fiscal”, ou seja, somente terão acesso aos recursos do 

FGTS e FAT quem estiver enquadrado nesta lei. Existe já um conflito entre a ala 

financista do Governo Federal (Ministério da Fazenda) e a social (Ministério das Cidades). 

O primeiro quer autorizar apenas os projetos que tenham sustentabilidade financeira. O 

segundo tem uma visão diferente, mas correta em nosso entendimento, ou seja, além da 

sustentabilidade financeira, a preocupação com as necessidades da população, um visão 

social do Setor. Na verdade, entra governo, sai governo, e lá estão sempre eles, os 

tecnocratas de paletó com experiência de escritório, decidindo problemas cruciais do 

País, onde o que importa é a matemática financeira. Ninguém quer levar economicamente 

o Brasil ao precipício, mas jamais cresceremos com dignidade se não forem feitos 

investimentos maciços em áreas estratégicas, e entre estas o saneamento se insere 

como uma das maiores prioridades.     

Fruto de pesquisas envolvendo operadores do Setor, universidades e indústrias, 

encontram-se disponíveis no mercado nacional estações de tratamento de esgotos 

domésticos voltadas para atender municípios de pequeno porte (que são maioria no País) 

ou mesmo áreas localizadas em grandes cidades. Tem, via de regra, como características 

principais: (i) a rápida implantação; (ii) consomem pouca energia elétrica; (iii) exigem 

pequenas áreas; (iv) são fáceis de operar; (v) os custos de manutenção são baixos;      

(vi) quando necessária a presença de operadores no local (geralmente isto não ocorre) 

estes não precisam ser especializados; (vii) tem como produto final um efluente líquido 

que atende as exigências da legislação ambiental vigente; (viii) normalmente não exalam 

maus odores; e (ix) em especial, tem baixo custo de implantação se comparado aos 

sistemas de tratamento convencionais. Diante do desafio que o Brasil tem de universalizar 

os serviços de esgoto em um prazo menor possível e com os recursos disponíveis para
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tal, é necessário que os formadores de opinião, ou mesmo aqueles que terão a 

responsabilidade de tomar as decisões nos diversos níveis do Setor de Saneamento, 

entendam que esta é uma das soluções que deveriam ser avaliadas. Não alcançaremos 

bons índices de esgoto coletado/tratado se continuarmos com a cultura de gastarmos 

recursos significativos construindo estações de tratamento de esgoto convencionais em 

qualquer situação. Estas são necessárias, sim, mas naqueles casos onde isto se 

justifique. Quanto mais tipos de estações de tratamento de esgoto de baixo custo forem 

construídas para o atendimento de pequenos aglomerados urbanos e rurais, mais 

informações teremos para consolidar as tecnologias propostas. Se isto ocorrer, é até 

possível que os valores estimados para universalizar os serviços de esgoto sejam 

inferiores aos hoje adotados como necessários. No Estado de Santa Catarina existem já 

bons exemplos de estações de tratamento de esgoto para pequenas comunidades, os 

quais poderiam ser utilizados em uma escala bem maior.   

O Brasil assinou novo acordo com o Fundo Monetário internacional (FMI) para o ano de 

2004 totalizando US$ 14 bilhões. Deste montante, US$ 8 bilhões corresponde a última 

parcela do atual acordo (que não será mais desembolsada em 2003) e US$ 6 bilhões são 

novos recursos. O acordo prevê também a aplicação de até US$ 2,9 bilhões para 

investimentos na área de saneamento através de parcerias com estados, municípios e a 

iniciativa privada. O contrato deverá ser assinado ainda em Dezembro de 2003. 

Em Novembro de 2003 foi inaugurada no Distrito Federal pela CAESB a Estação de 

Tratamento de Esgoto (ETE) da Cidade Satélite de Gama, o que interromperá o 

lançamento de esgoto bruto nos ribeirões Alagado e Ponte Alta, cujas águas são 

utilizadas para abastecimento público, agricultura irrigada e pecuária. O custo da obra 

atingiu R$ 14 milhões e foi implantada com recursos do Governo do Distrito Federal, 

Caixa Econômica Federal (CEF) e Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). A 

ETE tem capacidade para tratar a vazão de até 328 l/s e possui algumas novidades, entre 

elas: (i) a utilização de um pré-tratamento com reatores anaeróbios de fluxo ascendente 

(RAFA), seguido do sistema de lodos ativados com remoção biológica de nutrientes 

(fósforo e nitrogênio); (ii) operação totalmente automatizada; (iii) recuperação ambiental
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da área afetada pelo empreendimento; e (iv) unidades estruturadas no solo com a 

utilização de geomembrana para a sua impermeabilização. É interessante mencionar 

também o prazo de construção da ETE – 15 meses, não comum no Brasil para obras 

similares construídas com recursos públicos, que via de regra tem sido implantadas com 

prazos muito superiores, as vezes até ultrapassando mandatos administrativos. O RAFA 

construído seguiu a tecnologia adotada pela SANEPAR. Este é um bom exemplo de como 

economizar custos no tratamento de esgoto. Com o uso do RAFA diminuiu-se bastante a 

carga orgânica a ser removida pelos tanques de aeração (lodo ativado), e em 

conseqüência economizou-se, dentre outros, os gastos com energia elétrica.     

O Governo Federal, através do Ministério das Cidades e da Caixa Econômica Federal, 

assinou em Dezembro de 2003 contratos de financiamentos (utilizando recursos do 

FGTS) somente com estados do Norte e Nordeste do País para aplicação de obras na 

área de saneamento, totalizando R$ 1,1 bilhões (o total previsto para o ano de 2003 é de 

R$ 1,4 bilhões). Os estados da Região Nordeste beneficiados são: Sergipe (R$ 94,0 

milhões), Rio Grande do Norte (R$ 154,8 milhões),Ceará (R$ 65,2 milhões), Pernambuco 

(R$ 124,9 milhões), Bahia (R$ 127,5 milhões), Maranhão, Piauí e Paraíba, estes três 

últimos em valores que ainda não tinham sido divulgados na ocasião. Na Região Norte 

foram contemplados os estados do Pará com R$ 81 milhões e Amazonas (valor não 

divulgado na época). Os recursos beneficiando os 05 estados do Nordeste e 01 do Norte, 

assumem o valor total de R$ 647,4 milhões. O Estado de Santa Catarina não foi nesta 

ocasião contemplada com recursos.  

O Presidente da República anunciou que em 2004 o Setor de Saneamento receberá 

recursos da ordem de R$ 6 bilhões, sendo metade oriundos do FGTS. Percebe-se um 

aumento de R$ 1,5 bilhões em relação ao valor previsto inicialmente pelo Governo 

Federal, que era de R$ 4,5 bilhões. Segundo o Presidente, neste valor está incluída a 

parcela a ser aplicada pela iniciativa privada.  

A Prefeitura Municipal de Porto Alegre/RS está negociando com o BID – Banco 

Interamericano de Desenvolvimento um financiamento para compor os recursos
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destinados à implantação do Programa Integrado Sócio-Ambiental, o qual pretende elevar 

de 27% para 77% o índice de tratamento dos esgotos da Cidade de Porto Alegre, a 

execução de obras de proteção contra cheias e o reassentamento de 1.600 famílias. O 

valor total do Programa está orçado em US$ 115 milhões, dos quais 60% serão 

financiados pelo BID. Os outros 40% serão provenientes da contrapartida da Prefeitura 

Municipal de Porto Alegre, parte da qual incluindo recursos da CEF. 

Um dos mais significativos exemplos positivos de como fazer uma gestão compartilhada 

foi dado pelos trabalhadores da Companhia de Água e Esgoto do Estado de Rondônia 

(CAERD). O descalabro administrativo levaram a Empresa a uma situação pré-falimentar. 

As dívidas trabalhistas (R$ 48.745.534,00), de encargos sociais (R$ 124.982.501,73) e da 

folha de pagamento atrasada em 5 meses (R$ 4.183.584,94) somavam em Agosto de 

2000 o valor total de R$ 185.000.503,61. Arrecadação bloqueada pelo Ministério Público, 

contas bloqueadas pelo Tribunal Regional do Trabalho, e falta de crédito junto aos 

fornecedores deixaram a CAERD à deriva. Tomando como referência a arrecadação 

auferida no ano de 2000 (R$ 18.167.293,58), seriam necessários 123 meses de 

arrecadação (10 anos e 3 meses) para o pagamento apenas das dívidas trabalhistas, 

encargos sociais e folhas de pagamento atrasadas. Somado a isto, o valor das contas a 

receber atingia o expressivo montante de R$ 60.403.234,89 (33% da dívida acima citada 

e 3,3 vezes o valor da arrecadação anual de 2000). A situação desesperadora dos 

trabalhadores da CAERD, principalmente pelo atraso de 5 folhas de pagamento, levou a 

uma greve que durou 96 dias e somente terminou com um “Acordo de Gestão 

Compartilhada” firmado com o Governo do Estado, a CAERD e SINDUR – Sindicato dos 

Trabalhadores nas Indústrias Urbanas do Estado de Rondônia. As premissas básicas do 

Acordo de Gestão Compartilhada foram as seguintes: 

a) resgatar e garantir a continuidade dos serviços prestados pela CAERD; 

b) suspensão temporária de alguns direitos garantidos em Acordo Coletivo de Trabalho e 

Resoluções de Diretoria (gratificação de função, horas extras, anuênio, penosidade, 

auxílios educação e creche, assistência médica, adicional de periculosidade e 

insalubridade); 
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c) pagamento dos 5 meses de salários atrasados através de um empréstimo feito junto ao 

Banco do Brasil, tendo o Governo do Estado como fiador;  

d) pagamento em dia das contas de água e esgoto dos órgãos públicos vinculados ao 

Governo do Estado faturadas pela CAERD; 

e) posse de  02  (dois)  diretores  escolhidos  pelos  funcionários  e  do  diretor presidente 

nomeado pelo Governo do Estado;   

f)  redução de 15 (quinze) para 05 (cinco) os cargos comissionados; 

g) modernização do Sistema Comercial; 

h) elaboração do Planejamento Estratégico da CAERD;  

i)  elaboração de um programa de treinamento para o corpo funcional; 

j)  elaboração de um programa de recuperação das contas a receber; 

k) renegociação   e   negociação   das   dívidas   trabalhistas,    dos   encargos   sociais   e 

fornecedores; e 

l) mudança da sede administrativa da CAERD de um imóvel alugado para imóvel próprio. 

O prazo de validade da Gestão Compartilhada, inicialmente de 6 meses, foi renovado por 

mais 01 ano, tal foram expressivos os resultados obtidos. E o novo governo estadual 

(administração 2003 – 2006) renovou o acordo por mais 04 anos.  

A Associação das Empresas de Saneamento Básico Estaduais (AESBE) está 

discordando dos números divulgados pelo Governo Federal anunciando a liberação de  

R$ 2,9 bilhões para aplicação no Setor de Saneamento no ano de 2004. Segundo o 

Assessor Técnico da AESBE, Marcos Thadeu Abicalil, em reunião realizada no dia 11 de 

Dezembro de 2003, o Conselho Monetário Nacional (CMN) editou a Resolução No 3.153 

que trata do Contingenciamento do Crédito ao Setor Público, a qual permitiu novas 

operações de crédito em saneamento ambiental (água, esgoto, lixo e desenvolvimento 

institucional) no valor limite de R$ 2,9 bilhões. Ele afirma que da forma como foi redigida, 

esta resolução incorpora no valor destinado para o ano de 2004 os recursos já 

contratados no ano de 2003. Assim, os R$ 2,9 bilhões previstos para o ano de 2004 na 

realidade se reduzem para R$ 1,1 bilhões (apenas 38% do previsto inicialmente). Para a 

AESBE ficam frustradas as expectativas de um real e significativo aumento de
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investimentos no Setor de Saneamento, prejudicando certamente as metas de 

universalização. Esta nova resolução alterou a famigerada Resolução No 2.287 de 

30/03/2001 do CMN que estabelecia o contingenciamento de crédito ao setor público.                 

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) anunciou que em 

2004 irá dispor de um orçamento de R$ 47,3 bilhões (38,7% superior em relação ao ano 

de 2003). Deste total, o montante de R$ 15,5 bulhões serão investidos em obras de infra-

estrutura.  

Em reunião realizada no dia 17 de Dezembro de 2003 no Palácio do Planalto em Brasília, 

o Governo Federal assinou protocolos de financiamento para obras de saneamento em 12 

estados brasileiros (incluindo o Distrito Federal) no valor total de R$ 1,72 bilhões com 

recursos oriundos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS. Este valor 

representa quase 6 vezes a soma de todos os empréstimos contratados pela CEF com o 

Setor de Saneamento nos últimos quatro anos (1999 – 2002), que foi de R$ 273 milhões. 

Na solenidade foi também anunciado que o Conselho Curador do FGTS já aprovou para o 

orçamento de 2004 mais R$ 1,8 bilhões para obras de saneamento. Outra notícia dada foi 

de que no PPA estão previstos investimentos da ordem de R$ 4,5 bilhões por ano para o 

Setor de Saneamento, dos quais R$ 1,6 bilhões (37%) virão da CEF via FGTS, R$ 1,6 

bilhões (37%) do BNDES via Fundo de Amparo do Trabalhador (FAT) e mais R$ 1,3 

bilhões (27%) do Orçamento Geral da União (OGU). Como o Governo Federal considera 

que as operadoras poderão aportar mais R$ 1,5 bilhões, a soma anual dos investimentos 

no Setor de Saneamento pode chegar a R$ 6 bilhões, já em 2004. O Quadro 44 

discrimina, por estado ou operadora, a relação dos protocolos de intenções assinados em 

17/12/2003, com os respectivos valores e populações beneficiadas. Foram ainda 

assinados em 2003 protocolos com os estados da Bahia e Pernambuco nos valores de 

R$ 144.977.247,04 e R$ 124.903.666,50 respectivamente, mas cujos contratos de 

financiamento foram celebrados somente no ano de 2004. Infelizmente não foram 

alocados para o ano de 2004 nesta linha de financiamento recursos para serem aplicados 

em saneamento no Estado de Santa Catarina. É oportuno mencionar que o Estado de
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Santa Catarina tem um dos piores índices de cobertura em esgoto do País, apenas 12%. 

Quadro 44: Investimentos Previstos no Setor de Saneamento do Brasil: Relação dos  Protocolos de 
Intenções Assinados em 17/12/2003 

Entidade Valor (Reais) População Beneficiada (hab.) 
Governo do Estado da Paraíba 142.912.165,95 635.164
Governo do Estado de Sergipe 94.000.000,00 417.777
Governo do Estado de Amazonas  100.000.000,00 444.444
Governo do Estado do Pará 81.000.000,00 360.000
Governo do Estado do Ceará 65.191.949,72 289.742
Governo do Estado do Maranhão 102.000.000,00 453.333
Governo do Estado do Piauí 29.485.074,65 131.044
Governo do Estado do Rio Grande do Norte 152.776.262,69 688.398
CAESB (DF) 1 55.321.127,60 245.875
COPASA (MG) 71.567.003,91 315.555
SABESP (SP) 324.734.175,94 1.443.262
SANASA (Campinas/SP) 2 119.705.908,35 533.333
SANEPAR (PR) 3 325.025.169,66 1.445.275
ECO-ITA-ENOB (São Paulo) 4 5.700.000,00 25.333
PROLAGOS (Região dos Lagos/RJ) 4 53.200.000,00 236.444
Total 1.722.618.838,47 7.664.979

Fonte: Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental/ Ministério das Cidades. 
1 Deste valor a parcela de R$ 10.357.000,00 refere-se a contrato já assinado. 
2 Deste valor a parcela de R$ 40.000.000,00 refere-se a contrato já assinado. 
3 Deste valor a parcela de R$ 63.607.000,00 refere-se a contrato já assinado.                                 4 Operadora privada. 

O Congresso Nacional aprovou em 23 de Dezembro de 2003 o “Orçamento da União” 

para o ano de 2004. Foram previstos R$ 12 bilhões (ver Quadro 45) para novos 

investimentos, e a Região Sul do País ficou com a menor fatia dos recursos (8% do total – 

R$ 960 milhões).  
Quadro 45: Distribuição  dos Recursos por Região nos Investimentos  Previstos  no  Orçamento  da 

União para o Ano 2004   

Investimentos Previstos Região 
Valor (R$ milhões) (%) 

Nordeste 2.364.000 19,7
Sudeste 1.536.000 12,8
Norte 1.332.000 11,1
Centro/Oeste 1.128.000 9,4
Sul 960.000 8,0
Total 12.000.000 100,0

No final do ano de 2003 a Presidência da República encaminha ao Congresso Nacional o 

Projeto de Lei No 2.546/04 que “instrui normas gerais para licitação e contratação de 

parcerias público privadas no âmbito da administração pública”.  
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O homem levou milhões de anos para formar uma comunidade com 1 bilhão de pessoas, 

o que aconteceu por volta do ano de 1800. Em 1930 atingiu 2 bilhões de pessoas, em 

1960 alcançou 3 bilhões, em 1975 pulou para 4 bilhões e chegou a 6 bilhões em 2000. 

Previsões feitas por especialistas indicam que a população mundial alcançará 8 bilhões 

de pessoas no ano de 2025, 9 bilhões em 2052, chegando a 10 bilhões em 2071. Os 

dados contidos no Quadro 46, onde é apresentada a evolução da população mundial no 

período de 1000 a 2071, mostram que esta aumentou a taxas crescentes até o ano de 

1990, em cuja década atingiu o pico de crescimento (83 milhões de pessoas/ano). O 

pequeno decréscimo ocorrido na década de 1940 (22 milhões de pessoas/ano) teve como 

fato principal os efeitos da segundo guerra mundial. No período de 1990 a 2000 a taxa de 

crescimento decaiu para 75 milhões de pessoas/ano. As previsões feitas a partir do ano 

de 2000 adotam uma redução contínua da taxa de crescimento, atingindo 33 milhões de 

pessoas/ano na década de 2040. A partir daí, até o ano de 2071, a taxa volta a crescer 

em torno de 51,90 milhões de pessoas/ano. Segundo Thomas Robert Malthus (1766 – 

1834) em seu livro publicado em 1798 (Um Ensaio Sobre o Princípio da População – An 

Essay on the Principle of Population), a produção de comida no mundo não acompanhará 

o seu crescimento populacional. Esta tese abriu um dos debates mais perenes de todos 

os tempos: há limite, afinal, para a população que a Terra pode alimentar ? Na mesma 

linha de raciocínio o biólogo Paul Ehrlich escreveu em 1968 o livro “A Bomba da 

População”. Pessimista provou-se ser o livro “Os Limites para o Crescimento”, estudo 

feito em 1972 por Dennis e Donella Meadows para o Clube de Roma. Seus modelos 

matemáticos levaram a profecias catastróficas para o Século XXI, ou seja, a explosão 

populacional levaria necessariamente a um colapso dos recursos naturais. John Cohen, 

que lançou em 1995 o livro “Quantas Pessoas a Terra pode Suportar ?” (How Many 

People Can the Earth Support ?), diz que a questão é cultural e política. No histórico que 

traçou das estimativas existentes desde 1679, a população máxima da Terra deveria ficar 

entre 4 a 16 bilhões de pessoas (Jornal Folha de São Paulo de 02/07/1999 e Jornal A 

Notícia de 14/01/2004). Nosso Comentário: “É preciso, por outro lado, ter em mente que a 

engenharia genética não tem o poder de aumentar o estoque físico de água doce do
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planeta, a principal limitação da agricultura. A agricultura irrigada consome 70% da água 

doce usada pelo homem. No caso do uso de água subterrânea pela agricultura, por 

exemplo, o que se tem verificado é uma exploração já superior à recarga da natureza. 

Independentemente das previsões populacionais futuras existentes, a maior ou a menor, 

em algumas partes do planeta a escassez de água já se faz sentir, avizinhando-se assim 

um quadro sombrio. Reuso de água, adoção de uma agricultura irrigada sustentável, 

redução das perdas e desperdícios nos sistemas de abastecimento de água, sistemas 

hidráulicos intradomiciliares inteligentes, cobrança pelo uso da água, controle da extração 

da água subterrânea e proteção das suas áreas de recarga, preservação das florestas 

remanescentes, criação de áreas de preservação ambiental permanente, em especial 

junto às nascentes e margens dos mananciais superficiais, incremento das políticas de 

reflorestamento, recuperação de áreas degradadas, prioridade aos programas de 

despoluição dos corpos de água, produção industrial limpa, coleta e tratamento dos 

esgotos sanitários, coleta e destinação adequada dos resíduos sólidos urbanos e rurais, 

são, por exemplo, ações que se tornam cada vez mais imprescindíveis para se alcançar 

no futuro uma vida digna e ecologicamente correta”.         

A arrecadação do Governo Federal com impostos no período de 1995 a 2003 teve, 

excetuando os anos de 1996 e 2003, um crescimento real significativo, atingindo o total 

de 56,60% (ver Quadro 47). As maiores taxas de crescimento ocorreram nos anos de 

1998 (14,60%) e 2002 (13,86%). Caso fosse aplicado pelo Governo Federal apenas 1% 

da arrecadação anual obtida com estes impostos em intervenções de saneamento, 

teríamos um montante de R$ 19,843 bilhões no período de 1995 a 2003, o equivalente a 

um valor médio anual de R$ 2,205 bilhões. Somando este valor com os financiamentos da 

CEF (recursos do FGTS) e do BNDES (recursos do FAT), mais as contrapartidas das 

operadoras públicas e os recursos alocados pelas operadoras privadas, um significativo 

investimento teria sido feito no Setor de Saneamento no período citado.  
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Quadro 46: Evolução da População Mundial: Período Anos 1000 a 2071 

População (bilhões) Ano Intervalo 
(anos) No Ano No Período 

Crescimento Médio Anual no 
Período  

1000 - 0,31 - -
1250 250 0,40 0,09 0,36
1500 250 0,50 0,10 0,40
1750 250 0,79 0,29 1,16
1800 50 0,98 0,19 3,80
1850 50 1,26 0,28 5,60
1900 50 1,65 0,39 7,80
1910 10 1,75 0,10 10,00 
1920 10 1,86 0,11 11,00
1930 10 2,07 0,21 21,00
1940 10 2,30 0,23 23,00
1950 10 2,52 0,22 22,00
1960 10 3,02 0,50 50,00
1970 10 3,70 0,68 68,00
1980 10 4,44 0,74 74,00
1990 10 5,27 0,83 83,00
2000 10 6,02 0,75 75,00
2010 10 6,79 0,77 77,00
2020 10 7,50 0,71 71,00
2030 10 8,11 0,61 61,00
2040 10 8,58 0,47 47,00
2050 10 8,91 0,33 33,00
2071 21 10,00 1,09 51,90

Fonte: Agência de População da Organização das Nações Unidas.  

Quadro 47: Arrecadação Anual do Governo Federal com Impostos no Período de 1995 a 2003 

Crescimento Ano Valor * 
(R$ bilhões) Em Relação ao Ano Anterior (%) 

1995 164,377 - -
1996 160,446 (-2,39) (-2,39)
1997 177,726 10,77 8,38
1998 203,676 14,60 22,98
1999 220,757 8,39 31,37
2000 240,741 9,05 40,42
2001 250,776 4,17 44,59
2002 285,537 13,86 58,45
2003 280,262 (-1,85) 56,60
Soma 1.984,298  

Fonte: Jornal DC, 16/01/2004, Economia, Página 17. 
* Valores já deflacionados pela inflação medida pelo IPCA.  
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Fazendo uma síntese da história do Setor de Saneamento no Brasil pode-se dizer que a 

partir de 1968, até a atualidade, este teve uma seqüência de períodos bem definidos 

conforme citado no “Diagnóstico do Setor Saneamento: Estudo Econômico e Financeiro” 

elaborado pelo Ministério de Planejamento e Orçamento, PMSS, SPU e IPEA: 

  Até 1968: flexibilidade, estatização e atendimento descentralizado dos serviços;  

 De 1969 a 1970: criação do Sistema Financeiro do Saneamento (SFS) e dos 

instrumentos básicos de financiamento;   

  De 1971 a 1984:  instalação,  operação  e  auge  do  Plano  Nacional  de Saneamento – 

PLANASA;  

  De 1985 a 1989: o PLANASA na Governo da Nova República; e  

  De 1990 em diante: extinção do PLANASA e a busca de um novo modelo. 

Pode-se dizer que até 1968 as diversas soluções tentadas para o equacionamento dos 

serviços de água e esgotos no Brasil careceram de um planejamento sistematizado, que 

ensejasse uma perspectiva global e realista do setor.Os recursos financeiros consignados 

nos orçamentos públicos foram via de regra irrisórios em relação a outros setores, e sua 

aplicação se fez geralmente de forma pulverizada. Aliado a estes problemas, a falta de 

um sistema de tarifação adequado e realista levou a um desequilíbrio acentuado entre a 

demanda crescente e a oferta insuficiente desses serviços.  

O período de 1969 a 1970 ficou marcado pelos seguintes eventos significativos: 

 Estímulo à criação das Companhias Estaduais de Saneamento como agentes de 

implantação da Política Nacional de Saneamento, e dos Fundos Estaduais de Água e 

Esgoto (FAE) como instrumento das contrapartidas estaduais aos empréstimos do 

SFS; 

  Estabelecimento  da  regra  básica  de financiamento que previa aportes de 37,5% pelo 

BNH (Governo Federal), 37,5% pelo FAE (governo Estadual) e transferência de 25,0% 

restantes ao município a fundo perdido;    
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  Centralização  das  transferências  da  União,  a  fundo perdido, no SFS, para compor a 

contrapartida local;  

 Criação do Fundo de Financiamento para o Saneamento (FISANE), destinado ao 

financiamento para as obras de implantação/ampliação de sistemas de abastecimento 

de água e de sistemas de esgotos sanitários, e à constituição dos FAE´s estaduais; e 

 Criação pelo BNH em 17 de Setembro de 1969 através da RD No 59 o Sub-Programa 

REFINESG, destinado ao financiamento de investimentos no setor de esgoto.  

A fase seguinte (1971 a 1984) se caracteriza pela instalação, operação e auge do 

PLANASA, que tinha como pressupostos básicos: 

  Eliminação do  déficit de saneamento básico e posterior manutenção do equilíbrio entre 

oferta e demanda, mediante processo contínuo de planejamento e gestão; 

  Auto-sustentação financeira do setor, através da consolidação dos FAE´s estaduais; 

  Política tarifária permitindo equilíbrio entre receita e despesa; 

  Desenvolvimento e consolidação das companhias estaduais de saneamento; 

  Extensão dos serviços a todos os núcleos urbanos e níveis de renda da população; 

 Gestão superior da Política Nacional de Saneamento a cargo do Governo Federal 

mediante normatização, coordenação, controle e apoio financeiro; 

 Estrutura baseada na gestão superior pelo BNH, atuação dos governos estaduais 

criando as suas companhias de saneamento de saneamento básico (CESB´s) e os 

FAE´s, execução e promoção por meio das CESB´s, participação dos governos 

municipais concedendo a exploração de seus serviços às CESB´s e apoio técnico ao 

BNH por órgãos técnicos por ele contratados; 

 Adoção de subsídios cruzados entre os consumidores de maior e menor poder 

aquisitivo dentro da área de jurisdição da cada CESB, mediante estrutura tarifária 

padrão em cada estado; 
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 Utilização de recursos provenientes do FGTS, do orçamento fiscal da União e dos 

estados para compor os FAE´s; 

  Filosofia empresarial para as CESB´s; e 

 Adoção do Estudo de Viabilidade Global, por Estado e não mais por município ou 

sistema.         

Com o advento da Nova República (1985) houve o comprometimento do novo governo 

com o resgate da dívida social acumuladas nas décadas anteriores. No período de 1985 a 

1989 o setor de saneamento passou por uma tremenda crise de existência, com a 

extinção e criação de inúmeros órgãos federais que o serviam de suporte. As dificuldades 

financeiras enfrentadas pelo País e a redução drástica dos recursos destinados ao 

saneamento, enfraqueceram o PLANASA e o BNH, fazendo com que a defasagem nas 

tarifas e a inadimplência por parte da maioria das companhias estaduais de saneamento 

se acentuassem. Este período é marcado também pela transição conturbada para o 

regime democrático, caracterizado por taxas de inflação elevadas, programas efêmeros 

de estabilização monetárias, mudanças institucionais mal planejadas e pela promulgação 

da nova Constituição Federal (1988). Em 1986 o BNH foi incorporado pela Caixa 

Econômica Federal–CEF e, a partir desse momento, o PLANASA começa a desaparecer, 

dando origem a programas sem planejamento, sem estrutura de gestão e casuisticamente 

associados a determinadas linhas de financiamento, sem caracterizar um plano 

organizado de ação.  

A partir de 1990 começa a se delinear um novo cenário para o saneamento no País, 

caracterizado pelos seguintes eventos: 

  Criação do Ministério da Ação Social (MAS) e da Secretaria Nacional de Saneamento 

(SNS) a ele subordinada, e encarregada da formulação da Política Nacional de 

Saneamento e de seus programas e regras para aplicação dos recursos, 

fundamentalmente os do FGTS e do Orçamento Geral da União – OGU;       
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 Aplicação de recursos do FGTS pela CEF, mediante regras estabelecidas pelo 

Conselho Curador do FGTS e sua interpretação pela SNS, principalmente aos 

municípios não integrantes do PLANASA; e 

  Instituição do Projeto de Modernização do Setor Saneamento (PMSS), com recursos do 

Banco Mundial – BIRD, destinado a apoiar companhias de saneamento que se 

integrassem a programas de desenvolvimento e aperfeiçoamento empresarial, e a 

formular as novas bases institucionais para o saneamento. 

Quando da instalação do Governo Collor em 1990 foram definidas novas metas para o 

setor de saneamento, a serem cumpridas no período de 1991 a 1999, quais sejam: 

 incremento da cobertura com água potável de 86% para 96%; 

 incremento da coleta de esgoto de 49% para 65%; 

 incremento do tratamento de esgoto de 20% para 44%; e 

 incremento da coleta de lixo de 78% para 83%. 

Essas metas seriam alcançadas com o aporte de recursos da ordem de R$ 9,5 bilhões. 

Entretanto, a crise política de 1992 foi determinante para o declínio do PLANASA. Em 

09/07/1992 por meio da Resolução No 076 do Conselho Curador do FGTS deu-se a 

extinção formal do PLANASA. Apesar de muitas vezes questionado por alguns 

especialistas, o PLANASA teve papel marcante na história do saneamento do País. 

Segundo análise da ABES – Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental e 

da OPAS – Organização Pan-Americana da Saúde, a política do PLANASA até o ano de 

1980 havia sido bem sucedida no que diz respeito ao abastecimento de água, tendo 

atingido 80% da população urbana brasileira. Outro aspecto positivo a destacar, é que o 

PLANASA conseguiu aplicar nas regiões mais pobres do País recursos significativamente 

maiores que a arrecadação líquida do FGTS nestas regiões, contribuindo de alguma 

forma para atenuar a má distribuição de renda na sociedade brasileira. No caso do 

esgotamento sanitário os avanços foram, no entanto, pequenos. A meta estabelecida para 

a coleta de esgoto ficou aquém da prevista, chegando a 32% em 1980. É bom lembrar 

também que a crise mundial ocorrida na década de 1980 levou também o Brasil a não
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alcançar a meta prevista na Década Internacional de Abastecimento de Água e 

Saneamento.  

Para substituir o PLANASA foram criados o PRONURB – Programa de Saneamento para 

Núcleos Urbanos e o PROSANEAR, este último destinado a financiar obras de 

abastecimento de água e de esgotamento sanitário em favelas e periferias urbanas.  

O Brasil se fez presente na lista dos 176 países que assumiram em 1992 o compromisso 

de implementar a chamada “Agenda 21”, documento definido durante a Conferência das 

Nações Unidas para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento – RIO 92, com o objetivo de 

mudar o padrão de desenvolvimento ao longo do Século 21. O saneamento e, mais 

especificamente, o esgoto sanitário, foi considerado como uma questão fundamental 

para a promoção do desenvolvimento sustentável.  

Em 1994 o Congresso Nacional aprovou o PLC No 199/1993 que dispunha sobre a 

Política Nacional de Saneamento e seus instrumentos, entretanto, em 05 de Janeiro de 

1995 o Presidente da República aplicou veto integral a este dispositivo legal, tão 

largamente debatido com o setor e a classe política.  

A partir de 1995, com a extinção do Ministério do Bem-Estar Social, sucessor do 

Ministério de Ação Social – MAS, a condução da Política Nacional de Saneamento ficou 

sob a responsabilidade da Secretaria de Política Urbana – SEPURB, do Ministério do 

Planejamento e Orçamento. Posteriormente a SEPURB foi sucedida pela SEDU – 

Secretaria de Desenvolvimento Urbano, vinculada à Presidência da República. Em 1995 

foi promulgada a Lei Federal No 8.987 que trata das concessões de serviços públicos.  

Em 1997 foram suspensos os empréstimos de recursos do FGTS e do Pró-Saneamento, 

único programa a financiar o setor público. Em contra-partida, o Conselho Curador do 

FGTS aprova a liberação de recursos desse fundo para a iniciativa privada.  

Em 1998 houve o contingenciamento de crédito ao setor público, onde grande parte das 

operações que utilizavam recursos do FGTS para saneamento e habitação foram 

consideradas extra-limites.  
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Em 1999 no acordo firmado com o FMI, o governo brasileiro se compromete a acelerar o 

programa de privatizações dos serviços de água e esgoto.  

No ano de 2000 o ranking das Unidades da Federação com gastos em saúde como 

proporção do PIB tem a liderança do Estado de Tocantins com 10,18%, seguido pelo 

Estado do Acre com 9,83% e pelo Estado de Roraima com 9,65%. O Estado de Santa 

Catarina aparece na 24a posição com 2,73% (Fonte: IPEA). No ranking municipal com 

gasto per capita em saúde no ano de 2000 aparece em primeiro lugar o Município de 

Itaipulândia (Paraná) com R$ 859,73. Em seguida vem o Município de Irapoã (Minas 

Gerais) com R$ 826,94 e depois o Município de Quissamã (Rio de Janeiro) com R$ 

742,36. Em Santa Catarina o município melhor posicionado é Santiago do Sul na 31a 

posição com R$ 346,85 (Fonte: Perfil Municipal 2000/IBGE). Por outro lado, a liderança 

dos municípios atendidos com rede coletora de esgoto no ano de 2000 ficou com o 

Município de São Caetano do Sul com 98,64% que, por coincidência, apresentou também 

o maior Índice de Desenvolvimento Humano – IDH do País, sintetizando as possíveis 

relações entre saneamento, expectativa de vida ao nascer, escolaridade e renda. No 

ranking nacional de mortalidade infantil identificada no ano de 2000 há grande presença 

de municípios nordestinos. Eles ocupam 48 das 50 primeiras posições. O município pior 

classificado é Ipubi no Estado de Pernambuco com 109,70 mortes por mil nascidos vivos. 

O mesmo ocorre quanto a mortalidade de crianças até 5 anos de idade, assumindo a pior 

classificação agora o Município de Centro de Guilherme no Estado de Maranhão com 

134,84 mortes de crianças até 5 anos por mil nascidas vivas. O Estado de Santa Catarina 

não tem nenhum município classificado em os 50 piores índices de mortalidade infantil 

(Censo Demográfico 2000/IBGE).  

Em 2003 foi criado o Ministério das Cidades, a quem ficou vinculado todo o setor de 

saneamento. Vinculada ao Ministério das Cidades foi criada também em 2003 a SNSA – 

Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental, que substituiu a SEPURB.  

Dados levantados pelo PNAD/IBGE de 2003 indicaram que cerca de 8,6 milhões (17,5 %) 

dos 49,1 milhões de domicílios totais (urbano + rural) existentes no Brasil não eram
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atendidos por rede geral de abastecimento de água e 25,6 milhões (52,0 %) não tinham 

acesso à rede coletora de esgoto sanitário. Considerando apenas a área urbana, 8,0 % 

dos domicílios não dispunham de água tratada e 44,7 % não eram atendidos por rede 

coletora de esgoto sanitário.  

No início do ano de 2003 a CASAN, preocupada com o baixo índice de cobertura em 

esgoto no Estado de Santa Catarina, lança o “Programa de Saneamento Ambiental do 

Estado de Santa Catarina”, o qual tem por objetivo principal implantar e/ou ampliar 

sistemas de esgotos sanitários em 83 municípios catarinenses até o ano de 2012. A meta 

é atingir, na primeira etapa (até 2008) uma cobertura em esgoto de 45% da população 

urbana do Estado, hoje situada em apenas 10%. Na segunda etapa (de 2009 a 2012) a 

meta é alcançar uma cobertura em esgoto de 70% da população urbana do Estado. Os 

recursos para as obras de esgoto previstas estão sendo negociados com o Governo do 

Japão, BNDES e CEF, e totalizam o valor de US$ 312.936.000. Na primeira etapa 

deverão ser aplicados US$ 156.245.000 e na segunda etapa mais US$ 156.691.000. O 

Município de Florianópolis é um dos contemplados no programa, e espera receber 

recursos para aplicação em obras de esgoto da ordem de US$ 10.320.000 na primeira 

etapa e de US$ 10.590.000 na segunda etapa.     

Fontes do Ministério das Cidades revelam em 2004 que a universalização dos serviços de 

água e esgoto no Brasil exigirá a aplicação anual de recursos da ordem de R$ 9 bilhões 

nos próximos 20 anos, totalizando a considerável cifra de R$ 180 bilhões. Apesar deste 

número ser a primeira vista significativo, ele se torna exeqüível se considerarmos que 

investir em saneamento traz uma economia sensível nos gastos com a medicina curativa. 

A relação é de 1:4, ou seja, para cada real investido em saneamento se economiza quatro 

reais com medicina curativa. Além disto, o setor de saneamento é um dos que gera 

empregos com menor custo para cada vaga no mercado de trabalho, por exemplo, seis 

vezes menos que o custo de uma vaga na indústria automobilística. Em 2004 foi também 

promulgada a Lei Federal No 11.079 que trata das parcerias público-privadas.  

Em 2005 foi promulgada a Lei Federal No 11.079 que trata dos consórcios públicos.  
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Em 05 de Janeiro de 2007 foi aprovada pelo Congresso Nacional a “Lei Federal            

No 11.045 que estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico e para a 

política federal de saneamento básico”. Pode-se dizer que foi o evento mais importante 

para o Setor de Saneamento.  

Uma das melhores e mais despretensiosas películas brasileiras de 2007 tem o título 

“Saneamento Básico: O Filme” e retrata com fidedignidade diversos aspectos associados 

às dificuldades de oferta de esgoto tratado no Brasil.  

Dados publicados em 2007, tendo como base levantamentos feitos pelo PNAD – 

Pesquisa Nacional de Amostragem de Domicílios no período de 1992 a 2006 (15 anos) 

identificaram o seguinte quadro na evolução do setor de esgoto no Brasil: 

  A taxa de acesso à rede  coletora  de  esgoto  cresceu  10,75%  pontos  percentuais, 

passando de 36,02% em 1992 para 46,77% em 2006; 

  A medida que se encaminha em direção aos grupos mais velhos de pessoas a  taxa  de 

acesso à rede coletora de  esgoto  aumenta. Em 1992 o pico ocorreu na faixa de 40 a 

44 anos (41,99%) e em 2006 foi de 51,87% na faixa etária de 50 a 54 anos; 

  O aumento da taxa de acesso à rede coletora de esgoto no caso da escolaridade não é 

tão expressivo. O pico ocorre na faixa de mais de 12 anos de estudo, com uma taxa de 

73,01% em 1992 e 70,83% em 2006. No caso dos sem instrução a taxa passou de 

17,1% em 1992 para 25,57% em 2006;  

  O crescimento do acesso a esgotamento sanitário em favelas passou de  25,57% em 

1992 para 45,98% em 2006; e 

  O ranking da taxa de acesso à rede geral de  esgoto  em  2006  em  cada  Unidade  da 

Federação (ver Quadro 48) mostra a liderança do Estado de São Paulo (84,24%). O 

Estado de Santa Catarina aparece na 19a colocação com 10,54%.  

Em Dezembro de 2008 é publicado o livro “Sistema Condominial: Uma Resposta ao 

Desafio da Universalização do Saneamento” de autoria de José Carlos Mello, o qual 
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indica uma série de alternativas para projetar, construir e operar sistemas de esgotos 

sanitários com menores custos.   

Finalizando esta abordagem sobre o setor de saneamento a nível nacional, é interessante 

atentar para o que é mencionado nos relatórios elaborados por especialistas que atuam 

no Setor de Saneamento do País. Em síntese, eles afirmam que “o saneamento, dentre 

todos os setores de infra-estrutura, constitui-se, sem dúvida alguma, na atividade mais 

essencial à preservação da vida e da saúde pública, com fortes impactos sobre o meio 

ambiente e o desenvolvimento”. Cita ainda os referidos relatórios que “a distribuição dos 

atuais déficits de atendimento ainda guarda sinais de desigualdades sociais e territoriais 

da sociedade brasileira. Os mais pobres, em especial aqueles que vivem nas periferias 

urbanas, são os que mais sofrem com a ausência ou insuficiência dos serviços de 

saneamento”. A posição incômoda do Setor,em especial na parte relativa ao esgotamento 

sanitário, levam a fatos que merecem uma profunda reflexão, dentre estes merecem 

destaque os seguintes: 

• A falta de uma adequada estrutura de saneamento, principalmente de esgotamento 

sanitário, é a principal responsável pela morte de crianças menores de 5 anos. Uma 

grande parte destas mortes é motivada por diarréia; 

• As doenças de veiculação e origem hídrica consomem a cada ano recursos superiores 

a R$ 1 bilhão em tratamento de saúde; 

• Apenas cerca de 30,0 % do esgoto sanitário coletado nos domicílios brasileiros 

recebem tratamento, e somente uma pequena parcela tem destinação final 

sanitariamente adequada ao meio ambiente; 

  A poluição originária dos despejos de esgotos sem tratamento nos mananciais de água 

vem contribuindo aceleradamente para a degradação destes últimos, criando 

dificuldades no abastecimento das grandes cidades, bem como provocando cada vez 

mais o encarecimento do processo de tratamento;  
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   65,0 % das internações hospitalares de crianças menores de 10 anos estão associadas    

à falta de saneamento básico; 

• Segundo cálculos da FUNASA – Fundação Nacional da Saúde morrem cerca de 29 

pessoas por dia no Brasil de doenças decorrentes de falta de água encanada, esgoto e 

coleta de lixo; 

• Os índices de mortalidade infantil caem,em geral, 21% quando são feitos investimentos 

em saneamento básico; 

• As doenças decorrentes da falta de saneamento básico estão matando mais gente do 

que a AIDS;  

• Cada R$ 1 milhão investido em obras de esgoto sanitário gera 30 empregos diretos e 

20 indiretos, além dos empregos permanentes quando o sistema entra em operação, 

segundo estudos encomendados pelo BNDES; 

• Constatou-se também que tão importante quando ao acesso ao saneamento em áreas 

urbanas e rurais, foi o processo de migração das áreas rurais, onde nestas últimas vivia 

44,6% da população brasileira em 1970 e em 2000 decaiu para 17,3%. Por outro lado, 

a taxa de acesso à coleta de esgoto nas áreas urbanas subiu 1,48 pontos percentuais 

por ano na década de 1970, depois veio caindo, com 1,09% na década de 1980 e com 

0,81% na década de 1990; 

• A chance de ocorrer um filho nascido natimorto é de 10,8% menor quando existe 

acesso ao saneamento básico no domicílio, e de 23,8% maior para os domicílios 

desprovidos desta importante infra-estrutura sanitária; e 

• No Brasil se gasta 0,09% do PIB com saneamento básico, sendo 0,01% via despesa 

direta, 0,01% em transferência para os estados e DF, 0,04% em transferências para os 

municípios e 0,03% para o FGTS. Por outro lado, o Brasil gasta cerca de 1,76% do seu 

PIB com despesas na área de saúde. 
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Quadro 48: Taxas de Acesso à Rede Geral de Esgoto dos Estados Brasileiros – Anos 1992 e 2006   

Taxa de Acesso à Rede Geral de Esgoto  
1992 2006 Unidade da Federação  

(%) Ranking (%) Ranking 
Crescimento  

1992 – 2006 (%)  
São Paulo 75,93 1o 84,24 1o 8,31
Distrito Federal 73,26 2o 79,85 2o 6,59
Minas Gerais 55,44 3o 73,43 3o 17,99
Rio de Janeiro 52,07 4o 60,24 4o 8,17
Espírito Santo 39,92 5o 55,33 5o 15,41
Paraná 18,89 10o 46,34 6o 27,45
Bahia 14,98 13o 38,50 7o 23,52
Pernambuco 19,22 9o 36,27 8o 17,05
Paraíba 18,39 11o 31,94 9o 13,55
Goiás 27,75 6o 31,50 10o 3,75
Sergipe 19,89 8o 31,00 11o 11,11
Acre 24,69 7o 28,31 12o 3,62
Ceará 4,83 20o 23,16 13o 18,33
Roraima 0,66 25o 17,43 14o 16,77
Rio Grande do Norte 10,21 16o 16,52 15o 6,31
Rio Grande do Sul 12,25 15o 14,77 16o 2,52
Mato Grosso 13,21 14o 12,43 17o (-0,78)
Mato Grosso do Sul 4,55 21o 11,78 18o 7,23
Santa Catarina 6,13 19o 10,54 19o 4,41
Maranhão 7,45 17o 9,44 20o 1,99
Tocantins –  – 9,14 21o 9,14
Alagoas 6,51 18o 7,60 22o 1,09
Amazonas 16,41 12o 3,97 23o (-12,44)
Pará 1,96 22o 3,95 24o 1,99
Piauí –  – 3,25 25o 3,25
Rondônia 1,09 24o 3,11 26o 2,02
Amapá 1,30 23o 1,42 27o 0,12

Fonte: CPS/FGV a partir dos microdados da PNAD/IBGE. 
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6.4. Panorama Estadual 

É apresentado a seguir, de forma cronológica, os principais eventos ocorridos no Estado 

de Santa Catarina que dizem respeito ao Setor de Saneamento, em especial do que trata 

dos Serviços de Esgoto.     

Século XVIII 

Até meados do Século XVIII os estados brasileiros, de maneira similar ao Governo 

Federal, eram praticamente ausentes nas ações relacionadas à saúde e ao saneamento. 

A maior parte das ações sanitárias durante o período colonial teve caráter individual, 

havendo poucas intervenções realizadas no plano coletivo.  

Século XIX 

Começa neste período uma crescente estadualização dos serviços sanitários, face às 

dificuldades técnicas e financeiras enfrentadas pelos municípios. A intervenção do 

Governo Estadual nas esferas municipais justificava-se pela necessidade de prevenir que 

localidades com condições sanitárias precárias gerassem problemas que pudessem 

atingir as localidades saneadas.  

1910 

A partir da década de 1910 teve início o movimento de reivindicação pelos governos 

estaduais, os quais sem condições de resolverem os seus problemas sanitários, 

começaram a solicitar auxílio técnico, financeiro e de recursos humanos da União, 

principalmente para o combate de epidemias. 

1915 

Em 14 de Setembro de 1915 o Governador Felipe Schmidt assinou a Lei No 1.045 

autorizando o Poder Executivo contrair empréstimos para dotar as principais cidades do 

Estado com serviços de energia elétrica, água e esgoto. O Estado ficou com a 

responsabilidade de contratar um profissional para orçar estes serviços e a receita
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possível em cada cidade. Ficou estabelecido também que os serviços em questão 

somente seriam executados naquelas cidades onde a renda líquida das taxas cobrisse os 

custos da amortização e os juros do capital a ser empregado. O pagamento ao 

profissional contratado pelo Estado para realizar os estudos ficou a cargo dos municípios. 

Uma vez concluídas as obras de implantação dos serviços, o Estado entregará os 

mesmos aos municípios, sem qualquer ônus, para que estes os administrem.      
 
1916 

A Cidade de Florianópolis é contemplada em 07 de Setembro de 1916 com o 

primeiro sistema público de esgotos sanitários no Estado de Santa Catarina.  

1917 

Assinados em 1917 os contratos de cooperação entre a Fundação Rokefeller (USA), 

Governo Federal e Governos Estaduais com a o objetivo de auxiliar o Brasil no combate à 

ancilostomíase e à malária.    

1935 

Através da Lei Estadual No 13 de 14 de Novembro de 1935 foi criada a Secretaria dos 

Negócios da Viação e Obras Públicas – SNVOP, e vinculada à ela à Diretoria de Obras 

Públicas – DOP.  

1952 

Entra em funcionamento o sistema de esgotos sanitários da Cidade de Lages, o 

segundo no Estado de Santa Catarina. 

1955 

Em 18 de Janeiro de 1955 através da Lei No 469 o Governador Irineu Bornhausen cria o 

Serviço de Água e Esgoto – SAE, retirando os serviços de saneamento da alçada da DOP 

– Diretoria de Obras Públicas.  
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Na década de 50 alguns esforços no Setor de Saneamento foram feitos pelo Governo do 

Estado de Santa Catarina, beneficiando algumas cidades. Após a conclusão das obras os 

sistemas eram entregues aos municípios catarinenses para operá-los e mantê-los. De 

maneira similar aos demais estados brasileiros, a falta de condições locais na época 

levaram a um funcionamento deficiente e rápida saturação dos sistemas, além do 

comprometimento das ações técnico-administrativas.   

1960 

Através da Lei No 2.427 de 22 de Outubro de 1960 o SAE era transformado em Diretoria 

de Água e Esgoto – DAE. 

1962  

Em função do crescente desenvolvimento de obras de engenharia sanitária em todo o 

território catarinense, o Governo do Estado cria em 30 de Maio de 1962 através da Lei          

No 3.058 o DAES – Departamento Autônomo de Engenharia Sanitária,entidade autárquica 

dotada de personalidade jurídica e patrimônio próprio, com sede na Capital e diretamente 

subordinada ao Chefe do Poder Executivo Estadual. O DAES ficou incumbido de planejar, 

orientar e superintender as atividades de engenharia sanitária a nível estadual, ou seja, 

ficou com a responsabilidade de fazer a gestão do Setor de Saneamento Básico no 

Estado de Santa Catarina. Em função disto, os serviços de água e esgoto existentes que 

estavam sob a administração do Governo Estadual passaram a ser geridos pelo DAES, 

dentre estes merecem destaque os "Serviços de Água e Esgoto de Florianópolis". 

Nesta data o DAE é extinto e seu patrimônio, bem como o quadro de pessoal, absorvidos 

pelo DAES. 

Em 18 de Setembro de 1962 no Governo Celso Ramos através da Lei No 3.092 foi criado 

o DEOS – Departamento Estadual de Obras e Saneamento, entidade autárquica que era 

subordinada diretamente ao Chefe do Poder Executivo Estadual,e tinha, por finalidade, 

planejar e executar obras de saneamento no Estado. Dentro deste enfoque, caberia ao 

DAES agora apenas administrar os serviços de água e esgoto existentes no Estado. O
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DEOS contava em sua estrutura organizacional com o CEOS – Conselho Estadual de 

Obras de Saneamento, cujos integrantes eram nomeados pelo Governador do Estado. O 

DAES tinha acento no CEOS. Por conflitos de atribuições entre os órgãos participantes do 

CEOS, não foram alcançados os resultados esperados quando de sua criação. 

Pode–se dizer que em 1962 as atividades inerentes ao setor de saneamento no Estado 

de Santa Catarina eram desenvolvidas diretamente, ou em conjunto, pelas prefeituras 

municipais, órgãos estaduais (representados pelo DAES e DEOS) e por órgãos federais 

(através do DNOS e da Fundação SESP). 

1963  

Criado o SIESSC – Serviço Integrado de Engenharia Sanitária de Santa Catarina, através 

de convênio firmado entre o Governo do Estado, Fundação SESP e USAID – Agência dos 

Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional.  

1965  

Criada em 28 de Fevereiro de 1967, em substituição à Superintendência do Plano de 

Valorização Econômica da Região Fronteira Sudoeste do País, a SUDESUL – 

Superintendência do Desenvolvimento da Região Sul, vinculada ao Ministério do Interior, 

com atuação nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Com recursos 

da SUDESUL foram feitos alguns investimentos em ações de saneamento básico no 

Estado de Santa Catarina. Durante algum tempo a SUDESUL atuou também como órgão 

técnico do BNH. 

Criado em 19 de Agosto de 1965 através da Lei No 183/65 o Serviço Autônomo Municipal 

de Água e Esgoto – SAMAE do Município de Brusque/SC. 

1966 

Em 11 de Agosto de 1966 através da Lei No 1.370 foi criado o Serviço Autônomo 

Municipal de Água e Esgoto – SAMAE de Blumenau/SC.  
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Também em 1966 foram criados os SAMAE´s dos municípios catarinenses de São Bento 

do Sul, São Ludgero e Campos Novos. 

1968 

Criado em 28 de Maio de 1968 através da Lei No 190 o SAMAE – Serviço Autônomo 

Municipal de Água e Esgoto de Jaraguá do Sul/SC. 

Em 24 de Julho de 1968 é criado pelo Governo do Estado de São Paulo o CETESB – 

Centro Tecnológico de Saneamento Básico,o qual até o início do ano de 1985 atuou como 

órgão técnico do BNH para o Estado de Santa Catarina através de seu Escritório Regional 

de Florianópolis.  

Criado em 25 de Outubro de 1968, através do Convênio No 0107/68 firmado entre o BNH 

e o Governo do Estado de Santa Catarina, o Fundo Estadual de Financiamento de Água e 

Esgoto – FAE. Este fundo tinha como finalidade financiar a contrapartida do Governo do 

Estado nos investimentos realizados em saneamento com recursos do BNH. O FAE era 

integralizado com recursos provenientes da receita tributária do Estado. O retorno dos 

recursos ao FAE dava-se através da amortização dos empréstimos tomados deste 

fundo.Também nesta data foi firmado o Convênio No 0108 entre o BNH, Governo do 

Estado de Santa Catarina, BADESC – Banco de Desenvolvimento do Estado de Santa 

Catarina e DAES, com a interveniência do PLAMEG – Plano de Metas do Governo e da 

SUDESUL, destinado a regular as condições gerais da operação financeira relativa ao 

financiamento e refinanciamento da implantação, ampliação e/ou melhoria de sistemas de 

abastecimento de água em municípios do Estado de Santa Catarina. Os recursos 

previstos no convênio obedeciam a seguinte composição: BNH – 37,5 % (financiados), 

FAE – 37,5 % (financiados) e Municípios – 25 % (receita própria).  

Criados também em 1968 o SAMAE – Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de 

Orleãns/SC e o Serviço Intermunicipal de Água e Esgoto – SIMAE dos municípios 

catarinenses de Joaçaba e Herval do Oeste, este último absorvendo agora também o 

recém criado Município de Luzerna.   
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1969 

Em 25 de Abril de 1969 a Assembléia Legislativa do Estado de Santa Catarina através do 

Decreto Legislativo No 13/69 aprovou os Convênios de Nos 0107/68 e 0108/68 firmados 

em 25/10/68.  

Criado em 1969 o Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto – SAMAE de 

Araranguá/SC.  

1970 
Em 13 de Dezembro de 1970 através da Lei Estadual No 4.547 foi criada a CASAN – 

Companhia Catarinense de Águas e Saneamento.  

1971 
Em 1971 entra em funcionamento o sistema de esgotos sanitários da Cidade de São 

José/SC.    

Em 30 de Abril de 1971 através do Decreto No SSP–58/71 foram estabelecidas as normas 

para a constituição da CASAN. Em 02 de Julho de 1971 deu-se a sua instalação. A 

CASAN é uma empresa de economia mista, tendo sido criada com a finalidade de ser o 

Agente Promotor do Saneamento Básico no Estado de Santa Catarina, tendo também 

como incumbência ser a sucedânea do DAES, criado em 1962. Quando de sua instalação 

a CASAN assumiu a administração dos serviços de água em 17 cidades e dos serviços 

de esgotos em 03 cidades, todas elas sedes municipais (ver Quadro 49). Os principais 

números relativos ao primeiro ano de funcionamento da CASAN, tomando como 

referência alguns indicadores, são mostrados no Quadro 50.   

Em 17 de Setembro de 1971 foi firmado entre o BNH e o Governo do Estado de Santa 

Catarina o Convênio de No R–0030/71, que aditou e alterou o Convênio de No 0107/68 

firmado em 25/10/68. Também em 17/09/71 foi firmado entre o Governo do Estado de 

Santa Catarina e o BNH o Convênio No 0031/71 com o objetivo de fixar condições para a 

realização do Programa de Abastecimento de Água no Estado de Santa Catarina, nos 

moldes preconizados pelo PLANASA.  
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Quadro 49: Relação dos Municípios Atendidos pela CASAN no 1o Ano de Atuação – 1971   
Municípios Atendidos pela CASAN – Ano 1971 

Serviços de Água Serviços de Esgoto 
 

No 

Nome Ano Implantação Nome Ano Implantação 
01 Florianópolis 1910 Florianópolis 1916 
02 Imbituba 1923 - - 
03 Laguna 1929 - - 
04 Lages 1941 Lages 1952 
05 Criciúma 1945 - - 
06 Tubarão 1949 - - 
07 São José 1 1951 São José 1971 
08 Itajaí 1953 - - 
09 Palhoça 1 1957 - - 
10 Concórdia  1958 - - 
11 Chapecó 1963 - - 
12 Garopaba 1966 - - 
13 Balneário Camboriú 1966 - - 
14 Rio do Sul 1966 - - 
15 Nova Veneza 1969 - - 
16 Biguaçu 1970 - - 
17 Mondaí 1969 - - 

Total 17  03 
Fontes: Saneamento Básico Catarinense – Resgate da História do Saneamento em Santa Catarina, Atila Alcides 

Ramos, 1991 
Os Serviços de Água e Esgotos no Brasil e no  Estado  de Santa Catarina –  Uma Retrospectiva  dos Principais 
Fatos nas Últimas Décadas, Mario  Fco. F. Meyer, 1994 
Os Serviços de Água e Esgotos no Estado de Santa Catarina – Avaliação do Desempenho da CASAN no 
Período de 1971 a 1995, Mario Fco. F. Meyer, 1995 
APL – Assessoria de Planejamento da CASAN 
1 Integrado ao Sistema de Abastecimento de Água de Florianópolis 

 

Quadro 50:  Principais Indicadores dos Serviços de Água e Esgoto Administrados pela CASAN no    
1o Ano de Atuação – 1971 

Indicador – Ano 1971 Quantitativo 
Número Total de Sedes Municipais no Estado 197
Número de Sedes Municipais com Serviços de Água Operados pela CASAN 17 (8,6 %)
Número de Sedes Municipais com Serviços de Esgoto Operados pela CASAN 03 (3,5 %)
População Urbana Total do Estado (habitantes) 1.317.079
População Urbana Atendida com Rede de Água Operada pela CASAN (hab.) 262.600
População Urbana Atendida com Rede de Esgoto Operada pela CASAN (hab.) 30.600
Cobertura em Água nos Serviços Operados pela CASAN  19,9 %
Cobertura em Esgoto nos Serviços Operados pela CASAN  2,3 %
Número Total de Ligações de Água nos Serviços de Água Operados pela CASAN  52.527
Número Total de Ligações de Esgoto nos Serviços de Água Operados pela CASAN 6.125
Número Total de Empregados (CASAN) 626
Número Total de Ligações (Água + Esgoto)/Empregado (CASAN) 94

Fontes: As mesmas do Quadro 49. 
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Em 12 de Outubro de 1971 foi aprovada pela Assembléia Legislativa do Estado de Santa 

Catarina a Lei No 4.626 que autorizou o Poder Executivo a dar fiança do Estado aos 

empréstimos contraídos ou que venham a ser contraídos pelo BESC – Banco do Estado 

de Santa Catarina com o BNH, destinados à execução de obras de abastecimento de 

água e de esgotamento sanitário.      

Em 12 de Novembro de 1971 a CASAN assinou o primeiro convênio de concessão 

(Convênio No 001/71), tendo sido beneficiado com este instrumento legal o Município de 

Timbó/SC, com término estabelecido para 20/11/2001. Curiosamente, também foi Timbó o 

primeiro município a se desvincular da CASAN, logo após o encerramento do prazo de 

concessão. 

Criado em 15 de Dezembro de 1971 através da Lei No 404 o SAMAE – Serviço Autônomo 

Municipal de Gaspar/SC. 

Em 17 de Dezembro de 1971 foi aprovada pela Assembléia Legislativa do Estado de 

Santa Catarina a Lei No 4.672 que autorizou o Poder Executivo a destinar recursos da 

receita tributária ao FAE.  
 
1972 

Firmado em 18 de Janeiro de 1972 entre o BNH e o Governo do Estado de Santa 

Catarina o Contrato Assessório de Garantia CTN–R–0036/72, em complementação ao 

Convênio No 0031/71 assinado em 17/09/71.   

Em 29 de Dezembro de 1972 foi aprovada pela Assembléia Legislativa do Estado de 

Santa Catarina a Lei No 4.812 alterando dispositivos da Lei No 4.672 de 17/12/71 que 

autorizou o Poder Executivo a destinar recursos da receita tributária ao FAE para a 

execução de obras de água e esgoto.  

Criado em 1972 o Serviço Intermunicipal de Água e Esgoto dos municípios catarinenses 

de Capinzal e Ouro. 
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1975 

Em 30 de Junho de 1975, com base na Lei No 5.089 de 30/04/75 que dispõe sobre a 

organização da administração estadual e no Decreto No 423 de 06/06/75, foi constituída a 

FATMA – Fundação de Amparo à Tecnologia e ao Meio Ambiente do Estado de Santa 

Catarina.A FATMA,quando de sua criação,absorveu as atividades da SETMA – Secretaria 

de Estado de Tecnologia e Meio Ambiente e do DEGC – Departamento Estadual de 

Geografia e Cartografia.  

Constituída em 07 de Outubro de 1975, desvinculada da ABES/PR, a Seção de Santa 

Catarina da ABES. Em 21/12/75 a criação da ABES/SC foi homologada pela ABES 

Nacional. 

1976 

Em 02 de Fevereiro de 1976 é promulgada a Lei Municipal No 1.482 que outorgou à 

CASAN a concessão de exploração dos “Serviços de Água e Esgoto do Município de 

Florianópolis/SC”.  

Em Junho de 1976 foi realizado na Cidade de Belo Horizonte – MG o “Seminário de 

Implantação de Sistemas de Abastecimento de Água em Comunidades de Pequeno 

Porte” com a participação de técnicos da ABES Nacional, Companhias Estaduais de 

Saneamento, BNH e seus órgãos técnicos. A CASAN se fez presente a este evento.      

É instalado na Cidade de Florianópolis/SC o Escritório Regional do CETESB, tendo como 

finalidade atuar como órgão técnico do BNH para o Estado de Santa Catarina nas ações 

de saneamento básico. 

Em 1976 a Secretaria de Estado de Tecnologia e Meio Ambiente formula o “Primeiro 

Plano de Controle da Poluição das Águas Balneárias do Estado de Santa Catarina”, tendo 

como órgão executor a FATMA. Este plano permitiu fazer um diagnóstico firme quanto à 

balneabilidade das praias catarinenses.  
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1977 

Em 09 de Novembro de 1977 é fundado o SINTAE – Sindicato dos Trabalhadores nas 

Indústrias de Purificação e Distribuição de Água e em Serviços de Esgoto do Estado de 

Santa Catarina, atualmente denominado de SITAESC. 

Entra em funcionamento o sistema de esgotos sanitários da Cidade de Balneário de 

Camboriú/SC. 

Criado em 1977 o Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto – SAMAE do Município 

de Timbé do Sul/SC. 

1978    

Em 1978 o Departamento de Biologia da Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC 

conclui o estudo “Determinação do Índice de Poluição Hídrica das Águas da Lagoa da 

Conceição”, localizada na Ilha de Santa Catarina, capital dos catarinenses.  

Entra em funcionamento o Sistema de Esgotos Sanitários da Cidade de Orleãns/SC. 

O período compreendido pelos anos de 1971 a 1978 pode ser caracterizado pelas 

questões institucionais do PLANASA e pela prioridade dada aos aspectos construtivos ou 

de expansão dos sistemas. A alta aceleração dada à execução das obras e serviços 

alcançou um ritmo sem precedentes na história do saneamento básico do País. Neste 

contexto vale ressaltar, por outro lado, a menor importância dada pelas Companhias 

Estaduais de Saneamento aos setores de planejamento, operação, comercial, contábil, 

financeiro e administrativo, em que pese o grande esforço despendido nos campos de 

treinamento e da assistência técnica. Constatou-se também neste período, por decisões 

que escaparam aos órgãos executivos do Plano, que as tarifas não foram reajustadas nos 

níveis necessários para permitir o equilíbrio entre receitas e despesas. Já nesta época 

ficou evidente que os objetivos do Plano somente seriam alcançados pelas Companhias 

segundo modernos preceitos de administração. A influência política na indicação dos 

dirigentes das Companhias, na maioria das vezes pessoas sem qualquer compromisso 

com o setor, além de comprometerem o alcance das metas preconizadas, prejudicou
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seriamente a saúde financeira das corporações. Por outro lado, também neste período 

algumas medidas importantes foram tomadas pelo órgão financiador federal. Entre estas 

pode ser citada, por exemplo, a redução das taxas de juros dos empréstimos, que 

passaram de 4 a 8% ao ano para 2 a 7% ao ano. Ainda no caso da implantação e/ou 

ampliação de sistemas de abastecimento de água em pequenas comunidades (as 

chamadas CPP) os juros foram reduzidos em 2%, passando a variar de 0 a 5% ao ano. 

Além disto, para estas comunidades 70% dos recursos destinados aos investimentos 

foram liberados a fundo perdido. A CASAN implantou sistemas de abastecimento de água 

na maioria das cidades de pequeno porte (CPP) do Estado de Santa Catarina utilizando 

empréstimos junto ao BNH nestas condições.  

1981 
 
Em 21 de Agosto de 1981 através da Portaria Intersetorial No 01/81 assinada pela 

Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral e pela Fundação Estadual 

do Meio Ambiente – FATMA é divulgada a “listagem das atividades consideradas 

potencialmente causadoras de degradação ambiental”. Este dispositivo legal tem 

fundamental importância nos projetos e obras de sistemas de esgotos sanitários, já que 

estas atividades são consideradas potencialmente poluidoras, estando classificadas no 

Grupo 34 – Serviços Industriais de Utilidade Pública. 

Entra em operação o Sistema de Esgotos Sanitários da Cidade de Campos 

Novos/SC. 

1982 

A CASAN publica em 1982 a primeira edição do seu “Regulamento dos Serviços de Água 

e Esgotos Sanitários”. 

1985 

A convite da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) a Companhia Catarinense 

de Águas e Saneamento – CASAN, através do titular da sua Diretoria de Operação, 

apresentou no Simpósio Internacional de Desastres Naturais realizado na Cidade de
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Havana – Cuba no período de 14 a 17 de Outubro de 1985, a experiência vivida pela 

Estatal na grande cheia que assolou o Estado de Santa Catarina em Julho de 1983. O 

trabalho apresentado no Simpósio foi elaborado pelos técnicos da Diretoria de Operação 

da CASAN.   

1987 

Em 29 de Junho de 1987 foi assinado um contrato de financiamento entre o KFW – 

Kreditanstalf Fuer Wiederanfbau (chamado Programa Banco Alemão) e o Governo do 

Estado de Santa Catarina no valor de 12,5 milhões de marcos alemães. Deste total, o 

equivalente a 10 milhões de marcos (80 %) foram recursos financiados pelo KFW e a 

parcela restante no montante de 2 milhões de marcos (20 %) como contrapartida do 

Governo do Estado de Santa Catarina. Este financiamento beneficiou com sistema 

coletivo de abastecimento de água, sistema individual de esgoto e educação sanitária 

uma população da ordem de 40.000 habitantes distribuída em 40 localidades rurais. A 

CASAN foi o órgão executor deste programa. É interessante mencionar que as 

intervenções concretas em saneamento básico na área rural do Estado de Santa Catarina 

deram-se através de dois programas distintos, o PNSR executado pela SEDUMA e o 

Programa Banco Alemão (KFW) a cargo da CASAN. Ações nesta área tem sido também 

executadas pela Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento através do 

Programa Microbacias com recursos do BID – Banco Interamericano do Desenvolvimento. 

Três órgãos do governo estadual executando ações de um mesmo programa. 

1988 

Publicada em 15 de Junho de 1988 a Resolução do CONAMA No 05 onde em seu “Artigo 

3, Inciso II” estabelece que para sistemas de esgotos sanitários as obras de construção 

de coletores troncos, interceptores, elevatórias, estações de tratamento, emissários e 

disposição final ficam também sujeitas ao licenciamento ambiental. Caberá ao órgão 

ambiental local, após consulta do interessado, decidir da necessidade ou não do 

licenciamento ambiental destas obras.    
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Em 22 de Dezembro de 1988 é aprovada pela Assembléia Legislativa do Estado de Santa 

Catarina a Lei No 7.529 que autorizou o Poder Executivo a contratar empréstimo com a 

CEF no valor total de 4.964.517 OTN´s destinados a execução de obras de 

abastecimento de água e de esgotamento sanitário. Infelizmente a captação destes 

recursos junto à CEF não efetivou-se.   

1989 

Promulgada em 05 de Outubro de 1989 a nova Constituição Estadual de Santa Catarina. 

1990 

Elaborado em Março de 1990 pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e 

Meio Ambiente – SDM/SC o “Programa Estadual de Saneamento Rural de Santa 

Catarina”, tendo como meta atender em 10 anos um total de 529 localidades rurais, 

beneficiando uma população da ordem de 309.000 habitantes. 

Em 27 de Março de 1990 entra em funcionamento o Sistema de Esgotos Sanitários 

da Cidade de Joinville/SC. 

Entra em funcionamento o Sistema de Esgotos Sanitários da Praia do Mar Grosso – 

Município de Laguna/SC. 

Entra em funcionamento o Sistema de Esgotos Sanitários do Distrito de Santa Cruz 

do Timbó, no Município de Porto União/SC. 

Implantado pelo Governo Federal em 1990 o PROSEGE – Programa Social de 

Emergência e Geração de Empregos, com a meta de implantar 5.000 Km de rede coletora 

e 275 mil ligações de esgoto em áreas carentes do País. Contou com o aporte de        

US$ 500 milhões, sendo 50% dos recursos provenientes do BID – Banco Interamericano 

de Desenvolvimento e 50% como contrapartida do Governo Federal. O Estado de Santa 

Catarina foi contemplado com recursos deste Programa, totalizando US$ 17,8 milhões. 

Concluído em 1977, o Programa extrapolou suas metas físicas iniciais, tendo sido
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executados 5.831 Km de rede coletora de esgoto, beneficiando 715 mil famílias. O total 

de recursos aplicados atingiu o montante de R$ 421 milhões.   
 
1991 
 
Em Janeiro de 1991 a CASAN assina contrato de financiamento com a CEF, através do 

Programa PROSANEAR, para a implantação de sistema de esgotos sanitários em áreas 

de baixa renda no Município de Joinville/SC. 

Em 08 de Maio de 1991 a CASAN publica a segunda edição do seu “Regulamento dos 

Serviços de Água e Esgoto”. 

O Estado de Santa Catarina é contemplado com recursos do Sub-Programa PROSEGE 

para as cidades de Florianópolis (US$ 4,2 milhões), Joinville (US$ 8,0 milhões), Blumenau 

(US$ 3,5 milhões) e Brusque (US$ 2,1 milhões), totalizando US$ 17,8 milhões. Estes 

recursos foram destinados à construção de rede coletora de esgoto. As condições de 

aplicação destes recursos eram bastante generosas,sendo 75% a fundo perdido (recursos 

federais) e 25% como contrapartida dos municípios. No caso de Florianópolis, estes 

recursos permitiram a implantação da quarta etapa do Sistema de Esgotos Sanitários de 

Florianópolis Continente. 

Criado em 1991 o Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto – SAMAE de Nova 

Trento/SC. 

1992 
Formulado o “PROSUL – Programa Integrado de Saneamento e Meio Ambiente nas 

Bacias Interiores e Fronteiras na Área do MERCOSUL”. Para o Estado de Santa Catarina 

os recursos programados foram da ordem de US$ 706 milhões. Nada de concreto foi 

efetivado. 

Em 09 de Dezembro de 1992 a CASAN, juntamente com a EMBASA (BA) e SANESUL 

(MS), é selecionada para receber recursos do Banco Mundial (BIRD) através do PMSS – 

Programa de Modernização do Setor Saneamento. O PMSS da CASAN previa a 

aplicação de US$ 160 milhões no período de 1992 a 1997, sendo 50% deste montante
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proveniente do BIRD e 50% como contrapartida do Governo do Estado, nas seguintes 

condições: 5 anos de carência, 10 anos para amortização em 20 prestações semestrais e 

juros conforme cesta de moedas. 

Criado em 1992 o Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto – SAMAE de Nova 

Trento/SC. 

Entra em operação o Sistema de Esgotos Sanitários da Cidade de Joaçaba/SC.  
1993 

Em 28 de Junho de 1993 a CASAN publica o seu “Manual de Instalações Prediais de 

Água e Esgoto”, importante instrumento para a elaboração de projetos de instalações 

prediais de água e esgoto.  

1994 

Em Abril de 1994 é elaborado o “Diagnóstico do Setor de Saneamento Básico no Estado 

de Santa Catarina” sob a coordenação de consultores da OPAS e com a participação de 

técnicos da CASAN, FATMA, FNS, ASSEMAE, Secretaria de Estado da Saúde, 

Secretaria de Estado do Planejamento e Secretaria de Estado da Fazenda.  

A Intersindical dos Trabalhadores em Saneamento do Estado de Santa Catarina 

promoveu no período de 11 de Agosto a 06 de Setembro de 1994 uma série de 

Seminários Regionais de Saneamento, Saúde e Meio Ambiente, tendo como tema “Chega 

de Lama – Saneamento é Saúde Pública”. O evento, realizado nas principais cidades do 

Estado de Santa Catarina (num total de 06), teve como objetivo debater com os 

segmentos representativos da sociedade civil, de alguma forma ligada ao tema, e recolher 

subsídios para um diagnóstico do Setor no Estado, e a partir deste, formular propostas de 

ações que venham interferir ativamente no processo decisório das políticas públicas de 

saneamento,saúde e meio ambiente. Participaram do evento, além de especialistas do 

Setor e trabalhadores da CASAN, prefeitos, vereadores, representantes de órgãos 

federais (IBAMA,FUNASA,CEF) estaduais (FATMA,EPAGRI, Secretaria de Estado do 

Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente, Secretaria de Estado da Saúde, Secretaria de
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Estado da Agricultura, Secretaria de Estado do Oeste), municipais (SAMAE´s, Secretarias 

de Saúde, Secretarias de Meio Ambiente, órgãos de planejamento), Sindicatos de Classe, 

Associações de Moradores, Organizações Não-Governamentais, CREA/SC, ABES/SC, 

Comando Nacional de Saneamento, Associações de Municípios, dentre outros.    

1995 

A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP, uma das 

maiores empresas do gênero do mundo, iniciou em 1995 uma profunda mudança em sua 

estrutura administrativa, com o objetivo de chegar ao ano 2000 com um atendimento de 

primeira linha em quantidade e qualidade. Pela primeira vez em sua história a empresa 

discute, em paridade com as prefeituras conveniadas projetos, investimentos e obras, 

descentralizando as decisões. Trata-se de uma gestão compartilhada, ou co-gestão, entre 

a SABESP e os municípios. Deverão ser criadas Unidades de Negócio, agrupando os 

municípios por bacias hidrográficas, conciliando a lei estadual de recursos hídricos e a 

realidade administrativa e geográfica dos municípios operados pela estatal. O SITAESC 

comunga também com alguns pontos desta proposta, como a administração 

compartilhada com os municípios e a adoção de bacia hidrográfica como unidade gestora 

dos serviços.  

Entra em operação o Sistema de Esgotos Sanitários da Cidade de São Ludgero/SC.   
1996 

Implantado em 1966 no Município de Brusque/SC o “Sistema Independente de Coleta, 

Transporte e Tratamento dos Efluentes Industriais”, inédito no Estado de Santa Catarina. 

Um Consórcio formado pelas empresas privadas ANGLIAN WATER Engenharia 

Ambiental Ltda e CEJEN Engenharia Ltda foram as responsáveis pela implantação do 

sistema. A operação do sistema, que atende atualmente 12 indústrias, é feito unicamente 

pela Empresa ANGLIAN WATER. 

A Comissão designada pela Diretoria da CASAN através da Portaria No 015 de 10 de 

Julho de 1996 entrega, em Agosto deste ano, o seu relatório contendo as “Propostas para 

a Continuidade das Concessões com as Prefeituras Municipais”.   
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Criado em 03 de Dezembro de 1996 através da Lei No 41/66 com as alterações da Lei   

No 702 o SAMAE – Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de São Bento do 

Sul/SC. 

1997 

Em 04 de Novembro de 1997 através da Resolução No 228 a Diretoria da CASAN 

constitui uma comissão que tem como tarefa realizar estudos visando a estruturação e 

implantação do “Programa de Planejamento Estratégico da Companhia”. 

Criado em 17 de Novembro de 1997 o MUCAP – Movimento Unificado Contra a 

Privatização, constituído por mais de 30 entidades de Santa Catarina. Tem por objetivo 

estimular a unificação das lutas contra a privatização dos serviços públicos desenvolvida 

por diversas entidades estaduais. 

Atendendo de imediato apenas o Bairro Garcia, entra em funcionamento em Dezembro de 

1997 o Sistema de Esgotos Sanitário da Cidade de Blumenau/SC, contando com      

30 Km de rede coletora e 1.400 ligações prediais. O tratamento é constituído de 

gradeamento, desarenador, reator anaeróbio tipo RALF e leitos de secagem. A eficiência 

da ETE é de 70 a 80% na remoção da DBO e 75 a 85% na remoção da DQO. O efluente 

líquido tratado é lançado no Ribeirão Garcia, afluente do Rio Itajaí-Açú.  

1998 

Criado em 03 de Dezembro de 1998 através da Lei No 41/66 com as alterações da Lei   

No 702 o SAMAE – Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de São Bento do 

Sul/SC. 

2000 

Em 18 de Janeiro de 2000 através da Lei No 11.355 é aprovada pela Assembléia 

Legislativa a criação da “SC/ARCO – Agência Catarinense de Regulação e Controle”, que 

tem por objetivo exercer a fiscalização e controle dos serviços públicos no Estado de 

Santa Catarina.  
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Representantes de 36 Serviços Autônomos Municipais de Água e Esgoto (SAMAE´s) do 

Estado de Santa Catarina participaram no dia 18 de Maio de 2000 da 6a Assembléia 

Regional da ASSEMAE, que teve por objetivo discutir, entre outros temas, a atual 

conjuntura nacional do Setor de Saneamento. O principal tema debatido foi a privatização 

dos serviços de água e esgoto, a qual foi repudiada por unanimidade pelos participantes 

da Assembléia. O Presidente Nacional da ASSEMAE – Antonio da Costa Miranda Neto 

alertou enfaticamente dos prejuízos causados pela privatização do Setor, em especial às 

populações de baixa renda. Ele lembrou que os serviços de água e esgoto são os mais 

essenciais dos serviços públicos, pelo condicionamento da saúde pública, bem-estar 

social, preservação ambiental e desenvolvimento econômico (Jornal DC, 19/05/2000). 
 
Em Agosto de 2000, como parte do Programa de Modernização do Setor Saneamento, foi 

elaborado o documento “Definição do Modelo Institucional da Prestação dos Serviços de 

Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário no Estado de Santa Catarina”, o qual 

teve como pressuposto a decisão do Governo do Estado, à época, de organizar o 

planejamento dos Serviços de Água e Esgoto segundo as 10 (dez) unidades hidrográficas 

já definidas no “Diagnóstico dos Recursos Hídricos do Estado de Santa Catarina”, este 

último desenvolvido pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Meio 

Ambiente – SEDUMA. O andamento dos trabalhos até então compreendem apenas a 

entrega do “1o Relatório – Conceitos Básicos e Avaliação Preliminar da Exploração dos 

Serviços”. Este relatório apresentou as seguintes conclusões: (i) A CASAN,sem melhorias 

de desempenho, não é capaz de realizar os investimentos necessários para manter o 

nível atual dos serviços e, muito menos, para ampliar a cobertura; (ii) a viabilidade 

financeira é um aspecto relevante, mas não o único, nem sequer o mais importante, a ser 

considerado na tomada de decisão quanto ao modelo institucional; (iii) a existência de 

mais de um prestador de serviços no Estado permite comparar desempenhos; (iv) a 

transferência para um único concessionário privado de todos os serviços atualmente a 

cargo da CASAN seria, em princípio, conflitante com o interesse público, na medida que 

restringe a efetiva capacidade de atuação do poder público enquanto regulador dos 

serviços; e (v) se mantido o modelo atual de prestação dos serviços por empresa de
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economia mista (caso da CASAN) será vantajoso, do ponto de vista da capacidade de 

controle, ter mais de um concessionário.  

Os números do Censo 2000 efetuado pelo IBGE confirmaram o alto grau de urbanização 

que vem ocorrendo nas últimas décadas. Na verdade, o processo de urbanização no 

Brasil se deu de uma forma acelerada, passando de 31,2% em 1940 para 81,2% no ano 

de 2000. No Estado de Santa Catarina não foi diferente (ver Quadro 51). A população 

urbana em 1940 correspondia a 21,5% da população total do Estado, saltando para 

78,7% em 2000 (ver quadro abaixo). Infelizmente esse processo ocorreu dentro das 

seguintes características: (i) crescimento desordenado e fisicamente concentrado;          

(ii) ausência de planejamento e padrões atrasados de gestão; (iii) demanda por serviços 

não atendida; (iv) rápida obsolescência da estrutura física existente; e (v) degradação 

ambiental. Dentre deste enfoque, a infra-estrutura de saneamento básico foi uma das que 

não conseguiram acompanhar o vertiginoso crescimento das cidades, em especial os 

serviços de coleta e tratamento dos esgotos. 

Quadro 51:   Taxas de Urbanização no Brasil e no Estado de Santa Catarina no 
Período de 1940 a 2000 – Dados dos Censos do IBGE   

Taxa de Urbanização (%) Ano 
BRASIL Estado de Santa Catarina 

1940 31,2 21,5 
1950 36,2 23,2 
1960 44,7 31,8 
1970 55,9 43,0 
1980 67,6 59,4 
1991 75,5 70,6 
1996 79,0 78,4 
2000 81,2 78,7 

Fonte: Censos do IBGE.  
2001 

Em 04 de Junho de 2001 através da Lei No 4.341 foi aprovada pela Câmara de 

Vereadores do Município de Joinville/SC a “Agência Municipal de Regulação dos Serviços 

de Água e Esgoto de Joinville – AMAE”, sob forma de autarquia municipal. Sua instalação 

oficial deu-se em 06 de Novembro de 2002. 
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A empresa estatal “EMBRAPA – Suínos e Aves” localizada no município catarinense de 

Concórdia, em parceria com a empresa privada “DALQUIM” do Município de Itajaí/SC, 

está desenvolvendo um “Sistema de Controle de Poluição e Valorização dos Dejetos 

Suínos”. O sistema tem por objetivo propor uma alternativa para reduzir o alto poder 

poluente dos dejetos suínos, um dos maiores problemas da suinocultura brasileira, já que 

via de regra estes são lançados diretamente nos corpos de água sem qualquer tipo de 

tratamento. Paralelamente, o sistema prevê uma valorização agronômica destes dejetos, 

com o seu aproveitamento como ração após o tratamento devido. Batizado de Projeto 

SIDAL/EMBRAPA, o sistema está sendo testado na propriedade rural de Carmelindo 

Bedin, localizada no interior do Município de Seara/SC, região oeste do Estado de Santa 

Catarina. Saliente-se que o Município de Seara/SC possui a maior concentração de 

suínos por quilômetro quadrado do País. O engenheiro agrônomo e pesquisador do 

Escritório Regional de Concórdia/SC da EMBRAPA–Empresa Brasileira de Pesquisa 

Agropecuária, Carlos Cláudio Perdomo, que é também o Coordenador do Projeto, explica 

que os dejetos são inicialmente encaminhados à uma pequena estação de tratamento 

com alta eficiência na remoção de poluentes, onde o primeiro passo é a separação dos 

componentes sólidos e líquidos através de uma peneira. A partir daí as partes sólida e 

líquida seguem tratamentos diferenciados. O produto final do tratamento da parte sólida, o 

lodo, rico em nutrientes, pode ser utilizado como ração. A eficiência do tratamento da 

parte líquida, em termos de redução de coliformes fecais, é de 99,9%, o que significa 

lançar nos corpos de água um efluente altamente qualificado (Jornal DC, 15/05/2001 e 

01/07/2001).       

O Sindicato dos Engenheiros do Estado de Santa Catarina – SENGE/SC promoveu no dia 

03 de Dezembro de 2001 em Florianópolis/SC, com o apoio da ABESC – Seção de Santa 

Catarina, uma ampla discussão do “Novo Perfil do Saneamento”. Participaram também do 

evento representantes do CREA/SC, ACE, ASSEMAE, SINAENCO, CASAN, CORSAN e 

parlamentares de Santa Catarina. 

Em 13 de Dezembro de 2001 foi levado a leilão na Bolsa de Valores o correspondente a 

19,7 % das ações da CASAN, cuja titularidade é da CELESC, fruto de acordo entre as 
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duas estatais para pagamento de dívidas de energia elétrica. Não houve quem se 

interessasse por estas ações. O Governo do Estado pretendia arrecadar até            

R$ 100 milhões com a venda destas ações no mercado de capitais.  

Criado em 21 de Dezembro de 2001 através da Lei Complementar No 212 o SAMAE – 

Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Timbó/SC. Por decisão judicial dada 

em 06/12/2002 os Serviços de Água e Esgoto do Município de Timbó foram desligados da 

CASAN e assumidos pelo SAMAE. A regulamentação para a prestação dos serviços pelo 

SAMAE deu-se através do Decreto No 470 de 30/12/2002. Ironia do destino: O Município 

de Timbó foi a primeira concessão firmada pela CASAN e a primeira a ser rompida.  

Entra em operação o Sistema de Esgotos Sanitários da Cidade de São Bento do 

Sul/SC. 

2002 

Relatório publicado em 26 de Janeiro de 2002 pela FATMA – Fundação de Meio 

Ambiente indicou 55 áreas impróprias para banho ao longo do litoral do Estado de Santa 

Catarina. O monitoramento da balneabilidade das praias catarinenses vem sendo 

executado pela FATMA desde 1976.  

Entrou em funcionamento em 28 de Janeiro de 2002 a nova Estação de Tratamento de 

Efluente (ETE) da Unidade da Malharia MALWEE localizada no Município de Jaraguá do 

Sul/SC. Ela vem substituir a ETE implantada em 1998, e tem como melhoria reaproveitar 

33% do volume da água usada na tinturaria, que antes era toda ela lançada no rio depois 

de tratada. A meta é alcançar um índice de reaproveitamento da ordem de 66% do 

volume de água utilizado no processo industrial. Outra vantagem oferecida pela nova ETE 

é o menor volume de lodo produzido no processo de tratamento do efluente industrial, 

com uma redução de cerca de 60% em relação a ETE antiga. Segundo o analista 

ambiental da Empresa, Cassiano Ricardo Minatti, o tipo de tratamento utilizado na nova 

ETE é o primeiro a ser utilizado na América do Sul. A nova ETE tem capacidade para 

tratar inicialmente 64 l/s (5.530 m3/dia). 
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Lançado em 15 de Abril de 2002 pela Fundação Estadual do Meio Ambiente – FATMA, 

tendo como local a sede da Associação Comercial e Industrial de Joinville/SC (ACIJ), o 

“Atlas Ambiental da Região de Joinville”, um estudo que reúne informações da Baia da 

Babitonga desde o período pré-histórico até os dias atuais. A Baía da Babitonga abrange 

6 municípios do Litoral Norte do Estado de Santa Catarina: Joinville, Itapoá, Barra do Sul, 

São Francisco do Sul e Araraquari, e tem 130 Km2 de área, sendo a terceira maior 

existente no Brasil. 

Realizado no período de 12 a 15 de Junho de 2002 na Cidade de Joinville/SC o 

“Congresso Cidade Sã”, que teve como objetivo debater a utilização dos recursos 

hídricos, a ausência de tratamento dos esgotos e a preservação dos mananciais, de 

forma a destacar a importância de se viver numa cidade sã e de se buscar investimentos 

sustentáveis (Jornal DC, Liziane Rodrigues, 12/06/2002). 

Através da Lei No 12.295 de 27 de Junho de 2002 a Assembléia Legislativa do Estado de 

Santa Catarina aprovou a criação da Sociedade de Propósito específico – SPE da 

CASAN. Em 26 de Julho de 2002 a Assembléia Geral Extraordinária convocada pelo 

Conselho de Administração da CASAN autorizou a Companhia a constituir esta SPE. Na 

verdade, a SPE é uma nova modalidade de financiamento com recursos do FGTS que a 

Caixa Econômica Federal está oferecendo às operadoras de saneamento, cujos critérios 

são totalmente diferenciados dos tradicionais modelos de financiamento até então 

vigentes. Esta nova modalidade de financiamento tem o amparo legal da Assessoria 

Jurídica da Secretaria Especial de Desenvolvimento Urbano da Presidência da República 

– SEDU/PR (Parecer No 033/AJ/SEDU/PR) e a aprovação do Conselho Curador do FGTS 

(Resolução No 395 de 24/06/2002). A CASAN pretende utilizar os recursos a serem 

obtidos através da SPE, prioritariamente, em obras de implantação de sistemas de 

esgotos sanitários, cuja cobertura no Estado de Santa Catarina é um dos mais baixos do 

País. O SITAESC acompanhou a tramitação do projeto de lei na Assembléia Legislativa, 

onde contou com o apoio de deputados na tentativa de inserção de emendas que 

protegesse, tanto os interesses dos trabalhadores,como da própria estatal.Na Assembléia 

Geral Extraordinária do Conselho de Administração da CASAN, convocada para aprovar a
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SPE, o representante do SINTAESC se absteve de votar a matéria pela total falta de 

esclarecimentos convincentes quanto as dúvidas levantadas na ocasião a respeito do 

funcionamento desta modalidade de financiamento. A Assembléia Geral Extraordinária 

aprovou a criação da SPE/CASAN, inclusive com o voto favorável do Representante dos 

Trabalhadores no Conselho de Administração da estatal. Diante destes fatos, o SITAESC 

promoveu um amplo debate a respeito da SPE/CASAN com a sua Diretoria Estadual, 

aberta também a todos os trabalhadores da Companhia. As conclusões tiradas deste 

debate é que a utilização da SPE não é um bom negócio para a CASAN, podendo 

inclusive causar sérios prejuízos financeiros à Companhia, bem como facilitar a 

privatização dos serviços contratados com este tipo de financiamento.  

Em Novembro de 2002 a Seção Estadual de Santa Catarina da ABES, com apoio 

institucional do CREA/SC – Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, 

da Prefeitura Municipal de Joinville/SC e da Companhia Catarinense de Águas e 

Saneamento – CASAN, elaborou o “Diagnóstico Ambiental Preliminar da Bacia 

Hidrográfica do Rio Cachoeira”, situado no Município de Joinville/SC. O Rio Cachoeira 

tem sido para a Cidade de Joinville, desde a sua fundação, um elemento fundamental  no 

processo de desenvolvimento urbano desta metrópole. A sua bacia hidrográfica está hoje 

quase que totalmente inserida na área urbana do município, a qual, além de sua 

ocupação para fins residencial e atividades comerciais, abriga ainda muitas indústrias. 

Esse rápido crescimento da cidade, bem como a ausência dos cuidados ambientais 

relacionados ao Rio Cachoeira em todo o seu curso e de seus afluentes, ocasionou séria 

degradação do mesmo, projetando seus efeitos não só à área urbana, mas também à 

Lagoa do Saguaçú e por extensão à Baia de Babitonga. O documento contém um 

conjunto de projetos que deverão ser implementados com vista à proteção, recuperação e 

conservação dos recursos hídricos pertencentes à Bacia Hidrográfica do Rio Cachoeira.  

Em 26 de Novembro de 2002 foi lançado no Plenarinho da Assembléia Legislativa do 

Estado de Santa Catarina a “Frente Estadual de Defesa do Saneamento Básico de Santa 

Catarina”. Presentes ao evento prefeitos municipais, vereadores, parlamentares, 

sindicalistas, trabalhadores do setor, entre outros. As entidades promotoras foram o
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SITAESC, ABES/SC, OAB/SC, FECAM e Fórum Estadual de Lutas. 

Por iniciativa do Ministério Público e do Consórcio Intermunicipal de Gestão Ambiental 

Lambari, que reúne 16 municípios do Alto Uruguai Catarinense – AMAI, foi firmado em 02 

de Dezembro de 2002 um “Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta” para que 

os órgãos municipais, estaduais e federais, agroindústrias, suinocultores e representantes 

da sociedade civil encontrem, em conjunto, uma solução para reduzir a poluição dos rios 

da região provocada por dejetos suínos. No Estado de Santa Catarina a atividade de 

suinocultura produz 10 milhões de metros cúbicos de dejetos por ano, sendo que parcela 

significativa destes não tem uma destinação final adequada, e onde o seu lançamento nos 

rios e córregos é uma prática comum. O termo abrange 6 mil suinocultores, sendo que 

destes 60% não possuem ainda licença ambiental para este tipo de atividade. Os 

suinocultores terão um prazo de 2 anos para recuperar 5 metros de mata ciliar ao longo 

das margens dos mananciais de água, 4 anos para usar o restante da área de 

preservação permanente com atividades agroflorestais e 6 anos para remover as 

instalações poluidoras.  

2003 

O Estado de Santa Catarina possui um rebanho superior a 6 milhões de suínos que 

produzem anualmente cerca de 10 milhões de metros cúbicos de dejetos, segundo dados 

da Secretaria de Estado da Agricultura. O resultado é a contaminação dos mananciais por 

estes dejetos, muito deles utilizados para abastecimento público. Um exemplo é o Rio 

Ditinho, de onde a CASAN capta água para abastecer a Cidade de Xanxerê/SC. A 

população desta cidade vem protestando cada vez mais contra o uso pela CASAN das 

águas do Rio Ditinho,as quais apresentam em determinados períodos um odor típico, 

mesmo após serem tratadas. Para amenizar o problema o Escritório da EMBRAPA – 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária de Concórdia  em Santa Catarina está 

desenvolvendo o “Programa de Gestão Ambiental em Atividades de Suinocultura”, o qual 

conta com recursos disponibilizados pelo SEBRAE – Sistema Brasileiro de Apoio às Micro 

e Pequenas Empresas. O Programa tem três ações, uma delas é transformar o dejeto
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suíno em gás através da construção de biodigestores, que servirá por exemplo para o 

aquecimento de aviários, comuns na região.Para tanto, está sendo construído um 

protótipo no Município de Peritiba/SC, que servirá posteriormente de modelo para outros 

produtores. A idéia é difundir a tecnologia através das secretarias municipais da 

agricultura, cooperativas e empresas de extensão rural. A segunda ação compreende a 

compilação de cerca de 50 técnicas de tratamento de dejetos animais, mostrando 

custos,vantagens,desvantagens e capacidades.O objetivo desta ação é dar ao produtor 

alternativas para se adequar à legislação ambiental. A terceira ação é o projeto piloto da 

plataforma de compostagem situada na Cidade de Concórdia/SC, a qual consiste em 

colocar os dejetos em montes cobertos com serragem para fermentar de 30 a 40 dias, 

resultando num produto que pode ser usado como fertilizante (Darci Debona, Jornal DC – 

10/01/2003).       

Em 31 de Março de 2003 a Câmara de Vereadores de Indaial/SC aprova a Emenda       

No 002/03 à Lei Orgânica do Município proibindo a privatização dos Serviços de Água e 

Esgoto. O teor da emenda é o seguinte: “ao município é vedado outorgar, conceder, 

permitir, permutar e alienar a exploração do tratamento e abastecimento de água e 

saneamento básico à empresa da iniciativa privada”.  

Em Abril de 2003 o SITAESC em seu periódico Jornal da Água reitera suas propostas 

para o Setor de Saneamento Ambiental do Estado de Santa Catarina, quais sejam: i) a 

manutenção da CASAN pública, negociando com o Governo Federal a sua completa 

reestruturação; ii) adoção de uma gestão compartilhada envolvendo Governo Federal, 

Governo do Estado e Municípios; iii) a prorrogação dos atuais contratos de concessão por 

dois anos, até que seja definida a Nova Política Nacional de Saneamento; iv) a aplicação 

de investimentos maciços em saneamento; v) o gerenciamento por bacia hidrográfica; e 

vi) a criação do Conselho Estadual de Saneamento e dos Conselhos Regionais de 

Saneamento (cuja abrangência seriam as bacias hidrográficas) com a participação dos 

trabalhadores em saneamento, prefeituras, legislativo municipal, CASAN e representantes 

da sociedade civil, como forma de criar mecanismos de controle social.  
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Realizada em 10 de Abril de 2003 uma Audiência Pública na Assembléia Legislativa 

promovida pela Comissão de Meio Ambiente e Saneamento, com o objetivo de debater e 

alertar a sociedade catarinense contra a equivocada proposta do Governo do Estado de 

Santa Catarina e de alguns prefeitos em municipalizar os Serviços de Água e Esgoto. O 

SITAESC,convidado a participar deste evento,entende que a municipalização proposta 

pelo Executivo Estadual, além de fragilizar a CASAN, deixará em sérias dificuldades os 

Serviços de Água e Esgoto em cerca de 187 municípios, os quais não possuem receita 

suficiente para seu adequado funcionamento. O SITAESC apresentou na oportunidade 

uma proposta endossada pelo Sindicato dos Engenheiros, Sindicato dos Administradores, 

Sindicato dos Economistas, Sindicato dos Técnicos Industriais, FNU e CUT,a qual foi 

aprovada por unanimidade,com o seguinte teor: “Visando garantir a preservação do Setor 

de Saneamento Ambiental público e a universalização dos Serviços de Água e Esgoto em 

Santa Catarina, o Governo do Estado deverá adotar como política o seu empenho junto 

aos prefeitos no sentido de prorrogar por dois anos os contratos de concessão firmados 

pela CASAN com os municípios, na medida em que estes forem vencendo.Neste 

intervalo, o Governo Federal, os Governos Estaduais, as Prefeituras Municipais, 

Trabalhadores do Setor, Sindicatos, Centrais Sindicais e Entidades da Sociedade Civil 

Organizada definirão a Nova Política Nacional de Saneamento, tendo como subsídio a 

Conferência Nacional das Cidades, a qual será precedida pelas Conferências das 

Cidades Estaduais e Municipais”.      

Em 25 de Abril de 2003 a Seção de Santa Catarina da ABESC – Associação Brasileira de 

Engenharia Sanitária e Ambiental publica na mídia escrita, a pedido, um manifesto 

solicitando providências imediatas das autoridades competentes no sentido de reverter a 

grave situação ora enfrentada pelos órgãos de saneamento do Estado.  

Realizada em 2003 a “12a Conferência Nacional da Saúde”, cuja convocação deu-se 

através do Decreto da Presidência da República editado em 05 de Maio de 2003. A 

Conferência teve como tema: “Saúde, um direito de todos e dever do Estado – A Saúde 

que temos, o SUS que queremos”. 
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Em Maio de 2003 o Sindicato dos Trabalhadores em Água e Esgoto de Santa Catarina – 

SITAESC, face a veiculação sistemática na imprensa de notícias  comprometendo a 

imagem da CASAN e de seus trabalhadores, que não condizem com a verdade, lançou o 

manifesto “A Verdade Sobre a CASAN”. Além de rebater, uma a uma, as inverdades 

colocadas a público, o SITAESC alerta que a campanha difamatória contra a Estatal nada 

mais é do que uma estratégia bem planejada para municipalizar, e em seguida facilitar a 

privatização dos Serviços de Água e Esgoto por ela administrados.   

Em 07 de Maio de 2003 através do Ato da Presidência N0 020/2003 da Assembléia 

Legislativa do Estado de Santa Catarina foi constituída a CPI – Comissão Parlamentar de 

Inquérito com o propósito de “investigar a origem da dívida trabalhista que deu azo aos 

processos administrativos e judiciais na Companhia Catarinense de Águas e Saneamento 

– CASAN”. O SITAESC, como entidade, foi convidado a fazer parte da CPI na qualidade 

de ouvinte, com dois representantes, um titular e um suplente.  

Em 22 de Maio de 2003 através de decreto assinado pelo Vice-Presidente da República 

foi aprovada a convocação da “1a Conferência das Cidades”, tendo como lema “Cidades 

para Todos” e como tema “Construindo uma Política Democrática e Integrada para as 

Cidades”. Através da Portaria No 170 de 26 de Maio de 2003 do Ministério das Cidades foi 

aprovado o regimento da Conferência, que está estruturada em três níveis: i) Etapa 

Municipal (até 15/08/2003); ii) Etapa Estadual (de 16/08 até 28/09/2003) e iii) Etapa 

Nacional (de 23 a 26/10/2003). A Conferência Estadual das Cidades em Santa Catarina 

está programada para a Cidade de Florianópolis nos dias 21 a 23 de Setembro de 2003, 

segundo Decreto No 351 datado de 13/06/2003. Durante a etapa nacional da Conferência 

será formado o “Conselho Nacional das Cidades”, o qual terá como finalidade articular as 

políticas setoriais de desenvolvimento urbano e incorporar de forma transparente e 

propositiva a sociedade civil organizada. Farão parte do Conselho Nacional das Cidades 

câmaras setoriais de habitação, saneamento ambiental, transporte/mobilidade urbana e 

programas urbanos. A 1a Conferência Nacional das Cidades terá uma composição total 

de 2.510 delegados, sendo 1.698 eleitos nas Conferências Estaduais, 526 indicados pelas 

entidades nacionais e 250 indicados pelo Governo Federal e o Congresso Nacional. A
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nova Política Nacional de Saneamento absorverá muitas das decisões aprovadas nesta 

1a Conferência Nacional das Cidades.    

Artigo publicado na Revista Saneamento Ambiental No 95, Ano XIV, página 40, de 

Maio/Junho de 2003 de autoria dos engenheiros Pablo Heleno Sezerino (doutorando da 

UFSC) e Luiz Sérgio Philippi (professor da UFSC), descreve a utilização de áreas úmidas 

com plantas macrófitas como disposição final de efluentes líquidos de esgotos domésticos 

pré-tratados. Também chamado de “zonas de raízes”, este método trata o efluente líquido 

proveniente de unidades de tratamento primário, normalmente tanques sépticos. É uma 

boa solução técnica e financeira para o tratamento de esgotos de pequenas 

comunidades, loteamentos, conjuntos habitacionais, bairros isolados e distantes da rede 

coletora pública, dentre outras. A pesquisa conduzida pelos autores em unidades piloto 

instaladas no Município de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, utilizou 

como macrófitas o junco brasileiro (Zizaniopsis bonariensis) e o capim roxo (Echinochloa 

polystachya). Este tipo de tratamento de esgoto doméstico é, com certeza, uma das 

soluções concretas que poderiam ser usadas para pequenos aglomerados urbanos e 

rurais.De baixo custo de implantação, operação e manutenção, a adoção desta unidade 

de tratamento pode dar uma grande contribuição no alcance da meta de universalização 

dos serviços de esgoto, em especial na parte que diz respeito a melhoria do índice de 

esgoto coletado tratado.           

Em 23 de Julho de 2003 a Prefeitura Municipal de Itapema/SC lança o Edital de 

Concorrência Pública No 003/2003, cujo objetivo é a concessão à iniciativa privada dos 

seus Serviços de Água e Esgoto por um período de 25 anos. A ocorrência de uma série 

de irregularidades no processo licitatório levou a sua suspensão por decisão judicial. A  

CASAN vem mantendo também uma disputa judicial com a Prefeitura Municipal de 

Itapema,pelo fato do convênio de concessão ter sido rescindido em sua plena vigência.      

Em Julho de 2003 entra em funcionamento o Sistema de Esgotos Sanitários da 
Cidade de Faxinal de Guedes/SC, cuja implantação deu-se de forma não muito comum 

no Estado de Santa Catarina. Uma empresa de engenharia projetou, construiu e fez a
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pré-operação do sistema. A ETE construída possui as seguintes unidades: gradeamento, 

caixa de areia, medição da vazão de esgoto afluente, reator anaeróbio, tanque de 

aeração, decantador secundário, disposição final do lodo em leitos de secagem e 

medição da vazão do efluente líquido. A eficiência da ETE na remoção de matéria 

orgânica medida pela DBO5 é de 95%. Esta Unidade de Tratamento de Esgoto foi 

projetada para tratar a vazão média diária de 1.075 m3/dia, o que possibilitará atender 

uma população de até 8.000 habitantes, que corresponde a 80% da população urbana do 

município. As obras foram executadas com recursos financiados pela Caixa Econômica 

Federal e contrapartida da Prefeitura Municipal. O financiamento junto à CEF foi de 

responsabilidade total da Prefeitura Municipal de Faxinal dos Guedes, sem a participação 

da CASAN, apesar desta última ser a detentora da concessão dos Serviços de Água e 

Esgoto no município. Com esta obra a Cidade de Faxinal dos Guedes é detentora hoje do 

maior índice de cobertura de esgoto em área urbana do Estado de Santa Catarina. 

Em 30 de Julho de 2003 o Governador do Estado de Santa Catarina – Luiz Henrique da 

Silveira recebeu em audiência a Diretoria do SITAESC para discutir, entre outros 

assuntos, o futuro da CASAN – Companhia Catarinense de Águas e Saneamento. O 

Governador reafirmou sua posição municipalista e não privatista, argumentando que os 

municípios desenvolvem uma gestão mais eficiente e que a cobertura em esgoto no 

Estado de Santa Catarina é péssima, fruto da incompetência da CASAN ao longo de sua 

existência. A Direção do SITAESC manifestou sua total discordância com as críticas feitas 

pelo Governador à CASAN, uma instituição pública com 30 anos de serviços prestados à 

população catarinense, atuando em mais de 200 municípios dos 293 existentes no 

Estado. Segundo o SITAESC, a baixa cobertura de esgoto em Santa Catarina é o retrato 

da situação nacional, onde mais de 98 milhões de brasileiros não são atendidos com 

sistema de esgotos sanitários e apenas 35% do esgoto coletado é tratado. O Governo 

Federal (era FHC) tem grande parcela de culpa por esta situação, já que seu projeto 

neoliberal, obedecendo orientações do FMI, restringiu de forma significativa o acesso das 

operadoras públicas aos recursos do FGTS e de outras fontes para aplicação no Setor de 

Saneamento. O SITAESC informa ainda que a cobertura média em esgoto onde os
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serviços são municipalizados não difere muito da CASAN, sendo inclusive inferior em 

alguns municípios importantes, como Blumenau e Brusque. Continuando, o SITAESC 

salienta ao Governador de que a municipalização facilitará à privatização dos Serviços de 

Água e Esgoto, tendo já como exemplos os municípios de Lages, Itajaí, Itapema e 

Tubarão, dentre outros, recentemente desligados da CASAN.Alerta ainda de que somente 

os municípios superavitários desejam a municipalização, estimulados pelo lobby das 

empresas privadas que desejam vorazmente entrar no mercado e tratar estes serviços 

essenciais como mera mercadoria, desprezando a função social que as operadoras 

públicas vem mantendo a décadas. Afirma também que a municipalização como está 

proposta no Plano de Governo levará ao sucateamento da CASAN, deixando mais de 180 

municípios em sérias dificuldades, já que em muitos destes as receitas sequer cobrem as 

despesas com pessoal. O SITAESC, por outro lado, reafirmou sua posição de lutar pelo 

fortalecimento e recuperação da CASAN, inclusive como parceiro do Governo do Estado 

e da Direção da Companhia, mantendo-a pública e negociando os contratos de 

concessão com os municípios em novas bases, de forma transparente e democrática. 

Caso contrário, levará até as últimas conseqüências a defesa da estatal, inclusive 

denunciando os responsáveis pelo seu desmonte.             

A FUNASA – Fundação Nacional da Saúde recebeu em 11 de Agosto de 2003 o “Troféu 

Saturnino de Brito de Saneamento”. Esta premiação, de autoria do Serviço Autônomo 

Municipal de Água e Esgoto do Município de Blumenau/SC, é conferida anualmente a 

uma pessoa e a uma instituição que se destacaram na prestação de serviços de 

saneamento ao Município de Blumenau/SC. 

Em 13 de Agosto de 2003 a Câmara de Vereadores de Chapecó/SC aprova a Emenda  

No 025/03 à Lei Orgânica do Município que exige consulta popular para a privatização dos 

Serviços de Água e Esgoto, com seguinte teor: “a transferência de execução dos serviços 

públicos de água e esgoto de titularidade do município para pessoa jurídica de direito 

privado,através de concessão, permissão ou autorização dependerá de consulta popular 

sob a forma de plebiscito, atendendo o disposto em lei complementar”. 
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Em 27 de Agosto de 2003 a Câmara de Vereadores de Criciúma/SC aprova a Emenda  

No 009/03 à Lei Orgânica do Município proibindo a privatização dos Serviços de Água e 

Esgoto. O teor da emenda é o seguinte: “é vedado ao município outorgar, conceder e/ou 

sub-conceder a execução de serviços públicos de captação, tratamento e distribuição de 

água e de coleta e tratamento de esgotos sanitários, bem como operar e manter estes 

serviços por empresas da iniciativa privada”.  

Segundo dados publicados em 2003 pela Federação das Indústrias do Estado de Santa 

Catarina – FIESC o Estado de Santa Catarina foi responsável por 6,51% do saldo 

acumulado da balança comercial brasileira de 1995 a 2002, mas recebeu, no mesmo 

período, apenas 3,83% do total dos investimentos federais.O levantamento, considerando 

os 10 estados melhores classificados em ordem decrescente quanto a participação no 

superávit da balança comercial,foi feito tendo como base dados publicados pelo Ministério 

do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (ver Quadro 52). No referido período o 

Estado de Santa Catarina contribuiu com um saldo de R$ 13,4 bilhões para a balança 

comercial brasileira, o quarto maior índice entre os 27 estados da federação. Em 

compensação, no mesmo período, foi apenas o 9o colocado no ranking dos investimentos 

federais aplicados nos estados, com o valor acumulado de R$ 1,05 bilhões (o equivalente 

a uma média anual de R$ 132 milhões). O Estado da Bahia, por exemplo, classificado em 

8o lugar com a contribuição de R$ 1,7 bilhões para o saldo da balança comercial do País 

(apenas 12,7 % do valor de Santa Catarina), recebeu R$ 2,1 bilhões de recursos federais, 

um montante que o coloca em 4o lugar no ranking. Estes dados revelam que infelizmente 

o bom desempenho do Estado de Santa Catarina não se traduz em investimentos na 

mesma proporção por parte do Governo Federal (Jornal DC, 29/08/2003).  

Em Setembro de 2003 o SITAESC publica o segundo número do Jornal da Água com o 

título “Água: Bem Imprescindível”, onde são abordados os assuntos relativos a 

municipalização e privatização dos Serviços de Água e Esgoto no Estado de Santa 

Catarina. 
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Quadro 52:  Ranking  de  Santa Catarina x Algumas Unidades da Federação no Saldo da Balança 
Comercial x Investimentos Federais nos Estados no Período de 1995 a 2002 

 
Saldo Acumulado da Balança 

Comercial Investimentos Federais Acumulados  
Estados 

Valor (R$) Ranking Valor (R$) Ranking 
Minas Gerais 27.782.756.000 1o 3.151.380.579 1o 

Rio Grande do Sul 16.923.614.000 2o 1.646.396.386 6o 
Pará 15.904.212.000 3o 1.434.893.930 8o 
Santa Catarina 13.406.667.000 4o 1.052.584.916 9o 
Paraná 7.400.168.000 5o 1.104.516.066 10o 
Mato Grosso 6.766.733.000 6o 761.705.326 13o 
Goiás 1.181.010.000 7o 834.887.117 12o 
Bahia 1.707.349.000 8o 2.126.004.986 4o 
Alagoas 1.551.651.000 9o 636.617.986 17o 
Maranhão 1.479.064.000 10o 954.438.388 11o 

Fonte: Federação  das  Indústrias do Estado de Santa Catarina – FIESC e Ministério do Desenvolvimento, Indústria e 
Comércio Exterior, 2003.  

Segundo o “Atlas de Desenvolvimento Humano no Brasil” publicado em Outubro de 2003, 

o Estado de Santa Catarina alcançou o 2o lugar no Índice de Desenvolvimento Humano –

IDH, atrás apenas do Distrito Federal. Os resultados publicados tem como base de 

referência os dados do ano de 2000. A pesquisa nacional é promovida pelo Programa das 

Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), Instituto de Pesquisa Aplicada (IPEA) e 

Fundação João Pinheiro. No último levantamento Santa Catarina com um IDH = 0,748 

havia ficado em 5o lugar no ranking nacional, passando em 2000 para 0,822 (numa escala 

que varia de zero a um). Além disso, seis municípios catarinenses ficaram situados entre 

os 20 melhores do País: Florianópolis (0,875 – 4o), Balneário Camboriú (0,867 – 7o), 

Joaçaba (0,866 – 8o), Joinville (0,857 – 13o), Luzerna (0,855 – 19o) e Blumenau (0,855 – 

20o). De acordo com o levantamento 96,4% dos lares catarinenses contam com água 

encanada, a energia elétrica alcançou 98,6% das residências e a coleta de lixo ocorre em 

96,9% dos domicílios urbanos. Florianópolis, além de ser a quarta cidade brasileira com o 

melhor IDH, é a primeira dentre as 26 capitais. Nos últimos 10 anos (1991 – 2000) a 

população da capital dos catarinenses cresceu acima da média nacional, a taxa de 

urbanização aumentou 3,19% e a mortalidade infantil apresentou uma queda de 13,95%, 

ou seja, passou de 21,5 mortes de menores de 1 ano por mil nascidos vivos em 1991 

para 18,5 no final da década. A renda per capita média em Florianópolis aumentou de   

R$ 478,90 em 1991 para R$ 701,40 em 2000.Para fins de comparação, são apresentados
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no Quadro 53 os valores de alguns indicadores para o País e Estado de Santa Catarina 

divulgados pelo Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil – Ano 2003.  

Quadro 53:  Indicadores de Desenvolvimento Humano – IDH do Brasil e do Estado de Estado de 
Santa Catarina – Base de Referência dos Dados Ano 2000 

Região Indicador Brasil Estado de Santa Catarina 
IDH 0,809 0,822
Taxa de Mortalidade Infantil 1  29,6 16,8
Esperança de Vida ao Nascer (anos) 68,6 73,7
Taxa de Analfabetismo 2  13,6 9,1
Residências com água encanada (%) 81,1 96,4
Residências com energia elétrica (%) 96,0 98,6
Domicílios urbanos com coleta de lixo (%) 83,2 96,9

Fontes:  Atlas de Desenvolvimento Humano no Brasil – PNUD/IPEA/FJP, 2003. 
Estatísticas do Século XX, IBGE, 2003. 
1 Número de óbitos de menores de 01 ano por mil nascidos vivos. 
2 Taxa de alfabetização entre a população de 15 anos ou mais.  

2004 

Moradores e turistas das praias de Enseada e Ubatuba estão revoltados com o mau 

cheiro provocado pelo lançamento de esgoto bruto no Rio Acarai, o qual fica situado entre 

estas duas localidades balneárias. A preocupação da população é que, além de poluir o 

rio, estes dejetos venham tornar as praias impróprias para banho, já que o Rio Acarai 

desemboca no mar, bastante próximo da área de maior concentração de banhistas. As 

praias de Enseada e Ubatuba, juntamente com a Praia de Itaguaçu, são as preferidas 

pelos veranistas da região norte do Estado de Santa Catarina. Estas três localidades 

balneárias pertencem ao Município de São Francisco do Sul/SC, a terceira cidade mais 

antiga do Brasil e que no dia de 05 de Janeiro de 2004 completou “500 anos de 

fundação”. São Francisco do Sul conserva ainda boa parte do casario açoriano do tempo 

do império, o que tem atraído turistas de todo o País, e mesmo do exterior. Infelizmente, 

tanto a sede municipal, bem como as suas belas praias, não possuem sistema público de 

esgotos sanitários,hoje uma infra-estrutura indispensável para a sobrevivência do turismo, 

que juntamente com o Porto de São Francisco do Sul, são as principais atividades 

econômicas do município. Os Serviços de Água e Esgoto do Município de São Francisco 

do Sul estão a cargo do SAMAE – Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto, o qual
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já dispõe do projeto básico do sistema de esgotos sanitários para a região, cuja 

implantação, entretanto, depende da liberação de verba por parte do Governo Federal 

(Jornal A Notícia, 22/01/2004).     

Em Janeiro de 2004 o Governo do Estado de Santa Catarina encaminha à Assembléia 

Legislativa o Projeto de Lei No 001/04 que “institui o Marco Regulatório dos Programas de 

Parcerias Público – Privadas no âmbito do Estado de Santa Catarina”. O projeto de lei foi 

aprovado e transformou-se na Lei No 12.930 de 04 de Fevereiro de 2004. 

Também em Janeiro de 2004 o Governo do Estado de Santa Catarina encaminha à 

Assembléia Legislativa o Projeto de Lei No 006/04, cujo objetivo é a aprovação do seu 

aval a um empréstimo a ser feito pela CASAN junto a Caixa Econômica Federal no valor 

total de R$ 200 milhões. Estes recursos são destinados, prioritariamente, a execução de 

obras de implantação e/ou ampliação de sistemas de esgotos sanitários. O projeto de lei 

foi aprovado e transformou-se na Lei No 12.927 de 04 de Fevereiro de 2004. 

2006 

Entra em funcionamento em Março de 2006 o Sistema de Esgotos Sanitários da 

Cidade de Chapecó. 

O Estado de Santa Catarina detém atualmente, dentre os estados brasileiros, um dos 

piores índices de atendimento à população urbana com serviços adequados de esgoto. 

Dos 293 municípios existentes no Estado de Santa Catarina, apenas 22 (8%) deles são 

atendidos com serviços de esgoto, índice este inclusive inferior à média nacional (19%). 

Em termos de população urbana a cobertura com serviços de esgoto no Estado de Santa 

Catarina atinge apenas 12% (doze porcento), o equivalente a 400.000 habitantes. A 

média nacional é de 44%. Tal situação tem deixado desprovidos desta importante infra-

estrutura mais de 4 (quatro) milhões de catarinenses que residem na área urbana, e 

levam o Estado a um perfil de saneamento equivalente ao de países pobres. Diante deste 

contexto pode-se afirmar que o Estado de Santa Catarina tem, no que tange ao 

esgotamento  sanitário,  uma  grande  dívida  social  com a sua população, especialmente  
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aquela constituída pelos mais carentes. 

Considerando que os cerca de 4 milhões de catarinenses residentes na área urbana do 

Estado que não são atendidos por serviços de esgoto, chega-se ao número bastante 

significativo de 576 milhões de litros de esgoto que são despejados diariamente, de forma 

direta ou indireta, nos mananciais de água superficiais e subterrâneos existentes no 

território catarinense.   

Outro dado importante constatado é que boa parte das estações de tratamento de esgoto 

ora existentes no Estado vêm sendo operadas por pessoal não qualificado ou sem o perfil 

mínimo exigido para a função. Tal fato tem inclusive contribuído para que muitas estações 

de tratamento de esgoto estejam sendo operadas com eficiências não compatíveis com 

as exigências da legislação ambiental e sanitária vigentes. Estes problemas assumem 

maiores proporções se levarmos em conta que não há uma fiscalização adequada por 

parte dos órgãos públicos competentes quanto aos parâmetros e periodicidade das 

análises dos produtos finais das estações de tratamento de esgoto para avaliar, com 

segurança, a eficiência destas unidades ora em operação no Estado.  

Se considerarmos que dentre os impactos ambientais decorrentes da ocupação humana a 

degradação dos rios provocada pelos despejos indiscriminados de esgoto bruto é o mais 

evidente, o caos é ainda maior nas cidades catarinenses desprovidas desta importante 

infra-estrutura. O mais grave é que historicamente pouco tem sido feito pelas autoridades 

constituídas para minimizar os problemas de poluição provocados pelo lançamento destes 

despejos cloacais diretamente sem tratamento nos mananciais locais. A situação piora 

ainda mais quando da presença de indústrias poluidoras nestas cidades, cujos efluentes 

industriais não tratados de forma adequada tem contribuído de forma significativa para o 

aumento do grau de poluição dos corpos de água, tornando em alguns casos inclusive 

proibitivo o aproveitamento das águas dos mananciais locais para abastecimento às 

populações ali residentes.     

Outro aspecto de fundamental importância a ser considerado é a necessidade de se 

preservar o potencial turístico do Litoral Catarinense, o qual abriga 70% da população do 
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Estado e possui por outro lado apenas 30% da disponibilidade de água doce, e onde 

existem problemas de toda ordem, tais como: rios e lagos com pequeno volume, lençol 

subterrâneo com água de má qualidade, alta densidade populacional, urbanização 

acelerada e desordenada, migração crescente com geração de favelas e invasões de 

áreas, tudo isto ainda somado à ausência de serviços de tratamento de esgoto na maioria 

dos municípios litorâneos.    

Não podemos esquecer que o saneamento, onde os serviços de esgotamento sanitário se 

inserem (juntamente com os serviços de abastecimento de água, resíduos sólidos e 

drenagem urbana), constitui-se, sem dúvida alguma, dentre todos os setores de infra-

estrutura na atividade mais essencial à preservação da vida e da saúde pública, com 

fortes impactos sobre o meio ambiente e o desenvolvimento. Um exemplo claro disto é o 

número elevado de internações hospitalares que as doenças de veiculação hídrica vem 

provocando a cada ano, e que consomem do poder público recursos financeiros de 

grande monta nas ações de medicina curativa. Doenças como a Poliomelite, Hepatite A, 

Disenteria amebiana,Diarréia por vírus, Febre tifóide, Febre paratifóide, Esquistossomose, 

Diarréias e Disenterias bacterianas como a cólera, entre outras, têm relação direta com a 

ausência de rede de esgoto. Pode ser citado também que grande parte da mortalidade 

infantil até cinco anos é motivada por doenças evitáveis por meio da presença de uma 

adequada estrutura de saneamento. É de todo interessante mencionar que estudos 

desenvolvidos pela Organização Mundial da Saúde – OMS constataram que cada dólar 

investido em saneamento básico representa a redução de cerca de 4 a 5 dólares nos 

gastos com medicina curativa. 

Especialistas do Setor de Saneamento no Brasil convidados a se pronunciarem a respeito 

do quadro nacional, são unânimes em afirmar que:     

a)  é necessário  a  construção  de  um pacto incluindo a definição de um modelo para o 

Setor de Saneamento e suas prioridades, envolvendo as três esferas de governo e a 

sociedade; 

b)  o Setor  de  Saneamento   precisa   atuar   de   forma  harmoniosa  e integrada com os  
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 órgãos de meio ambiente, somando esforços, notadamente quanto à preservação das 

bacias hidrográficas dos mananciais utilizados para abastecimento público; 

c)  os serviços de esgoto devem ser definitivamente integrados com as ações do setor de 

saúde, como meio importante na prevenção de doenças e na diminuição dos índices 

de mortalidade, o que trará como resultado uma diminuição sensível das despesas 

com medicina curativa; 

d) as obras de implantação de sistemas de esgotos sanitários, além da sua importância 

na redução dos níveis de poluição dos mananciais de água e na melhoria da saúde da 

população, têm forte impacto na geração de empregos; 

e) a  bacia  hidrográfica  deve  ser  considerada  como  unidade  de planejamento, 

racionalizando as relações e ações dos diversos usuários e dos atores das áreas de 

saneamento, recursos hídricos e preservação ambiental; e 

f) os Comitês de Bacia podem se constituir num fórum adequado para o tratamento e 

resolução das interfaces do saneamento, especialmente nos casos de esgotos, bem 

como para articular a ação dos municípios contíguos nas áreas das bacias 

hidrográficas. 
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7. A EVOLUÇÃO DO SETOR DE ESGOTO EM FLORIANÓPOLIS  

7.1. Síntese da Criação do Município de Florianópolis  

Para um melhor entendimento das questões relacionadas com a evolução do Setor de 

Esgotos no Município de Florianópolis, entendemos ser pertinente um breve histórico da 

sua criação.  

Em 1673 o bandeirante Francisco Dias Velho fundou a Povoação de Nossa Senhora do 

Desterro, nome dado na época à Ilha de Santa Catarina. Em 23 de Março de 1726 a 

Povoação de Nossa Senhora do Desterro foi elevada à categoria de vila. Em 11 de 

Agosto de 1738 foi criada a Capitania de Santa Catarina, com o desmembramento dos 

territórios da Ilha de Santa Catarina e do Continente do Rio Grande de São Pedro da 

jurisdição de São Paulo, passando-os para o Rio de Janeiro. A partir desta data Santa 

Catarina ficou subordinada diretamente aos vice-reis do Brasil. Em 07 de Março de 1739 

o Brigadeiro José da Silva Paes assume a administração da Capitania de Santa Catarina, 

com sede na Vila de Nossa Senhora do Desterro, e torna-se o primeiro governador da 

história de Santa Catarina. Em 24 de Fevereiro de 1823, por decreto imperial, a Vila de 

Nossa Senhora do Desterro foi elevada à categoria de cidade. No Governo Hercílio Pedro 

da Luz, através da Lei Estadual No 111 promulgada em 10 de Outubro de 1894, a Cidade 

de Nossa Senhora do Desterro recebeu o nome de Florianópolis.   

7.2. Eventos Significativos  

1862 

A luz da documentação histórica existente, pode-se dizer que a primeira medida estrutural 

que o poder público tomou com relação à coleta e destino final dos esgotos da Cidade de 

Florianópolis, quando esta era ainda denominada de Cidade de Nossa Senhora do 

Desterro,deu-se em 1862, com a construção de três trapiches sobre o mar, um próximo 

ao Forte de Santa Bárbara na região conhecida como Arataca, outro junto ao Mercado 

Público e o terceiro em frente à Praça XV de Novembro (ver Figura 02). A partir destes 

três trapiches os esgotos brutos eram lançados à noite no mar. 
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1877 

O segundo grande marco na história dos serviços de esgoto da Cidade de Florianópolis, 

ainda denominada de Cidade de Nossa Senhora do Desterro, ocorreu em 1877, quando 

da aprovação pela Câmara Municipal da concessão por um período de 20 anos dos 

serviços de remoção e destino final dos esgotos dada à Firmínio Duarte Silva e Carlos 

Guilherme Schmidt. Os esgotos passaram a ser acumulados em barris ou cubos, e à noite 

transportados pelos concessionários até os locais de despejo: as praias mais próximas e 

os trapiches construídos para tal fim. Na época os cubos eram transportados pelos 

“tigres”, assim denominados os escravos que suportavam a dura tarefa que lhes era 

imposta.    

1895 

Em 1895 quando de seu primeiro governo, Hercílio Pedro da Luz contratou o Engo Fausto 

de Souza para executar o projeto de canalização do Córrego da Bulha, hoje conhecido 

como Canal da Avenida Hercílio Luz, no qual eram também despejados os esgotos 

brutos, tornando-o na época um dos principais focos dos problemas sanitários reinantes 

na ilha. 

1901 

Em 22 de Julho de 1901, com base nos fatos relatados na Mensagem apresentada ao 

Congresso Representativo,foi firmado um contrato entre o município e o Sr. Frederico 

Bernardo Muller para estabelecer, entre outros, um serviço de esgoto na capital. Por 

razões não esclarecidas, tal intento não se concretizou. 

1906 

Em 15 de Outubro de 1906 através da Lei No 687 o Poder Executivo Estadual foi 

autorizado a implantar os serviços de esgoto na capital do Estado. 

 

1907 
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Em 16 de Janeiro de 1907 era publicado na imprensa escrita o edital de concorrência 

pública destinado à contratação dos “Serviços de Remoção de Matérias Fecais e Águas 

Servidas” na Cidade de Florianópolis. 

Em 30 de Janeiro de 1907 foi publicada a Lei Municipal No 253 que criou o “Serviço 

Obrigatório de Remoção de Matérias Fecais” das casas de habitação coletiva 

denominadas cortiços e dos prédios que tenham fundos ou frentes para o Córrego da 

Bulha (atual Canal da Avenida Hercílio Luz). Ficou estabelecido que os proprietários das 

habitações coletivas (cortiços) deverão reservar um lugar apropriado para instalar uma 

latrina comum a todos os moradores, com espaço dividido para colocar os cubos 

devidamente identificados. Os moradores dos prédios existentes junto ao Córrego da 

Bulha deverão colocar no mínimo um cubo identificado, e informar o número de vezes que 

deverá ser feita a retirada, no mínimo semanal. Foi fixada pela municipalidade uma tarifa 

mensal a ser cobrada dos moradores pelos serviços de retirada dos cubos, sendo isento 

desta ao morador que comprovar completo estado de pobreza.      

Em 23 de Fevereiro de 1907 foi publicada a Lei Municipal No 257 autorizando a 

celebração de um acordo com o Governo do Estado para que este providencie a 

implantação dos serviços de esgoto. 

Em 30 de Agosto de 1907 no Governo Gustavo Richard,em complementação à Lei No 687 

de 15 de Outubro de 1906, é publicada a Lei No 737 onde foi definida a contratação, por 

parte do Estado, das obras de implantação da rede coletora de esgoto na Cidade de 

Florianópolis. Além da autorização para contratar a empreiteira que executará as obras, 

este dispositivo legal autorizou também o Governo do Estado a nomear um profissional 

para fazer a fiscalização destas obras, cujo salário será pago pela empreiteira.      

Em 02 de Dezembro de 1907 foi lavrado o “Termo de Acordo” entre o Governo do Estado 

e a Superintendência Municipal da Capital para a transferência,ao Estado,dos respectivos 

serviços de esgoto. Ficou também consignado na ocasião que enquanto o Estado não 

concluísse as obras de implantação do sistema de esgotos sanitários da Cidade de 

Florianópolis, as remoções dos cubos e o destino final dos esgotos brutos (lançamento 
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direto nas baías norte e sul) continuariam a ser realizadas pela municipalidade. Dados 

estatísticos de saúde indicaram para o Município de Florianópolis no ano de 1907 um 

Índice de Mortalidade Infantil igual a 28,35/1000 nascidos vivos. 

1908 

Em 08 de Janeiro de 1908 era publicado na imprensa escrita pela Diretoria de Viação, 

Terras e Obras o edital de concorrência pública para a implantação e exploração de uma 

rede de esgoto na Capital do Estado de Santa Catarina. 

Deu-se também neste ano a construção do quarto trapiche para o lançamento do esgoto 

bruto no mar, no local denominado Praia de Fora, junto a atual Avenida Beira Mar Norte. 

1909 

Em relatório apresentado ao Governador do Estado – Coronel Gustavo Richard em Junho 

de 1909 pelo Secretário Geral – Honório Hermetto Carneiro da Cunha, foi informado que 

dentre as causas que estariam contribuindo para a mortalidade infantil em Florianópolis 

era a ausência de um sistema público de coleta, afastamento e tratamento dos esgotos 

sanitários da cidade.   

1910 

Em 08 de Janeiro de 1910 o então Governador do Estado Felipe Schmidt através do 

Decreto No 486 concedia à “Cia The State of Santa Catarina (Brazil) Development 

Coorporation Ltda” o direito de implantar e explorar por um prazo de 50 anos uma rede de 

esgotos de matérias fecais e águas servidas na Capital do Estado de Santa Catarina. 

1911 

Em 1911 o Governador Vidal de Oliveira Ramos contrata, por indicação do renomado 

Engenheiro Sanitarista Saturnino de Brito, o Engo Luis José da Costa para projetar, orçar 

e coordenar as obras de implantação do “Primeiro Sistema de Esgotos Sanitários de 

Florianópolis”. O sistema projetado foi do tipo separador absoluto, com coleta apenas 

das águas servidas e cloacais, com exclusão absoluta das águas de chuvas. Os coletores 
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foram projetados para trabalhar com lâmina máxima de 0,50 D, velocidade não menor que 

0,80 m/seg e declividades calculadas pela Fórmula de Ganguillet-Kutter utilizando 

Coeficiente de Manning (n) igual a 0,013. Foram previstos para o sistema coletor, 

conforme o caso, galerias de tijolos, tubos de concreto, tubos de ferro fundido e tubos 

cerâmicos nos diâmetros variando de 150 a 600 mm. Para os diâmetros de até 300 mm 

foram utilizados tubos cerâmicos vitrificados que foram fornecidos na época pela Empresa 

Doulton & Company sediada em Londres – Inglaterra. O projeto previu uma extensão de 

30.000 metros de rede coletora beneficiando numa primeira etapa 2.467 casas, com uma 

previsão futura de atendimento de mais 1.753 casas, atingindo no final do plano um total 

de 4.220 unidades habitacionais. O volume de esgoto a ser coletado foi calculado para 

um consumo médio per capita de 1.200 litros/casa e um coeficiente de retorno igual a 

70%,dando como resultado final um volume médio total de esgoto de 3.545 m³/dia (41 l/s). 

A cidade foi dividida na época em três grandes bacias de contribuição, quais sejam: Bacia 

da Praça XV de Novembro, Bacia do Largo Sebastião e Bacia de São Luiz, cada qual com 

uma estação elevatória, necessária para transportar por recalque os esgotos brutos 

coletados até a estação de tratamento. Para tratamento dos esgotos foi projetada uma 

“Usina de Depuração Biológica com Ar Difuso–Processo Milwanker”, localizada na ilha, 

próximo ao Forte Sant´Ana. A Unidade de Tratamento (Usina), do tipo lodo ativado, era 

constituída de um tanque de concreto armado semi-enterrado medindo (30 x 10 x 3 m), 

dividido em dois compartimentos. No primeiro compartimento, com tempo de detenção de 

6 horas, dava-se o processo de depuração biológica com a injeção de ar difuso a partir do 

fundo do tanque com pressão de 4 lb/pol². No final do primeiro compartimento o efluente 

líquido da superfície era encaminhado ao segundo compartimento e ali armazenado, 

enquanto que o lodo situado no fundo do primeiro compartimento era recirculado por meio 

de bombeamento para o início do processo de tratamento. O efluente líquido tratado era 

sempre lançado no mar no começo da maré vazante. Esta descarga foi projetada para ser 

feita em tempo relativamente curto, de modo que quando iniciasse o movimento da 

preamar seguinte todo o efluente tivesse sido já descarregado em pleno oceano. O 

emissário final era constituído de tubos de concreto armado no diâmetro de 500 mm e 
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adentrava 500 metros no mar. Este sistema de esgotos sanitários foi projetado na época 

para atender uma população de até 27.000 habitantes, com um horizonte de 20 anos a 

partir de 1912 até o ano de 1932. A Figura 03 mostra a concepção do Sistema de 

Esgotos Sanitários da Cidade de Florianópolis projetado em 1911.   

1913          

Em 01 de Fevereiro de 1913 chegava a Florianópolis o navio proveniente da Inglaterra 

com o primeiro lote de tubos para a rede coletora de esgoto. 

Em 20 de Fevereiro de 1913 era publicada a primeira licitação para a contratação de 

empreiteiros para as obras de construção do Sistema de Esgotos Sanitários da Cidade de 

Florianópolis.    

Em 23 de Fevereiro de 1913 deram início às obras de implantação do primeiro Sistema de 

Esgotos Sanitários da Cidade de Florianópolis, abrangendo apenas a área central da 

parte insular.    

Em 02 de Maio de 1913 foi assinado pelo Governador Vidal de Oliveira Ramos o Decreto 

No 730 regulamentando os serviços de esgoto na capital. 

Em 03 de Julho de 1913 o Engo Luis José da Costa elabora uma planta da cidade 

identificando o andamento das obras de construção da rede coletora de esgoto. 

Até 31 de Dezembro de 1913 já haviam sido assentados 23.632 metros de rede coletora 

de esgoto, correspondente a 79% do total previsto. O cadastro imobiliário indicava nesta 

data a existência de 2.467 casas na urbana de Florianópolis, todas elas previstas para 

serem ligadas de imediato à rede coletora.  

1914 

Por falta de recursos financeiros a construção da rede coletora de esgoto havia sido 

paralisada no início de 1914. 

Em 15 de Outubro de 1914, logo após ter assumido o cargo de Governador do Estado em 

seu segundo mandato, Felipe Schmidt assinou a Lei No 1.006 autorizando o Poder 





DOCUMENTO RELATÓRIO  No RL- 0309-800-942-MPB-005 
EMPREENDEDOR PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS/SC  REVISÃO 

0 
 

Página  
201  

CONTRATANTE E 
GERENCIADORA DO 
CONTRATO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO 
AMBIENTAL – SMHSA  

TRABALHO PLANO MUNICIPAL INTEGRADO DE SANEAMENTO BÁSICO   
PRODUTO 5: DIAGNÓSTICO DO SETOR DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

 

 

Executivo iniciar a “cobrança antecipada” da taxa de esgoto na capital, aplicando todo o 

valor obtido desta cobrança para concluir as obras que até então estavam paralisadas.       

Em 20 de Outubro de 1914 o Governador Felipe Schmidt assinou a Lei No 1.014 que 

autorizou a rescisão do contrato existente de arrendamento dos serviços de água e 

energia elétrica na capital, que estavam sob o controle da Empresa de Edward Simmonds 

e John Williamson desde 10 de Março de 1909. A referida lei previa também duas 

alternativas para a exploração destes serviços. Na primeira alternativa o Estado propunha 

transferir, vender ou arrendar de forma conjunta os serviços de água, energia elétrica e 

esgoto. Na segunda alternativa o Estado propunha transferir, vender ou arrendar os 

serviços de energia elétrica de forma isolada, e explorar diretamente, e de imediato, os 

serviços de água, absorvendo futuramente os serviços de esgoto quando as respectivas 

obras forem concluídas. Na hipótese de sair vencedora a segunda alternativa o Estado 

criaria a “Inspetoria de Água e Esgoto”.Como não houve interessados o Estado encampou 

diretamente a administração dos serviços de água e energia elétrica da capital. Quanto 

aos serviços de esgoto, nada evoluiu, e as respectivas obras de implantação continuaram 

paralisadas. Saliente-se que em 1914 em Florianópolis os esgotos brutos eram ainda 

armazenados em cubos e posteriormente levados em carroças para serem lançados no 

mar através dos trapiches existentes.  

1915 
Em 05 de Março de 1915 o Governador Felipe Schmidt assinou o Decreto No 862 

autorizando o Poder Executivo emitir apólices a juros de 5% ao ano para a obtenção de 

recursos para dar continuidade às obras de esgotos de Florianópolis. 

Em 01 de Setembro de 1915 foram reiniciadas as obras de esgoto que estavam 

paralisadas deste o início de 1914. 

Em 21 de Setembro de 1915 o Governador Felipe Schmidt assinou o Decreto No 884 

autorizando o Poder Executivo contrair empréstimo junto ao Banco do Brasil para aplicar 

na conclusão das obras de esgoto de Florianópolis. 

Em relatório encaminhado ao Secretário Geral dos Negócios do Estado, o Inspetor de 
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Saúde do Estado – Dr. Joaquim David Ferreira Lima informa no ano de 1915 o número de 

casas era de 3.000 unidades e a população urbana em torno de 21.000 habitantes. Cita 

ainda que as principais doenças causadoras de morte eram: tuberculose, varíola, febres 

palustres, febre tifóide e verminoses crônicas. Diante deste quadro de saúde, cita ainda 

que a conclusão das obras de esgoto na capital era de extrema importância.  

1916 

Em 05 de Fevereiro de 1916 foi assinado o Decreto No 914 do Executivo Estadual que 

estabelecia as condições de cobrança das taxas de esgoto na capital dos prédios que já 

estavam ligados à rede coletora de esgoto, bem como daqueles que forem sendo ligados. 

O pagamento das taxas é semestral, nos meses de abril e outubro. Para atrasos de 

pagamentos será aplicado uma multa de 5% no primeiro mês e mais 10% no segundo, 

procedendo-se em seguida a cobrança executiva. 

Em 09 de Março de 1916 foi assinado o Decreto No 923 do Executivo Estadual aprovando 

o “Regulamento dos Serviços de Esgoto da Capital e da Cobrança das Taxas”. 

Até 30 de Abril de 1916 haviam sido assentados 30.121 metros de rede coletora de 

esgoto (100% do total previsto), estavam concluídas as obras civis das três estações 

elevatórias e em fase inicial as obras civis da Unidade de Tratamento (ETE).   

Em 07 de Setembro de 1916 é inaugurado oficialmente no Governo Felipe Schmidt o 

“Primeiro Sistema de Esgotos Sanitários da Cidade de Florianópolis” contando com 

30.121 metros de rede coletora, três estações elevatórias (ver Figura 04) denominadas 

respectivamente de Castelinho da Praça XV de Novembro, Castelinho do Largo São 

Sebastião (atual Praça dos Namorados) e Castelinho São Luiz (atual Praça Celso 

Ramos), uma estação de tratamento tipo lodo ativado situada junto à Ponte Hercílio Luz 

(ver Figura 05) e um emissário na Baía Sul. O sistema entrou em operação beneficiando 

de imediato cerca de 1.000 moradias. Inicialmente o sistema beneficiou apenas a área 

central da cidade, mas com o crescimento desta ao longo dos anos, notadamente em
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direção aos bairros Agronômica (até onde se situa hoje o Hospital Infantil) e Prainha (até 

onde fica hoje localizado o Clube Penhasco), a rede coletora se expandiu até estas duas 

áreas.   

Em 25 de Setembro de 1916 o então Governador do Estado – Coronel Felipe Schmidt 

sancionou a Lei No 1.125 aprovando o Decreto No 923 de 09 de Março de 1916 

(Regulamento dos Serviços de Esgoto da Capital e da Cobrança das Respectivas 

Taxas).Em 10 de Outubro de 1916 foi assinado o Decreto No 966 do Executivo Estadual 

determinando que as despesas resultantes das obras de esgoto da capital, ainda 

pendentes, fossem pagas com recursos provenientes da cobrança das ligações 

domiciliares. 

1917 

Até 14 de Agosto de 1917 tinham sido conectadas à rede coletora de esgoto 1.137 

moradias, o que representava apenas 38% do total das moradias existentes nesta data na 

área atendida pelo sistema implantado. Nesta ocasião a rede coletora possuía uma 

extensão de 31.050 metros. Estes números levam a um índice de 27,31 metros de rede 

de esgoto para cada ligação ativa, valor este bastante alto, o que significava uma fraca 

adesão da população urbana da área insular de Florianópolis ao sistema de esgoto 

implantado.  

Como forma de corrigir esta fraca adesão, em 03 de Outubro de 1917 foi criada a Lei 

Estadual No 1.178 obrigando os moradores a ligarem os seus esgotos à rede coletora 

existente. Caso o proprietário continuasse a ignorar a obrigatoriedade de fazer a ligação 

de esgoto, a Promotoria Pública requisitava ao Juiz de Direito um mandato para a 

execução da ligação, requisitando, se necessário, a força policial. Tal providência se fez 

necessária em função da resistência de muitos proprietários de imóveis, não tanto de 

fazerem as ligações, mas sim de pagar continuamente depois as taxas de esgoto.  

1918 

Em Maio de 1918 é organizado pelo Engo Luis José da Costa a Inspetoria de Esgoto de 

Florianópolis.





DOCUMENTO RELATÓRIO  No RL- 0309-800-942-MPB-005 
EMPREENDEDOR PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS/SC  REVISÃO 

0 
 

Página  
204  

CONTRATANTE E 
GERENCIADORA DO 
CONTRATO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO 
AMBIENTAL – SMHSA  

TRABALHO PLANO MUNICIPAL INTEGRADO DE SANEAMENTO BÁSICO   
PRODUTO 5: DIAGNÓSTICO DO SETOR DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

 

 

Em 01 de Novembro de 1918 através da Lei No 1.235 os serviços de água da capital 

foram incorporados pela Inspetoria de Esgoto, que passou a ser denominada de 

Inspetoria de Água e Esgoto. 

1919  

Em 26 de Junho de 1919, a exemplo dos estados do Maranhão, Rio de Janeiro, São 

Paulo e Paraná, o Estado de Santa Catarina assinou contrato com a Fundação Rockfeller 

para executar ações de saneamento em Florianópolis.    

Segundo relato do Vice-Governador do Estado feito em 22 de Julho de 1919, o Governo 

Estadual havia aplicado recursos consideráveis nas obras de canalização do Córrego da 

Bulha (atual canal de drenagem da Avenida Hercílio Luz), que teve como objetivos 

principais dotar de calha compatível com as vazões à ele afluentes, proporcionar a coleta 

e transporte dos esgotos das residências margeantes, e aterro de áreas contíguas para a 

construção de uma avenida. 

1920 

Em Fevereiro de 1920 o Governo do Estado, em conjunto com a Fundação Rockfeller, ao 

examinar 10.595 pessoas na ilha constatou 8.573 casos positivos de ancilotosmose, 

perfazendo a incrível cifra de 80,92% de doentes. Diante deste fato,redobrados esforços 

foram dedicados ao combate da doença, entres estes a fiscalização das ligações de 

esgoto existentes, eliminação do lançamento de esgoto a céu aberto e melhorias das 

fossas nas casas ainda não atendidas com rede de esgoto. 

Em 1920 a rede coletora de esgoto de Florianópolis possuía uma extensão total de 

33.850 metros e atendia 1.950 ligações, com um índice de 17,36 metros/ligação. Este 

resultado já é bem superior aquele identificado para o ano de 1917 (27,31 m/ligação). Um 

dos fatores para melhoria deste índice foi, sem dúvida alguma, a obrigatoriedade dos 

moradores lançarem os seus esgotos à rede coletora existente, em obediência ao previsto 

na Lei Estadual No 1.178 de 03 de Outubro de 1917.  

 



DOCUMENTO RELATÓRIO  No RL- 0309-800-942-MPB-005 
EMPREENDEDOR PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS/SC  REVISÃO 

0 
 

Página  
205  

CONTRATANTE E 
GERENCIADORA DO 
CONTRATO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO 
AMBIENTAL – SMHSA  

TRABALHO PLANO MUNICIPAL INTEGRADO DE SANEAMENTO BÁSICO   
PRODUTO 5: DIAGNÓSTICO DO SETOR DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

 

 

1922 

Concluída em 1922 a canalização do Córrego da Bulha (hoje denominado de Canal de 

Drenagem da Avenida Hercílio Luz), com uma extensão total de 1.350 metros, recebendo 

a contribuição dos seguintes canais: Canal da Major Costa – 500 m, Canal da Rua 

FortKamp – 960 m e Canal da Rua São Luiz (hoje Avenida Mauro Ramos) – 700 m. O 

destino final das águas coletadas pelo agora Canal da Bulha era a Baía Sul junto ao 

prédio da Capitania dos Portos. Em direção à Baía Norte, por sua vez, corriam as águas 

coletadas pelo Canal do Morro do Antão (parte final da Avenida Mauro Ramos) na 

extensão de 700 m e do Canal da atual Avenida Othon Gama D´Eça com 1.200 m de 

comprimento. Com o passar dos anos, onde a infra-estrutura de saneamento (em especial 

a rede de esgoto) não conseguiu acompanhar o crescimento da cidade, estes canais 

passaram a ser os naturais coletores de esgoto, solução esta que foi minimizada 

recentemente, mas não totalmente eliminada.  

1924 

Em 23 de Dezembro de 1924 o Governador em Exercício – Coronel Antônio Pereira da 

Silva Oliveira assina o Decreto No 82 determinando que a Sub–Diretoria de Rendas do 

Estado faça o lançamento das taxas de água e esgoto da capital. Os custos dos serviços 

de execução das ligações prediais de água e esgoto continuam sendo pagas pelo 

usuário. 

1925 

Em 1925 a rede de esgoto apresentava uma extensão de 34.500 metros e atendia um 

total de 2.050 ligações, correspondendo a um índice de 16,83 metros/ligação, já melhor 

que o índice de 1920 (17,36 metros/ligação). 

1926 

Em 30 de Abril de 1926 através do Decreto No 17 o Executivo Estadual autorizou a 

execução de ligações domiciliares de esgoto por particulares na capital. 
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Inaugurada em 13 de Maio de 1926 a primeira ligação ilha – continente, a Ponte Hercílio 

Luz, notável obra de engenharia em estrutura de aço com 821 metros de comprimento, e 

um dos cartões postais de Florianópolis.    

1927 

Em 24 de Agosto de 1927 o Secretário do Interior e Justiça – Dr. Cid Campos 

comunicava ao Governador do Estado – Adolfo Konder o convite feito ao Engo Saturnino 

Rodrigues de Brito para vir à Florianópolis vistoriar e propor uma solução para a Unidade 

de Tratamento (ETE), já que esta estava apresentando uma série de problemas. Tal 

visita não se concretizou. 

1928 

Em Mensagem apresentada à Assembléia Legislativa em 29 de Março de 1928 pelo 

Governador Adolpho Konder, foi relatado que os serviços de execução das ligações 

domiciliares de esgoto na capital concedidas pelo Estado à empresa particular não 

vinham sendo realizados corretamente, e por conseguinte, prejudicando o funcionamento 

da rede coletora. 

1929 

Em 12 de Abril de 1929 o Governador Adolpho Konder assina o Decreto No 17 

revogando a autorização de execução, por particulares, de instalações prediais e 

ligações domiciliares de esgoto na capital. As razões de tal decisão foram os inúmeros 

problemas causados à rede coletora. 

1932 

Em extenso relatório datado de 08 de Agosto de 1932 foi documentada a grande 

epidemia de febre tifóide que assolou Florianópolis, onde era citado que 40% dos casos 

foram causados pelo incorreto destino dos excretas dos doentes. Isto ocorreu porque na 

época, apesar da área central da cidade ser atendida por rede esgoto, muitos 

proprietários ainda persistiam com a disposição sobre o solo, ligações de esgoto em valas 
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a céu aberto e uso de fossas mal construídas. Além disto, as populações pobres da 

periferia da cidade, do interior da ilha e de toda a área urbana do continente não eram 

atendidas por sistema público de esgoto. 

1935 

Através da Lei N° 13 de 14 de Novembro de 1935 foi criada a Secretaria dos Negócios da 

Viação e Obras Públicas – SNVOP. Os serviços de esgoto de Florianópolis ficaram a 

partir desta data vinculados à Diretoria de Obras Públicas – DOP, unidade esta integrante 

da SNVOP. 

1936 

Foram constatados neste ano 4.682 casos de verminoses na área urbana da ilha, que 

correspondia a 16% da população urbana da cidade, na época estimada em 29.263 hab. 

1940 

Criado em 04 de Julho de 1940 o DNOS – Departamento Nacional de Obras de 

Saneamento. O Escritório de Representação do DNOS em Santa Catarina – 14o Distrito 

Federal foi o responsável pela contratação em 1966 do “Projeto de Ampliação do Sistema 

de Esgotos Sanitários de Florianópolis”. 

1942 

Como resultado de convênio firmado entre o Brasil e os Estados Unidos da América, foi 

criado em 17 de Abril de 1942 o SESP – Serviço Especial de Saúde Pública, com atuação 

nas áreas de saúde e saneamento. O SESP foi transformado em Fundação SESP em 02 

de Abril de 1964 através da Lei No 3.750 e incorporado à SUCAM em 1990 quando da 

criação da FNS – Fundação Nacional da Saúde, órgão vinculado ao Ministério da Saúde. 

1950 

Desde a data de sua implantação em 1916 até o ano de 1950 a rede coletora do Sistema 

de Esgotos Sanitários da Cidade de Florianópolis – Ilha sofreu uma série de ampliações 
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(ver Quadro 54), o que levou esta a ter no final do ano de 1950 uma extensão total de  

41.700 metros.  

Neste mesmo período o número de ligações de esgoto atingiu o patamar de 2.930 

unidades, o que equivale dizer que em 1950 para cada 14,23 metros de rede coletora 

existia uma ligação, já melhor que o índice de 1925 (16,83 metros/ligação). 
Quadro 54:  Evolução do  Incremento da  Extensão de Rede Coletora e do Número de Ligações 

Prediais no Sistema de Esgotos Sanitários da Cidade de Florianópolis – Ilha no Período 
de 1916 a 1950 

 
Extensão de Rede (m) Número de Ligações Ano 

No Ano Acumulado No Ano Acumulado 
Extensão Rede Coletora 

por Ligação (m/lig.) 

1916 1 30.121 30.121 1.000 1.000 30,12 
1917 929 31.050 137 1.137 27,31 
1920 2.800 2 33.850 813 2 1.950 17,36 
1925 650 3 34.500 100 3 2.050 16,83 
1937 2.305 4 36.805 60 4 2.110 17,44 
1938 370 37.715 26 2.136 17,66 
1939 325 37.500 14 2.150 17,44 
1940 370 37.870 170 2.320 16,32 
1941 300 38.170 80 2.400 15,90 
1942 520 38.690 88 2.488 15,55 
1943 190 38.880 36 2.524 15,40 
1946 745 5 39.625 61 5 2.585 15,33 
1947 475 40.100 112 2.697 14,87 
1948 400 40.500 68 2.765 14,65 
1949 800 41.300 73 2.838 14,55 
1950 400 41.700 92 2.930 14,23 

Fonte: Os Esgotos Sanitários em Florianópolis, Tese de Dissertação de Mestrado do Engo Dalton da Silva, 1989  
1 Ano de inicio de operação do primeiro Sistema de Esgotos Sanitários de Florianópolis - Ilha  
2 Ampliações ocorridas no período de 1918 a 1920 
3 Ampliações ocorridas no período de 1921 a 1925 
4 Ampliações ocorridas no período de 1926 a 1937 
5 Ampliações ocorridas no período de 1944 a 1946 

1951 

Em 1951 a Estação de Tratamento de Esgoto - ETE de Florianópolis, além de estar com a 

sua capacidade totalmente esgotada, tinha sérios problemas de manutenção. Tal situação 

levou, a partir desta data, ao bombeamento de parte do esgoto bruto direto para o mar, a 

partir das estações elevatórias. Nesta data a população urbana de Florianópolis era da 

ordem de 53.883 habitantes. A rede coletora ainda suportava o aumento do esgoto 
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gerado na cidade pelo simples fato de que apenas 29 % da população urbana – 15.626 

habitantes fazia uso do sistema. As ampliações executadas no ano de 1951 somaram 286 

metros, passando a rede coletora a ter uma extensão total de 41.986 metros.  

1952 

Em Janeiro de 1952 na administração do Prefeito Tarso da Luz Fontes foi contratado o 

primeiro Plano Diretor de Florianópolis. Mais 295 m de rede coletora foram assentados no 

ano de 1952, bem como conectadas à esta mais 66 ligações. 
 

1953 

Em 1953 foram desenvolvidos estudos pela DOP – Diretoria de Obras Públicas visando o 

aumento da capacidade das estações elevatórias existentes. Por falta de recursos 

financeiros, as ampliações da rede coletora de esgoto em 1953 passaram a ser feitas 

somente com o fornecimento pelos interessados de 50% da tubulação. Neste ano a rede 

coletora foi ampliada em 350 metros e o número de novas ligações chegou a 78. 

1954 

Mais 243 metros de rede coletora foram assentados em 1954, bem como executadas 68 

novas ligações. 

1955 

Em 18 de Janeiro de 1955 através do Decreto No 469 o Governador Irineu Bornhausen 

cria o Serviço de Água e Esgoto – SAE, retirando os serviços de saneamento da alçada 

da DOP – Diretoria de Obras Públicas. 

Em 15 de Novembro de 1955 através da Lei No 246 a Câmara Municipal aprovou o 

primeiro "Plano Diretor do Município de Florianópolis", elaborado pelo Profo Edwaldo 

Paiva e pelos Arqtos Demétrio Ribeiro e Edgar Graeff. O Plano Diretor em tela abrangeu o 

Distrito Sede na Ilha e parte do Distrito do Estreito. 
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1957 

Em 1957 a Estação de Tratamento de Esgoto – ETE, por problemas operacionais, parou 

de funcionar e foi abandonada. Os esgotos brutos passam a ser lançados diretamente no 

mar. Neste ano a rede coletora foi ampliada em 436 metros e 69 novas ligações foram 

incorporadas ao sistema de coleta. Também em 1957 deu-se a implantação efetiva do 

Serviço de Água e Esgoto – SAE, que fora criado em 1955. 

1958 

Em 1958 a rede coletora foi ampliada em mais 1.202 metros. 

1960 

Em 1960 a rede coletora de esgoto de Florianópolis possuía uma extensão total de 

46.250 metros. 

1961 

Em 20 de Fevereiro de 1961, a pedido do Governador Celso Ramos, foi elaborado um 

relatório do “Diagnóstico dos Serviços de Água e Esgoto na Capital do Estado de Santa 

Catarina". Na parte tocante aos serviços de esgoto, as seguintes recomendações 

merecem destaque: 

 recuperar as estações elevatórias; 

 colocar novamente em operação a estação de tratamento (ETE); 

 eliminar as ligações de águas pluviais na rede de esgoto; 

 elaborar o cadastro da rede coletora existente; e 

 implantar a rede coletora de esgoto na área continental. 

Para viabilizar a implantação da rede coletora de esgoto na Área Continental de 

Florianópolis o Governo do Estado solicitou na época recursos ao Ministério da Saúde – 

MS. Na época o MS assumiu inicialmente o compromisso de providenciar, às suas custas, 

a elaboração do respectivo projeto final de engenharia através da Fundação Especial de 

Saúde Pública – FSESP, órgão a ele vinculado. Tal medida resultou em um convênio 
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publicado no Diário Oficial da União em 26/11/61 e posteriormente no Diário Oficial do 

Estado em 12/12/61. 

A população beneficiada com serviços de esgoto na Cidade de Florianópolis em 1961 era 

da ordem de 20.394 habitantes, o que correspondia na ocasião a 24,4% da sua 

população urbana. 

1962 
Com o objetivo de acelerar a elaboração do projeto final de engenharia, o SAE deu início 

no ano de 1962 aos serviços de topografia da área continental de Florianópolis. 

Paralelamente, o Governo do Estado iniciou entendimentos com o Banco Interamericano 

de Desenvolvimento – BID com a finalidade de viabilizar os recursos financeiros 

necessários à execução das obras de implantação da rede de esgoto no continente. 

Em 1962 os serviços de água e esgoto existentes que estavam sob a administração do 

Governo Estadual passaram a ser geridos pelo DAES, dentre estes os "Serviços de Água 

e Esgoto de Florianópolis".  

Em Outubro de 1962 o DAES, com base em informações prestadas por funcionários mais 

antigos do seu setor de esgoto, elaborou uma planta na escala 1:4.000 contendo o 

cadastro da rede coletora existente na Cidade de Florianópolis – Ilha. 

Em 1962, já sob a coordenação do DAES, a rede de esgoto de Florianópolis – Ilha foi 

ampliada em mais 1.392 metros. 

1964 

Em 1964 população atendida com serviços de esgoto na Cidade de Florianópolis era da 

ordem de 21.841 habitantes, o que representava na época 22,8% da sua população 

urbana. 

1965 
O Escritório de Representação do DNOS em Santa Catarina – 14o Distrito Federal foi o 

responsável pela contratação em 1966 dos “Estudos de Ampliação do Sistema de 

Esgotos Sanitários de Florianópolis". 
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1966 
Em Novembro de 1966 o Departamento Nacional de Obras de Saneamento – DNOS 

recebe da Empresa Azevedo,Cunha & Associados – Consultores de Engenharia Sanitária 

o “Relatório Técnico Preliminar do Sistema de Esgotos Sanitários da Cidade de 

Florianópolis” abrangendo agora toda a área urbana (ilha + continente). O Governo do 

Estado de Santa Catarina, através do DAES, tevê participação efetiva nas discussões 

levadas a efeito ao longo do prazo de elaboração do aludido estudo. A contratação do 

RTP teve caráter de urgência face as precárias condições de funcionamento do sistema 

de esgoto existente, que projetado em 1911 e inaugurado em 1916, tinha como horizonte 

de projeto o ano de 1932. Além disto, o projeto previu na época o esgotamento dos 

esgotos gerados apenas na área central da parte insular da cidade.  O desenvolvimento 

da cidade e as ampliações executadas na rede coletora para atender novas áreas, não 

previstas inicialmente no projeto, levou as canalizações principais a funcionar durante 

certo período em carga. Por este motivo foram implantados na época alguns extravazores 

na rede coletora da ilha, os quais em conjunto com os extravazores das estações 

elevatórias passaram a despejar esgoto bruto, sem qualquer tipo de tratamento, 

diretamente no mar. Além disto, algumas unidades estratégicas do sistema, tais como as 

estações elevatórias e a estação de tratamento (ETE), não sofreram ampliações, o que 

contribuiu para a deteriorização do sistema, notadamente quanto a sua capacidade de 

atender a nova configuração urbana da cidade. As poucas melhorias executadas deram-

se apenas nas estações elevatórias, com a troca dos  conjuntos moto-bombas originais   

por unidades de maior capacidade. Tal providência permitiu eliminar alguns extravazores 

que haviam sido colocados de forma emergencial na rede coletora. O RTP teve então 

como objetivo principal apontar alternativas para o novo Sistema de Esgotos Sanitários da 

Cidade de Florianópolis, em especial quanto ao tratamento dos esgotos brutos e destino 

final do efluente líquido tratado. A questão do tratamento dos esgotos da Cidade de 

Florianópolis, conforme acima mencionado, assumiu fundamental importância face o 

abandono nos anos 50 da estação de tratamento (ETE) construída em 1916, fazendo com 

que a partir daquela data os esgotos coletados pela rede existente fossem lançados       
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"in natura" no mar, ou seja, sem qualquer tratamento prévio. A solução apontada no RTP 

como a mais indicada previa a construção de 05 (cinco) emissários submarinos com a 

incumbência de tratar e dar destino final aos esgotos brutos da Cidade de Florianópolis 

(ver Figura 06: Concepção I). Na Ilha seriam construídos 02 (dois) emissários 

submarinos, um situado junto à Ponta José Mendes (Bairro Prainha) e outro junto à Ponte 

Hercílio Luz. No continente seriam construídos os outros 03 (três) emissários submarinos, 

um junto à Ponta do Leal, um ao norte da Ponte Hercílio Luz (lado continental) e outro na 

Ponta José Francisco. Para a Bacia do Saco dos Limões e para a Bacia da Trindade e 

Cidade Universitária foram recomendados centros de tratamento próprios. Para a Bacia 

do Saco dos Limões duas alternativas para o tratamento dos esgotos e destino final foram 

apontadas. A primeira consistia de um tratamento secundário seguido de disposição final 

oceânica. A segunda alternativa proposta seria a transposição dos esgotos da Bacia do 

Saco dos Limões para a Bacia José Mendes, onde então os esgotos destas duas bacias 

seriam lançados no mar através do emissário submarino da Ponta José Mendes. Para a 

Bacia da Trindade e Cidade Universidade foi recomendado inicialmente um tratamento 

primário, evoluindo posteriormente para um tratamento completo quando da ocorrência de 

uma maior ocupação da área contribuinte da bacia. O tratamento primário sugerido na 

época foi a utilização “fossas sépticas individuais". Para o tratamento completo, a ser 

implantado mais tarde, foi recomendado um "sistema de lagoas de estabilização". Os 

estudos dos foram desenvolvidos para um horizonte de projeto de 25 anos, contados a 

partir de 1968 até o ano de 1993. O Sistema proposto previa o atendimento de uma 

população da ordem de 300.550 habitantes (ver Quadro 55). Na parte insular a área de 

abrangência do novo sistema de esgoto foi dividida em 04 (quatro) bacias de contribuição, 

quais sejam: Centro, José Mendes, Saco dos Limões e Trindade. A área continental, por 

sua vez, possui 03 (três) bacias de contribuição, a saber: Estreito, Ponta do Leal e Ponta 

José Francisco. Os principais dados das bacias de esgotamento são apresentados no 

Quadro 56. O sistema concebido previu para a área de atendimento uma vazão máxima 

horária de esgoto igual a 1.181 l/seg (1,18 m3/s), da qual 490 l/s coletados na ilha (41,5%) 

e os restantes 691 l/s (58,5%) como contribuição do continente. O Quadro 57 mostra, por 
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bacia e sub-bacia de esgotamento, as vazões média diária, máxima diária e máxima 

horária de esgoto afluentes à rede coletora previstas no estudo. 

Quadro 55: Populações Previstas no RTP do SES de Florianópolis (1966) 
 

Ano População (habitantes) 
1968 105.000 
1978 160.000 
1988 240.000 
1993 300.550 

Fonte: Relatório  Técnico  Preliminar  do  Sistema  de Esgotos Sanitários da Cidade de 
Florianópolis  Elaborado  em 1966 pela Empresa Azevedo, Cunha & Associados 
– Consultores de Engenharia Sanitária, São Paulo/SP. 

Quadro 56:   Relação  das  Bacias  e Sub-Bacias, Áreas e Populações Previstas no RTP do SES da 
Cidade de Florianópolis (1966) 

Ilha Continente Soma  
Bacia 

 
Sub-Bacia Área 

 (ha) 
População 

 (hab.) 
Área 
 (ha) 

População 
 (hab.) 

Área 
 (ha) 

População 
 (hab.) 

A 242 39.350 – – 242 39.350
B 181 33.650 – – 181 33.650

 
Centro 

Soma 423 73.000 – – 423 73.000
C 12 1.500 – – 12 1.500
D 28 3.500 – – 28 3.500José 

Mendes Soma 40 5.000 – – 40 5.000
E 98 7.350 – – 98 7.350Saco dos  

Limões Soma 98 7.350 – – 98 7.350
F 626 38.350 – – 626 38.350Trindade 

Soma 626 38.350 – – 626 38.350
G – – 416 72.800 416 72.800Ponta do 

Leal Soma – – 416 72.800 416 72.800
H – – 192 33.600 192 33.600
I – – 48 6.000 48 6.000

 
Estreito 

Soma – – 240 39.600 240 39.600
J – – 600 64.450 600 64.450Ponta José 

Francisco Soma – – 600 64.450 600 64.450
Total 1.187 123.700 1.256 176.850 2.243 300.550

Fonte: Relatório Técnico  Preliminar  do  Sistema  de Esgotos Sanitários da Cidade de Florianópolis Elaborado em 
1966 pela Empresa Azevedo, Cunha & Associados – Consultores de Engenharia Sanitária, São Paulo/SP. 

1967 

Em 1967 a população atendida com serviços de esgoto na Cidade de Florianópolis era de 

22.397 habitantes, o que representava uma cobertura em esgoto de 20,4%, praticamente 

a mesma do País. 
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Quadro 57:   Vazões de Esgoto por Sub-Bacia no RTP do SES da Cidade de Florianópolis (1966) 

Vazões Contribuintes de Esgoto (l/s) * Bacia Sub-Bacia 
Média Diária Máxima Diária Máxima Horária 

A 82 103 155
B 70 88 132
C 4 5 8
D 8 10 15
E 16 20 30

 
 

Ilha 

F 80 100 150
Total Ilha 260 326 490

G 151 189 284
H 70 88 132
I 12 15 23

 
Continente 

J 134 168 252
Total Continente 367 460 691
Soma (Ilha + Continente) 627 786 1.181

Fonte: Relatório Técnico  Preliminar  do  Sistema  de Esgotos Sanitários da Cidade de Florianópolis Elaborado em 
1966 pela Empresa Azevedo, Cunha & Associados – Consultores de Engenharia Sanitária, São Paulo/SP. 
* Vazões calculadas para um consumo médio per capita de água de 200 l/hab.dia, um coeficiente de retorno C 

igual a 0,90, um valor de K1 = 1,25 e de K2 = 1,50.  

1970 

Em Fevereiro de 1970 a Consultora SERETE Engenharia S/A, contratada pelo DNOS, 

entrega o “Estudo Preliminar para Lançamento Submarino dos Esgotos Sanitários da 

Cidade de Florianópolis”. Foram apontadas duas alternativas de lançamento do esgoto 

bruto no mar. Na Alternativa 1 haveria apenas um lançamento submarino na ilha, o qual 

partiria da Estação Elevatória do Castelinho do Largo São Sebastião e adentraria na Baía 

Norte. Do continente partiriam dois emissários submarinos, um situado na Ponta do Leal e 

outro na Ponta José Francisco. Na Alternativa 2, considerada como a melhor pela 

Consultora SERETE (ver Figura 07: Concepção II), a solução para a ilha era idêntica à 

Alternativa 1, e para o continente haveria agora apenas um emissário submarino partindo 

da Ponta do Leal. 

Em 1970 a extensão da rede coletora do Sistema de Esgotos Sanitários de Florianópolis 

Ilha era de 51.100 metros, à qual estavam conectadas um total de 4.850 ligações. 

Comparando os dados relativos ao ano de 1970 com os de 1950 verifica-se que houve 

neste período um incremento médio anual de 470 metros de rede coletora. No mesmo 

período as ligações prediais de esgoto cresceram em média a uma razão de 96 unidades 
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ao ano. O Quadro 58 discrimina, ano a ano, o crescimento da extensão da rede coletora 

e das ligações prediais de esgoto ocorrido ao longo do período de 1950 a 1970.    

Quadro 58: Evolução da Extensão da Rede Coletora e das Ligações Prediais do Sistema de Esgotos 
Sanitários de Florianópolis Ilha no Período de 1950 a 1970 

Extensão de Rede Coletora (m) Número de Ligações Prediais Ano No Ano Acumulado No Ano Acumulado 
Extensão de Rede por 

Ligação (m/lig.) 
1950 1 –  41.700 –  2.930 14,23
1951 286 41.986 124 3.054 13,75
1952 295 42.281 66 3.120 13,55
1953 350 42.631 78 3.198 13,33
1954 243 42.874 68 3.266 13,13
1956 926 2 43.800 214 2 3.480 12,59
1957 436 44.236 69 3.549 12,46
1958 1.202 45.438 151 3.700 12,28
1959 262 45.700 100 3.800 12,03
1960 550 46.250 90 3.890 11,89
1961 950 47.200 104 3.994 11,82
1962 1.392 48.592 196 4.190 11,60
1963 757 49.349 89 4.279 11,53
1965 601 3 49.950 171 3 4.450 11,22
1966 339 50.289 80 4.530 11,10
1970 811 4 51.100 320 4 4.850 10,54

Fonte: Os Esgotos Sanitários em Florianópolis, Tese de Dissertação de Mestrado do Engo Dalton da Silva, 1989.  
1 Ver Quadro 54.  
2 Ampliações ocorridas no período de 1954 a 1956 
3 Ampliações ocorridas no período de 1963 a 1995 
4 Ampliações ocorridas no período de 1966 a 1970 

1971 

Criação em 16 de Abril de 1971 pelo Governo Federal o PLANASA – Plano Nacional de 

Saneamento. No Estado de Santa Catarina o Município de Florianópolis foi um dos 

primeiros a ser contemplado com recursos financeiros do PLANASA, os quais foram 

aplicados na área de esgotamento sanitário. É mostrado no Quadro 59 a cobertura em 

serviços de esgoto no Brasil, Estado de Santa Catarina e Cidade de Florianópolis/SC 

quando da criação do PLANASA em 1971.  

Quadro 59:  Cobertura em  Serviços de Esgoto no Brasil, Estado de Santa Catarina e Cidade de 
Florianópolis/SC no Ano de Criação do PLANASA (1971) 

Indicador Brasil Estado de Santa Catarina Cidade de Florianópolis/SC 
População urbana (hab.) 54.367.000 1.317.100 129.037
População atendida (hab.) 12.559.000 34.700 23.485
Cobertura em esgoto (%) 23,1 2,6 18,2
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Em Maio de 1971 o DNOS contrata a Consultora PLANIDRO – Engenheiros Consultores 

S/A para detalhar, à nível de projeto final de engenharia, o novo Sistema de Esgotos 

Sanitários da Cidade de Florianópolis obedecendo as soluções recomendadas pelas 

consultoras Azevedo, Cunha & Associados – Consultores de Engenharia Sanitária (RTP 

de 1966) e SERETE – Engenharia S/A (Estudo de Lançamento Submarino de 1970). Em 

Outubro de 1971 a Consultora PLANIDRO entrega o projeto final de engenharia da parte 

relativa à rede coletora. Para detalhar o projeto do tratamento a Consultora PLANIDRO, 

por sua vez, sub-contratou a Empresa HIDROLOGIA S/A – Engenharia, Indústria e 

Comércio para complementar os estudos oceanográficos, entendidos na ocasião como 

indispensáveis. Durante os trabalhos a Consultora PLANIDRO propôs mudar a concepção 

recomendada nos estudos desenvolvidos em 1970 pela Consultora SERETE, na época 

denominada de “Alternativa 2”. Na concepção reformulada (ver Figura 8: Concepção III) 
o ponto de lançamento oceânico na ilha foi deslocado para a Ponta do Coral, enquanto 

que no continente foi mantido o ponto de lançamento situado junto à Ponta do Leal. Outra 

mudança introduzida foi a inserção de uma ECP – Estação de Condicionamento Prévio 

dos esgotos brutos antes de seu lançamento no mar, constituída das unidades de 

gradeamento (para retenção de sólidos grosseiros) e caixa de areia. Em Dezembro de 

1971, quando da conclusão dos seus trabalhos, a Empresa HIDROLOGIA informa que o 

lançamento oceânico dos esgotos da Cidade de Florianópolis sem tratamento prévio, 

tanto na Baía Sul como na Baía Norte, somente seria possível a uma distância de 12 Km 

da Ponte Hercílio Luz, o que iria encarecer bastante a solução adotada. Diante deste fato, 

a Consultora PLANIDRO sugeriu uma nova modificação (ver Figura 09: Concepção IV), 

a qual consistia em fazer a transposição dos esgotos da ilha para o continente via Ponte 

Hercílio Luz, até a estação de condicionamento prévio do emissário submarino do 

continente localizado junto à Ponta do Coral, o qual passaria a ser o único ponto de 

lançamento oceânico dos esgotos da Cidade de Florianópolis. 

1972  

Em 1972 foi concluído o “Segundo Plano Diretor do Município de Florianópolis” elaborado
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pelo ESPLAN – Escritório Catarinense de Planejamento Integrado Ltda, sob a 

coordenação do Arqto Luis Felipe Gama D´Eça. O projeto do SES de Florianópolis 

desenvolvido pela Consultora PLANIDRO precisava agora se adaptar às diretrizes do 

novo plano diretor. 

1973  

Em 03 de Setembro de 1973 a CASAN firma contrato com a Consultora OESA – 

Organização e Engenharia S/A para a elaboração do “Projeto Executivo do Sistema de 

Esgotos Sanitários da Cidade de Florianópolis”, tendo como referência os estudos 

desenvolvidos em 1971 pela Consultora PLANIDRO. A Consultora OESA teve também a 

incumbência de adaptar o projeto às diretrizes do novo plano diretor, especialmente na 

parte tocante às densidades de saturação da área urbana da cidade. Para coordenar os 

trabalhos em Florianópolis a Consultora OESA contratou o Engo Afonso Veiga Filho, 

profissional com larga experiência na área de saneamento e com relevantes serviços 

prestados na Fundação SESP e no DAES. Quando do início dos trabalhos a CASAN 

determinou à Consultora OESA que detalhasse a solução que previa a unificação do 

sistema de tratamento e do destino final dos esgotos coletados na ilha e no continente, ou 

seja, prever apenas um centro de tratamento e um único emissário submarino, os quais 

ficariam localizados no continente, mais precisamente junto à Ponta do Leal. A Consultora 

OESA, no entanto, sugeriu na ocasião inverter o direcionamento, ou seja, preferindo 

agora transportar para a ilha os esgotos coletados no continente, utilizando para tal a 

futura Ponte Colombo Salles, na época já em construção. Diante deste novo 

posicionamento , duas opções para o local de construção do emissário submarino foram 

estudadas, uma na Ponta do Coral (hoje na Avenida Beira Mar Norte) e outra na Praia do 

Retiro situada no sul da ilha, junto à Praia do Campeche. O ponto situado na Ponta do 

Coral foi posteriormente descartado devido a necessidade de se avançar mar a dentro 

numa longa extensão, em torno de 12 Km segundo estudos que já tinham sido 

desenvolvidos pela Empresa HIDRPLOGIA em 1971. Por outro lado, o ponto da Praia do 

Retiro, com grande profundidade, correntezas favoráveis à diluição desejada e menor 
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extensão do emissário submarino foram aspectos importantes que levaram à sua escolha. 

Ao findar esta parte dos trabalhos a Consultora OESA informa à CASAN que a “melhor 

solução (ver Figura 10: Concepção V) seria o lançamento em mar aberto de todos os 

esgotos coletados na ilha e no continente através de um único emissário submarino 

situado na Praia do Retiro, localizado junto à Praia do Campeche, no sul da Ilha de Santa 

Catarina”. Ainda em 1973 a CASAN decidiu levar à análise do CETESB, então órgão 

técnico do BNH, a solução proposta pela Consultora OESA. Em Dezembro de 1973 o 

contrato com a Consultora OESA foi aditado de forma a permitir a inserção na área do 

projeto de parte do Município de São José, na área onde a conurbação com o Município 

de Florianópolis é bastante acentuada. 

1974 

Em 20 de Agosto de 1974 o CETESB através do Ofício No ENG.145/74, em atendimento 

ao pleito da CASAN quanto a solução para o tratamento e destino final dos esgotos da 

Cidade de Florianópolis, emite seu parecer técnico com as seguintes recomendações: 

  Considera ser uma ótima solução o lançamento dos esgotos da Cidade de Florianópolis 

no mar através de um emissário submarino no ponto proposto (Praia do 

Retiro/Campeche);   

  Entende, no entanto, ser mais adequado numa primeira etapa tratar os esgotos através 

de um “sistema de lagoas de estabilização”, apontando como local mais conveniente 

para a construção destas uma área situada dentro da Bacia Hidrográfica do Rio 

Tavares. Neste caso, o Rio Tavares seria o corpo receptor do efluente líquido tratado 

proveniente das lagoas, tendo por sua vez como destino final as águas da Baía Sul. 

Segundo o CETESB esta alternativa proporcionaria a melhor solução técnica e 

econômica para o horizonte de projeto, reduzindo consideravelmente os investimentos 

iniciais de implantação do SES de Florianópolis; e 

  A construção do emissário submarino seria feita em uma segunda etapa,após esgotada 

a capacidade de tratamento dos esgotos pelo sistema de lagoas de estabilização 

proposto. 
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A CASAN concordou com a solução proposta pelo CETESB (ver Figura 11: Concepção 
VI) e em 26 de Novembro de 1974, através da CT/D – 1153/74, determina à Consultora 

OESA que dê continuidade a elaboração do projeto executivo do “Sistema de Esgotos 

Sanitários da Cidade de Florianópolis” tendo agora como diretriz o parecer do órgão 

técnico do BNH.  

1975 

Em 08 de Março de 1975 é inaugurada a segunda ligação ilha-continente, a Ponte 

Colombo Machado Salles com uma extensão total de 1.229 metros. 

Quando do estabelecimento das novas metas do PLANASA em 1975, a cobertura em 

esgoto no Brasil, no Estado de Santa Catarina e na Cidade de Florianópolis apresentava 

os números discriminados no Quadro 60.  

Quadro 60:  Cobertura em  Serviços de Esgoto no Brasil, Estado de Santa Catarina e Cidade de 
Florianópolis/SC no Ano de 1975 

Indicador Brasil Estado de Santa Catarina Cidade de Florianópolis/SC 
População urbana (hab.) 64.709.000 1.639.000 142.655
População atendida (hab.) 19.801.000 43.400 23.485
Cobertura em esgoto (%) 30,6 2,6 16,5

Em Novembro de 1975 a Consultora OESA conclui o "Projeto Executivo do Sistema de 

Esgotos Sanitários da Cidade de Florianópolis". Devidamente autorizado pela CASAN, 

coube à HIDROCONSULT – Consultoria, Estudos e Projetos Ltda, como sub-contratada 

da Consultora OESA, o detalhamento do sistema de tratamento. Resumidamente, o 

projeto elaborado pela Consultora OESA ficou assim constituído: 

 Período de Projeto 
O projeto tem um alcance de 25 anos contados a partir de 1975. A primeira etapa 

compreende o período de 1975 a 1989, ficando para a segunda etapa o período de 1990 

até o ano de 2000. 

 Área de Abrangência do Projeto 
O projeto previu o esgotamento de uma área total de 3.531 hectares, sendo 1.509 ha na  

ilha e 2.022 ha no continente. 
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 Bacias de Contribuição 

O projeto abrange um total de 14 bacias de contribuição, sendo 5 na ilha e 9 no 

continente. 

 População Beneficiada 

O projeto prevê até o final do plano (ano 2000) o atendimento de uma população de 

516.541 habitantes, sendo 218.562 habitantes na ilha e 297.979 habitantes no continente. 

 Vazões de Projeto 

O Quadro 61 mostra as vazões máximas horárias de esgoto a serem coletadas nas duas 

etapas de implantação do sistema. 

Quadro 61: Vazões Máximas Horárias Previstas nas Etapas de Implantação do Sistema de Esgotos 
Sanitários da Cidade de Florianópolis – Projeto OESA 1975  

 
Região Primeira Etapa (1975 – 1989) Segunda Etapa (1990 – 2000) 

Ilha 326 l/s 1.027 l/s
Continente 440 l/s 1.407 l/s
Soma 766 l/s 2.434 l/s

 

O Quadro 62 discrimina, por sua vez, por etapa de implantação, as bacias e suas 

respectivas áreas de esgotamento, bem como as populações a serem beneficiadas.  

1976 

Em 02 de Fevereiro de 1976 é promulgada a Lei Municipal No 1.482 outorgando à CASAN 

a concessão de exploração dos "Serviços Públicos de Abastecimento de Água e de 

Coleta/Disposição de Esgotos Sanitários do Município Florianópolis". 

Em 31 de Maio de 1976 através da Lei No 1440 foi aprovado pela Câmara Municipal o 

segundo Plano Diretor do Município de Florianópolis, o qual foi elaborado pelo ESPLAN – 

Escritório Catarinense de Planejamento Integrado Ltda. 

Em 1976 a Secretaria de Estado de Tecnologia e Meio Ambiente formula o "Primeiro 

Plano de Controle da Poluição das Águas Balneárias do Estado de Santa Catarina", tendo 

como órgão executor a FATMA. Este plano permitiu fazer um diagnóstico firme quanto à 
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balneabilidade das praias catarinenses. No caso do Município de Florianópolis todas as 

praias localizadas no continente foram consideradas na época impróprias para banho. 

Quanto à ilha, foram consideradas impróprias as águas das Baías Norte e Sul.  

Quadro 62: Relação das Bacias de Esgotamento e Respectivas Áreas e  Populações  Atendidas  nas 
Etapas de Implantação do Sistema de Esgotos Sanitários da Cidade de Florianópolis – 
Projeto OESA 1975  

Ilha Continente Soma Bacia Área 
(ha) 

População 
(hab.) 

Área (ha) População 
(hab.) 

Área (ha) População 
(hab.) 

1a Etapa  
A 263,5 51.362  –   –  263,5 51.362

BC 246,0 62.125  –   –  246,0 62.125
H  –   –  271,0 73.263 271,0 73.263
I1  –   –  103,0 20.350 103,0 20.350
I2  –   –  14,0 2.100 14,0 2.100
J2  –   –  22,0 2.925 22,0 2.925
J3  –   –  35,5 3.938 35,5 3.938
J4  –   –  62,5 7.800 62,5 7.800

Soma 509,5 113.487 508,0 110.376 1.017,5 223.863
2a Etapa  

D 30,0 2.625  –   –  30,0 2.625
E 161,0 15.600  –   –  161,0 15.600
F 808,5 86.850  –   –  808,5 86.850
G  –   –  318,0 45.075 318,0 45.075
J1  –   –  385,0 57.350 385,0 57.350

São José  –   –  811,0 85.178 811,0 85.178
Soma 999,5 105.075 1.514,0 187.603 2.513,5 292.678
Total 1.509,0 218.562 2.022,0 297.979 3.531,o 516.541

 

1977 

Assinado em 25 de Fevereiro de 1977 entre a CASAN e a Prefeitura Municipal  de 

Florianópolis o "Convênio No 126/77 de Outorga de Concessão de Exploração dos 

Serviços Públicos Municipais de Abastecimento de Água e Coleta/Disposição de Esgotos 

Sanitários". Saliente-se que convênio semelhante já havia sido firmado em 15 de Outubro 

de 1906, onde o Poder Executivo Estadual foi autorizado a realizar serviços de esgoto na 

Capital do Estado. 

Criado em 10 de Junho de 1977 através da Lei Municipal No 1440 o IPUF – lnstituto de 

Planejamento Urbano de Florianópolis, que viria a se tornar um importante instrumento de 

planejamento para os estudos e projetos de esgoto da região. 
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Contratada pela Prefeitura Municipal de Florianópolis, a Consultora OESA conclui em 

Agosto de 1977 o "Plano Global de Drenagem de Florianópolis". Este importante estudo, 

além de identificar os pontos críticos da cidade sujeitos a freqüentes inundações, apontou 

soluções técnicas para eliminar tais problemas. Apoiado neste trabalho, a Prefeitura 

Municipal de Florianópolis deu inicio à execução das obras consideradas prioritárias, 

como por exemplo, o “Canal Subterrâneo de Drenagem de Águas Pluviais da Rua Heitor 

Blum" no continente, entre outras. A Consultora OESA, quando da elaboração deste 

estudo, aproveitou uma série de dados por ela levantados em 1975 quando do 

desenvolvimento do Projeto Final de Engenharia do SES da Cidade de Florianópolis. 

1978 

Em 09 de Março de 1978 tiveram início, à cargo da Empreiteira SIT S/A, as obras de 

implantação da rede coletora de esgotos da área continental de Florianópolis, abrangendo 

apenas o Bairro Estreito, que no projeto elaborado pela Consultora OESA corresponde à 

Bacia H. Juntamente com os 24.084 m de rede coletora (ver Quadro 63), foram 

construídos o Interceptor GH com 1.817 m de comprimento (ver Quadro 64), a Estação 

Elevatória GH (ver Quadro 65),  um total de 2.365 ligações prediais e o Emissário 

Submarino Provisório da Ponta do Leal. As obras foram executadas com recursos 

provenientes do Banco Nacional de Habitação – BNH através dos Contratos de 

Financiamento CTN No 551/79 e CTN No 990/79 firmados com a CASAN, e do Governo 

do Estado de Santa Catarina através do FAE – Fundo Estadual de Água e Esgoto. A 

parcela financiada pelo BNH cobriu 50 % do investimento total realizado, ficando os 

restantes 50 % como contrapartida do Estado através do FAE. O valor total investido 

nestas obras foi de US$ 1.149.202 distribuído por parte do sistema conforme mostra o 

Quadro 66. As obras foram concluídas em 17 de Agosto de 1979 e beneficiaram na 

época uma população da ordem de 15.930 habitantes. A necessidade da construção 

imediata do emissário submarino provisório na Ponta do Leal deu-se em função de não 

terem sido ainda iniciadas, na época, e sem previsão de data para começar, as obras de 

implantação do novo sistema de esgotos sanitários da ilha, bem como a linha de 
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afastamento final e a estação de tratamento (ETE) do Rio Tavares constituída de lagoas 

de estabilização. Visando salvaguardar a legitimação da solução provisória de lançamento 

de esgotos brutos no mar junto à Ponta do Leal, a CASAN consultou previamente o 

DNOS a respeito. 
Quadro 63: Extensões por Diâmetro da Rede Coletora da Bacia H do SES de Florianópolis 

Continente – Obras Iniciadas em 1978 e Concluídas em 1979  

Diâmetro (mm) Extensão (metros) Material 
150 19.776 Tubo Cerâmico, Classe B 
200 1.772 Tubo Cerâmico, Classe B 
250 812 Tubo Cerâmico, Classe B 
300 502 Tubo Cerâmico, Classe B 
400 870 Concreto Armado, Classe A - 2 
500 402 Concreto Armado, Classe A - 2 

Total 24.084

Quadro 64: Extensões por Diâmetro do Interceptor H (Bacia H – Bairro Estreito) do SES de 
Florianópolis Continente – Obras Iniciadas em 1978 e Concluídas em 1979  

Diâmetro (mm) Extensão (metros) Material 
200 60 Tubo Cerâmico, Classe B 
300 126 Tubo Cerâmico, Classe B 
500 591 Concreto Armado, Classe A - 2 
500 402 Concreto Armado, Classe A - 3 
800 480 Concreto Armado, Classe A - 2 
800 158 Concreto Armado, Classe A - 3 

Total 1.817

Quadro 65:  Dados  Principais  da  Estação  Elevatória H (Bacia H – Bairro Estreito) do SES de 
Florianópolis Continente – Obras Iniciadas em 1978 e Concluídas em 1979  

Informações Técnicas Unidade Quantidade 
Vazão l/s 118,00
Altura Manométrica mca 16,00
Potência CV 40,00
Marca da Bomba Worthington –  
Número de Conjuntos Moto-Bombas cj 03 (01 reserva)

 
Quadro 66: Discriminação dos Custos das Obras de Implantação do Sistema de Esgotos Sanitários 

de Florianópolis Continente – Bacia H (Bairro Estreito) – Obras Iniciadas em 1978 e 
Concluídas em 1979 

Parte do Sistema Custos das Obras (US$) (%) 
Rede Coletora + Ligações Prediais 586.996 51,08
Interceptor H 318.742 27,74
Estação Elevatória H 112.005 9,95
Custos Administrativos 101.163 8,80
Custos Financeiros e Taxas 30.296 2,43
Total 1.149.202 100,00

Fonte: Relatórios de Final de Obras, GCN/CASAN Matriz, Maio/1979 e Setembro/1979. 
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     Em 18 de Julho de 1978, tendo como início o Projeto de Lei No 1871 de 01/03/78 de 

autoria do Vereador Afonso Veiga Filho, foi promulgada a Lei No 1602 que denominou de 

GOVERNADOR GUSTAVO RICHARD a avenida principal do Aterro da Baía Sul, desde a 

Ponte Colombo Machado Salles até a Rua Silva Jardim. Tal homenagem, plenamente 

justificada, deve-se aos relevantes serviços na área de saneamento dos ao longo do 

mandato do Governo Gustavo Richard. 

Em Novembro de 1978 o renomado Consultor Rodolfo José da Costa e Silva, contratado 

pela CASAN, apresenta relatório propondo nova concepção para o Sistema de Esgotos 

Sanitários da Cidade de Florianópolis, incluindo parte do Município de São José. Na nova 

concepção (ver Figura 12: Concepção VII) os esgotos coletados no continente e na ilha 

seriam tratados agora por estações de tratamento (ETE's) independentes, ou seja, a ilha 

ficaria com a solução detalhada no projeto elaborado pela Consultora OESA em 1975 

(ETE do Rio Tavares – Lagoas de Estabilização) e no continente seria agora construída 

uma outra ETE, também constituída de lagoas de estabilização, que ficaria localizada na 

Localidade de Potecas, Bairro Forquilhinha, Município de São José. As vantagens citadas 

na época para a adoção da nova concepção do Sistema de Esgotos Sanitários de 

Florianópolis foram as seguintes: 

  Postergação  da  obra  de implantação da linha de afastamento final na extensão de 

12.360 metros, em tubulação dupla de aço no diâmetro de 1000 mm cada uma, situada 

entre o Bairro Prainha até o Rio Tavares (local previsto para a construção da 

ETE/lagoas). Entre o Bairro Prainha e o Bairro Saco dos Limões a tubulação seria 

assentada na estrada que interliga estes dois bairros, situada em encosta de morro e 

tendo como solo rocha natural em todo o trecho; 

  Adiamento da construção da  estação de tratamento (ETE/lagoas) no Rio Tavares, cuja 

vazão afluente na ocasião seria apenas aquela proveniente da Bacia H do continente; 

  Disponibilidade  de  terrenos  com  área  e topografia conveniente no continente para a 

construção da ETE/lagoas de estabilização; 





DOCUMENTO RELATÓRIO  No RL- 0309-800-942-MPB-005 
EMPREENDEDOR PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS/SC  REVISÃO 

0 
 

Página  
226  

CONTRATANTE E 
GERENCIADORA DO 
CONTRATO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO 
AMBIENTAL – SMHSA  

TRABALHO PLANO MUNICIPAL INTEGRADO DE SANEAMENTO BÁSICO   
PRODUTO 5: DIAGNÓSTICO DO SETOR DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

 

 

  Topografia natural da área continental em direção à Estação Elevatória GB situada no 

Bairro Barreiros, o que eliminaria a necessidade de serem revertidos os esgotos 

afluentes à esta elevatória em direção à Estação Elevatória GH localizada na Ponta do 

Leal; 

 Possibilidade da ETE Continente receber futuramente,e a menor custo,os esgotos 

coletados em outras áreas urbanizadas pertencentes ao Município de São José ; e 

  Maior versatilidade e segurança operacional, já que o sistema passaria a ter agora dois 

centros de tratamento independentes, tratando os esgotos de duas áreas bem 

definidas e sem qualquer interligação obrigatória. 

Em 1978 a Universidade Federal de Santa Catarina–UFSC através do seu Departamento 

de Biologia elabora um importante trabalho relativo à Lagoa da Conceição, um dos mais 

belos recantos da Ilha de Santa Catarina.O trabalho envolvido, sob o título "Determinação 

do índice de Poluição Hídrica nas Águas da Lagoa da Conceição", contribuiu de maneira 

significativa para sensibilizar na época as autoridades constituídas da necessidade de ser 

implantado o Sistema de Esgotos Sanitários da Lagoa da Conceição. 

1979 
Criado em 20 de Abril de 1979 através do Decreto No 83.355 o CNDU – Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Urbano com o objetivo de propor políticas nacionais de 

envolvimento urbano. No setor de saneamento básico a atuação do CNDU está pautada 

na Resolução No 003/79 de 11/09/79 que define como prioridades neste campo o 

atendimento da demanda de água potável nas áreas periféricas das cidades, construção   

e/ou ampliação dos sistemas de esgotos sanitários nas regiões metropolitanas e cidades  

de  médio porte, e desenvolvimento de tecnologia simplificada para solução de problemas 

de esgotamento sanitário em áreas de baixa renda. A criação das regiões metropolitanas 

é importante, visto que as soluções dos problemas de infra-estrutura nelas existentes 

podem ser analisadas de uma forma global, e não mais individualmente. Dentro deste 

contexto, a implantação de sistemas de esgotos sanitários nestas regiões, por exemplo, 

traz resultados significativos, tais como: 
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 permite adotar soluções globais, diminuindo os custos das obras ; 

 possibilita  melhor  controle  da poluição dos mananciais existentes nos municípios que 

integram a região metropolitana, em especial a causada pelos  despejos de esgotos 

domésticos e industriais ; 

 facilita o desenvolvimento sustentado por bacia e não mais por área territorial; e  

 maior capacidade de obtenção de recursos. 

Visando usufruir destas vantagens em 06 de Janeiro de 1978 através da Lei 

Complementar No 162 publicada no D.O.E No 15.834, foi criada a "Região Metropolitana 

de Florianópolis", a qual abrange na condição de núcleo metropolitano os municípios de 

Águas Mornas, Antônio Carlos, Biguaçu, Florianópolis, Governador Celso Ramos, 

Palhoça, Santo Amaro da Imperatriz, São José e São Pedro de Alcântara. Na condição de 

Área de Expansão Metropolitana estão inseridos os municípios de Alfredo Wagner, 

Angelina, Anotápolis, Canelinha, Garopaba, Leoberto Leal, Major Gercino, Nova Trento, 

Paulo Lopes, Rancho Queimado, São Bonifácio, São João Batista e Tijucas. 

Em Julho de 1979 técnicos da CASAN, contando com o apoio de especialistas, 

reformulam a concepção do Sistema de Esgotos Sanitários de Florianópolis projetada 

pela Consultora OESA em 1975. Na nova concepção (ver Figura 13) estão previstos dois 

centros de tratamento independentes, um para a ilha e outro para o continente. Para o 

tratamento dos esgotos da área continental foi adotado um "sistema de lagoas de 

estabilização tipo australiano" situado na Localidade de Potecas, pertencente ao Bairro 

Forquilhinha, no município de São José. O efluente líquido tratado é lançado no Córrego 

Forquilhinha e deste ao Rio Maruim, que por sua vez deságua na Baía Sul. Para a ilha 

permaneceu a solução detalhada em 1975 no projeto da Consultora OESA.  Na verdade 

os técnicos da CASAN detalharam a nível de projeto final de engenharia a concepção 

proposta em Novembro de 1978 pelo Consultor Rodolfo José da Costa e Silva. 

Em 19 de Setembro de 1979 é assinada pela Secretaria de Estado do Planejamento e 

Coordenação Geral e FATMA a Portaria No 24/79 que “enquadra os corpos de água do 
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Estado de Santa Catarina". Este dispositivo é de extrema importância para a definição do 

grau de tratamento dos esgotos e para o destino final dos efluentes líquidos tratados. 

Também em 19 de Dezembro de 1979 o DNOS através do Ofício No 473/79 endereçado à 

CASAN aprova a solução provisória de lançar os esgotos brutos da área continental em 

um emissário submarino na Ponta do Leal. Esta solução foi mantida até o momento em 

que a CASAN concluiu as obras de construção da ETE Potecas (lagoas de estabilização).  

1980 

Assinada em 15 de Outubro de 1980 e publicada no D.O.E. No 11.587 em 22/10/80 a Lei 

Estadual No 5.793 que "dispõe sobre a proteção e melhoria da qualidade ambiental". 

Estabelecida em 1980 pela ONU – Organização das Nações Unidas a "Década 

internacional do Abastecimento de Água e do Esgotamento Sanitário", tendo como metas 

a alcançar até o ano de 1990 : 

  levar o abastecimento de água a, respectivamente, 90% e 70% das populações urbana 

e rural; e 

 proporcionar serviços adequados de esgotamento sanitário a 50% do contingente 

urbano. 

Quando do estabelecimento em 1980 das metas da ONU a cobertura dos serviços de 

esgoto no Brasil,no Estado de Santa Catarina e na Cidade de Florianópolis apresentavam 

os números mostrados no Quadro 67. 

Quadro 67:  Cobertura em  Serviços de Esgoto no Brasil, Estado de Santa Catarina e Cidade de 
Florianópolis/SC no Ano de 1980 

Indicador Brasil Estado de Santa Catarina Cidade de Florianópolis/SC 
População urbana (hab.) 80.479.000 2.154.000 248.396
População atendida (hab.) 25.358.000 79.000 102.598
Cobertura em esgoto (%) 31,5 3,7 41,3

Também em 1980 entra em funcionamento o Sistema de Esgotos Sanitários de Jurerê 

Oeste, mais conhecido como Jurerê Internacional, empreendimento particular construído 

pela Empresa HABITASUL–Empreendimentos Imobiliários Ltda, e que até hoje é operado 

diretamente por essa empresa. O sistema implantado em 1980 (ver Figura 14) era 
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constituído de rede coletora com 7.684 metros de extensão, 04 estações elevatórias, 

sendo 03 localizadas junto à orla marítima (EL1, EL2 e EL3) e 01 situada dentro do 

loteamento (EEFinal), 04 emissários por recalque em tubos de PVC no diâmetro de        

100 mm, medindo respectivamente 460 metros (EMEE2/EE1), 270 metros (EMEE3/EE1),    

1.280 metros (EMEE1/EEFinal) e 470 metros (EMEEFinal/ETE), e uma estação de tratamento 

(ETE) que no pico da temporada de verão tinha capacidade para a vazão média diária de 

5,6 l/s. A ETE era composta das seguintes unidades: gradeamento, tanque de aeração, 

decantador secundário, filtro, leito de secagem e desinfecção por cloro do efluente líquido 

tratado, este último lançado em um canal de drenagem que tem comunicação com o Rio 

Ratones, o qual por sua vez deságua na Baía Norte. No ano de 1998 o sistema possuía 

um total de 223 ligações prediais de esgoto, às quais estavam ligadas 569 economias. A 

população beneficiada pelo sistema em 1998 era da ordem de 3.000 habitantes. 

1981 

Em 21 de Agosto de 1981 através da Portaria Intersetorial No 01/81 é assinada pela 

Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral e pela FATMA a "listagem 

das atividades consideradas potencialmente causadoras de degradação ambiental". Esta 

portaria foi publicada no D.O.E. No 11.795 de 27/08/81. Este dispositivo legal tem 

fundamental importância nos projetos e de sistemas de esgotos sanitários, já que estas 

atividades são consideradas potencialmente poluidoras e estão classificadas no "Grupo 

34 - Serviços Industriais de Utilidade Pública", conforme a seguir transcrito : 

Subgrupo 34.31.10 - Coletores Tronco, Interceptores e Estações Elevatórias;  

Subgrupo 34.31.11 - Tratamento de Esgotos Domésticos ; e  

Subgrupo 34.31.12 - Emissários. 

As atividades integrantes do primeiro subgrupo estão classificadas como potencialmente 

causadoras de degradação ambiental em "grau médio", enquanto que para os demais 

subgrupos a classificação é de atividades que possuem "grande" potencial. 

Em Dezembro de 1981 a CASAN dá continuidade às obras de implantação do Sistema de 

Esgotos Sanitários de Florianópolis Continente, abrangendo agora os bairros Bom Abrigo, 
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Itaguaçu, Coqueiros, Praia do Meio, Praia da Saudade e Saco da Lama, respectivamente 

as bacias J2, J3, J4, I1 e I2. Foram assentados 31.112 metros de rede coletora, 4.999 m de 

interceptores,construídas cinco estações elevatórias e respectivos emissários, executadas 

3.709 ligações prediais e adquiridos os terrenos com área de 964.629 m2 (96,46 hectares) 

e 368,20 m2 destinados, respectivamente, à construção do centro de tratamento do 

continente - ETE Potecas (lagoas de estabilização) e Estação Elevatória GB. Foi incluído 

também nesta etapa de obras a desapropriacão do terreno destinado à construção do 

centro de tratamento insular - ETE do Rio Tavares (lagoas de estabilização) com uma 

área de 1.473.181,30 m2 (147,32 hectares), e a aquisição de mais um conjunto moto-

bomba para a Estação Elevatória GH construída em 1979.  

Os quantitativos executados por parte do sistema destas obras são apresentados nos 

Quadros 68, 69, 70 e 71. As obras foram executadas com recursos financiados 

provenientes do Banco Nacional de Habitação – BNH através do Contrato de 

Financiamento CTN No 141/81 firmado com a CASAN, e do Governo do Estado de Santa 

Catarina através do FAE – Fundo Estadual de Água e Esgoto. A parcela financiada pelo 

BNH cobriu 50 % do investimento total realizado, ficando os restantes 50 % como 

contrapartida do Estado.  

O valor total investido nestas obras foi de US$ 2.674.715 distribuído por parte do sistema 

conforme mostrado no Quadro 72.  

As obras foram concluídas em Dezembro de 1983 e beneficiaram na época uma 

população da ordem de 29.890 habitantes. 

Quadro 68:  Extensões  por  Diâmetro da Rede Coletora das Bacias J2, J3, J4, I1 e I2 do SES de 
Florianópolis Continente – Obras Iniciadas em 1981 e Concluídas em 1983  

Diâmetro (mm) Extensão (metros) Material 
150 29.357 Tubo Cerâmico, Classe C 
150 281 Tubo Cimento Amianto, Classe A 
150 23 Tubo PVC, Série B 
200 981 Tubo Cerâmico, Classe C 
200 280 Tubo Cimento Amianto, Classe A 
250 402 Tubo Cerâmico, Classe C 

Total 31.112
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Quadro 69:    Extensões  por Diâmetro dos Interceptores do SES de Florianópolis Continente – Obras 
Iniciadas em 1981 e Concluídas em 1983 

Diâmetro (mm) Extensão (metros) Material 
150 167 Tubo Cerâmico, Classe C 
150 1.031 Tubo Cerâmico, Classe A 
150 111 Tubo PVC, Série B 
200 736 Tubo Cerâmico, Classe A 
250 928 Tubo Cerâmico, Classe A 
300 1.152 Tubo Cerâmico, Classe A 
400 403 Concreto Armado, Classe A – 2  
500 446 Concreto Armado, Classe A – 2  
600 23 Concreto Armado, Classe A – 2  

Total 4.999

Quadro 70:  Dados  Principais  das  Estações  Elevatórias do SES de Florianópolis Continente – 
Obras Iniciadas em 1981 e Concluídas em 1983  

Estações Elevatórias Informações Técnicas 
J2 J3 J4 I1 I2 GH * 

Vazão (l/s) 13,67 18,10 32,59 76,00 15,00 118,00
Altura Manométrica (mca) 34,00 20,50 14,00 41,70 16,85 16,00
Potência (CV) 30,00 15,00 15,00 75,00 10,00 40,00
Marca da Bomba ABS ABS ABS ABS ABS Worthington 
Número de Conjuntos Instalados 02 02 02 02 02 03
Número de Conjuntos Reserva 01 01 01 01 01 01

* Nesta etapa foi apenas adquirido e instalado mais um conjunto moto-bomba na Estação Elevatória GH. 

Quadro 71:  Extensões  por  Diâmetro dos Emissários das Bacias J2, J3, J4, I1 e I2 do SES de 
Florianópolis Continente – Obras Iniciadas em 1981 e Concluídas em 1983  

Emissários Informações Técnicas EM J2 EM J3 EM J4 EM I1 EM I2 
Diâmetro (mm) 100 150 250 300 150
Extensão (metros) 260 584 723 1.556 639
Material Fo Dúctil, K7 Fo Dúctil, K7 Fo Dúctil, K7 Fo Dúctil, K7 Fo Dúctil, K7 

Também em Dezembro de 1981 foi aprovada pela Câmara Municipal de Florianópolis a 

"Taxa de Esgotos Sanitários", a qual institucionalizou através da Lei Municipal No 1827 a 

cobrança pela CASAN da tarifa de esgoto em todos os imóveis situados em ruas 

contendo rede coletora. 

1983 
 A CASAN publica em 1983 a primeira edição do "Regulamento dos Serviços de Água e 

Esgotos Sanitários", tendo como referência uma série de procedimentos de rotina 

elaborados ao longo da década de 70. 
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Quadro 72: Discriminação dos Custos das Obras de Implantação do Sistema de Esgotos Sanitários 
de Florianópolis Continente – Obras Iniciadas em 1981 e Concluídas em 1983 

Parte do Sistema Custos das Obras (US$) (%) 
Rede Coletora  898.778 33,60
Interceptores 329.357 12,31

EE J2 29.893 1,12
EE J3 32.695 1,22
EE J4 35.147 1,31
EE I1*

 100.062 3,74
EE I2 16.933 0,63
EE GH ** 1.189 0,05

 
 
 
Estações Elevatórias 

Soma Elevatórias 215.919 53,98
EE J2 3.757 0,14
EE J3 8.757 0,33
EE J4 24.826 0,93
EE I1 43.708 1,63
EE I2 10.184 0,38

 
 
 
Emissários 

Soma Emissários 91.258 3,41
Ligações Prediais 172.245 6,44
Desapropriações 588.690 22,01
Serviços de Urbanização 11.314 0,43
Sondagens 1.130 0,04
Custos Administrativos 230.876 8,63
Custos Financeiros e Taxas 135.148 5,06
Total 2.674.715 100,00

Fonte: Relatório de Final de Obras, GCN/CASAN Matriz, Dezembro/1983. 
* Inclui a sub-estação rebaixadora de tensão (13.200/380 V) com trafo de 75 KVA.  
** Refere-se apenas a aquisição de mais um conjunto moto-bomba para a Estação Elevatória EE GH. 
 
Em Maio de 1983, contratada pela CASAN, a Empreiteira PROCON – Construção, 

Indústria e Comércio Ltda dá inicio às obras de implantação do Sistema de Esgotos 

Sanitários da Lagoa da Conceição (ver Figura 15), situada na Ilha de Santa Catarina. No 

período de Maio de 1983 a Dezembro de 1985 foram construídas a rede coletora, os 

interceptores, as estações elevatórias EE-1, EE-2 e EE-3, e os emissários por recalque 

EM-1 e EM-3. Por falta de recursos financeiros as obras foram paralisadas em Dezembro 

de 1985. Em 03 de Agosto de 1987 as obras foram reiniciadas, agora através da 

Empreiteira HAYASHI Cia Ltda. Nesta segunda fase foram executadas as obras de 

implantação do emissário por recalque EM-2, a estação de tratamento (ETE), a linha de 

afastamento final e as ligações prediais. Estas obras foram concluídas em 09 de Agosto 

de 1988, beneficiando de imediato na época uma população da ordem de 3.800 

habitantes. A rede coletora assentada tem uma extensão de 3.377 metros, toda ela 
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constituída de tubos de PVC nos diâmetros variando de 150 a 250 mm. Os interceptores 

construídos tem uma extensão total de 1.333 metros em tubos de PVC nos diâmetros de 

150mm e 200 mm. Os quantitativos relativos às estações elevatórias e emissários  são 

mostrados nos Quadros 73 e 74. Foram executadas na ocasião um total de 216 ligações 

prediais de esgoto. 
Quadro 73:   Dados  Principais  das  Estações  Elevatórias do SES da Lagoa da Conceição – Ilha de 

Santa Catarina – Florianópolis – Obras Iniciadas em 1983 e Concluídas em 1988  

Estações Elevatórias Informações Técnicas 
EE 1 EE 2 EE 3 

Vazão (l/s) 15,00 20,00 0,62
Altura Manométrica (mca) 10,00 9,00 4,00
Potência (CV) 5,00 5,00 1,00
Número de Conjuntos Instalados 02 03 02
Número de Conjuntos Reserva 01 01 01

Quadro 74:   Extensões  por  Diâmetro  dos  Emissários  do SES da Lagoa de Conceição – Ilha de 
Santa Catarina – Florianópolis – Obras Iniciadas em 1983 e Concluídas em 1988  

Emissários Informações Técnicas EM 1 EM 2 EM 3 
Diâmetro (mm) 150 150 75
Extensão (metros) 365,00 277,00 40,00
Material PVC – Classe 12 PVC – Classe 12 PVCDEFoFo 

A ETE do Sistema de Esgotos Sanitários da Lagoa da Conceição é do tipo aeração 

prolongada através de valos de oxidação. Quando de sua construção em 1988, a ETE 

possuía as seguintes unidades: caixa de chegada de esgoto bruto, gradeamento, caixa de 

areia, calha parshall, caixa de distribuição de vazão, valo de oxidação (2 unidades), 

decantador secundário tipo dortmund, estação elevatória única para retorno e descarte de 

lodo e recalque do efluente líquido tratado, linha de afastamento final, leitos de secagem, 

sistema de infiltrarão do efluente líquido tratado e laboratório. Os leitos de secagem foram 

construídos em uma depressão natural existente nas dunas localizadas ao fundo da ETE. 

O efluente líquido tratado (final) era recalcado até um sistema de galerias de infiltração 

situado no divisor das dunas e a partir daí infiltrado na areia. A linha de afastamento final 

foi projetada tanto para o descarte do lodo excedente da ETE como para o descarte do 

efluente líquido tratado. Para cada tipo de descarte (lodo ou efluente líquido tratado) havia 

a necessidade de ser feita uma manobra de fechamento e abertura de registro na linha de 
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afastamento final. Quando da entrada em operação a ETE construída tinha capacidade 

para tratar a vazão média de 5,72 l/s. As obras foram executadas com recursos do 

Governo do Estado, Prefeitura Municipal de Florianópolis e CASAN. O valor total investido 

nestas obras foi de US$1.750.000. Visando melhorar as condições operacionais do SES 

da Lagoa da Conceição, a CASAN executou posteriormente obras complementares, a um 

custo total de US$ 200.000, dentre as quais se destacam as seguintes: 

a) Estação de Tratamento (ETE) 

Após determinado tempo de funcionamento do sistema de infiltração do efluente líquido 

tratado (final) nas areias das dunas, dois problemas foram detectados. Um eram os 

freqüentes entupimentos das galerias de infiltração e outro era a própria dificuldade de 

infiltração do efluente líquido nas dunas.O primeiro era causado pela presença indesejada 

de sólidos do lodo descartado que permaneciam na linha de afastamento final, mesmo 

após concluído o seu descarte. Quanto ao segundo, constatou-se que era devido a 

granulometria muito fina da areia das dunas.Diante destes problemas, a CASAN executou 

em 1989 algumas obras de melhoria no sistema de tratamento com a introdução das 

seguintes unidades: caixa de gordura, novos leitos de secagem no próprio terreno da ETE 

e uma nova estação elevatória destinada unicamente para o retorno/descarte do lodo 

excedente. A partir desta modificação (ver Figura 16), o excesso de lodo passou a ser 

lançado nos novos leitos de secagem e o efluente líquido tratado encaminhado até uma 

outra depressão natural existente nas dunas, para ali ser infiltrado na areia. Nesta nova 

depressão formou-se posteriormente uma lagoa (ver Figura 17), onde cresceram ao seu 

redor arbustos e pequenas árvores, e junto a qual vivem e se reproduzem atualmente 

uma série de pássaros selvagens. 

b) Emissário da Elevatória EE-1 

Problemas hidráulicos do sistema de afastamento levaram à necessidade de se alterar o 

funcionamento do emissário por recalque da Estação Elevatória EE-1. A mudança 

processada foi o prolongamento deste emissário até a estação de tratamento, ou seja, em 

uma linha direta da EE-1 até a ETE, sem qualquer contribuição ao longo do seu percurso. 
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1985 

Em 03 de Janeiro de 1985 através da Lei Municipal No 2193 foi aprovado o "Plano Diretor 

dos Balneários da Ilha de Santa Catarina". Todos os estudos e projetos de esgotos dos 

balneários da ilha passaram, a partir desta data, a tomar como referência diretrizes 

constantes deste importante instrumento de planejamento. 

Criado em 03 de Outubro de 1985 pelo BNH o PROSANEAR – Programa de Saneamento 

para Populações de Baixa Renda. O Município de Florianópolis foi contemplado com 

recursos deste programa, e em parceria com a Prefeitura Municipal de Florianópolis e a 

CASAN implantou sistemas de esgotos sanitários em várias áreas do município ocupadas 

por populações de baixa renda. 

Em Novembro de 1985 entra em funcionamento o Sistema de Esgotos Sanitários do 

Loteamento Popular Parque da Figueira, localizado no Bairro Saco Grande II, na Ilha de 

Santa Catarina. As obras foram executadas no período de Janeiro/85 a Novembro/85 pela 

Empreiteira CONFER – Construtora Fernandes Ltda através de um contrato firmado com 

a CASAN, com recursos aportados pela COHAB e pelo BNH, este último através do 

contrato de financiamento CTN No 686/85. Quando de sua implantação, o sistema (ver 

Figura 18) contava com 735 metros de rede coletora em tubos de PVC VINILFORT no 

diâmetro de 150 mm, 53 ligações prediais, duas estações elevatórias, a EE-I (Q= 1,52 l/s, 

Hm = 3,12 mca e P = 0,5 CV) e a EE-II (Q = 1,85 l/s, Hm = 2,82 mca e P = 0,5 CV) e duas 

unidades de tratamento tipo "reator anaeróbio de leito fluidizante". Face problemas 

operacionais e baixa eficiência, estas duas unidades de tratamento encontram-se no 

momento desativadas. O efluente liquido tratado tem como corpo receptor um canal de 

microdrenagem que atravessa a região e deságua na Baía Norte. A população atualmente 

atendida pelo sistema existente é de 1.500 habitantes. Foi investido a quantia de         

US$ 487.500 na construção deste sistema de esgoto, sendo que parte deste montante 

proveniente do Contrato de Financiamento CTN No 686/85 firmado peIa CASAN com o 

BNH. Anos mais tarde foi implantado o Sistema de Esgotos Sanitários do Loteamento 

Monte Verde l, que faz divisa com o Loteamento Parque da Figueira, e que conta com  
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500 metros de rede coletora em tubos de PVC no diâmetro 150mm, uma estação 

elevatória (EE-III) equipada com bomba tipo submersível (Q = 1,15 l/s, Hm = 2,52 mca e  

P = 0,5 CV) e uma estação de tratamento (ETE) também do tipo reator anaeróbio de leito 

fluidizante.Por problemas operacionais esta ETE foi também desativada. O corpo receptor 

do efluente líquido tratado é o mesmo do Loteamento Parque da Figueira. O SES de 

Monte Verde l atende 450 pessoas. 

Ainda no ano de 1985 o Governo do Estado dá início à implantação das ações inseridas 

no “Plano de Defesa do Litoral Catarinense", fazendo parte do contexto a melhoria da 

qualidade das águas da Lagoa da Conceição e a preservação dos manguezais situados 

na Grande Florianópolis. Quanto à esta última é importante salientar que de acordo com a 

bibliografia disponível, além do Brasil, somente existe mangue na África, Vietnam, 

Tailândia e Flórida (EEUU). 

1986 

Em Agosto de 1986 deu-se início a mais uma etapa de construção do Sistema de Esgotos 

Sanitários de Florianópolis Continente. Além da rede coletora abrangendo os bairros 

Jardim Atlântico, Coloninha, Balneário (parte) e Barreiros, estava prevista a construção 

dos interceptores G e G1, a Estação elevatória Final (EE-GB), a linha de afastamento final 

e o centro de tratamento (sistema de lagoas de estabilização). Por problemas financeiros 

as obras foram paralisadas em Julho de 1989, tendo sido até esta data construídos o 

centro de tratamento e parte do Interceptor G (35 %), bem como adquiridos todos os 

materiais para os interceptores, emissário da Estação Elevatória GH e linha de 

afastamento final, além dos conjuntos moto-bombas da Estação Elevatória (EE-GB). As 

obras foram reiniciadas em Maio de 1991 e concluídas em Maio de 1994. Nesta segunda 

etapa de obras foram construídas a Elevatória Final (EE-GB), a linha de afastamento final 

e o trecho faltante do interceptor G (65 %). Por falta de recursos financeiros a rede 

coletora prevista para os bairros Jardim Atlântico, Coloninha, Balneário (parte) e Barreiros 

não foi novamente executada, bem como o Interceptor G1. Resumidamente, foram os 

seguintes  os  quantitativos  executados  nesta  segunda etapa de implantação do SES de  



DOCUMENTO RELATÓRIO  No RL- 0309-800-942-MPB-005 
EMPREENDEDOR PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS/SC  REVISÃO 

0 
 

Página  
237  

CONTRATANTE E 
GERENCIADORA DO 
CONTRATO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO 
AMBIENTAL – SMHSA  

TRABALHO PLANO MUNICIPAL INTEGRADO DE SANEAMENTO BÁSICO   
PRODUTO 5: DIAGNÓSTICO DO SETOR DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

 

 

Florianópolis Continente, que cobre o período de 1986 a 1994: 

a) Interceptor G 
Em Maio de 1988 foi dado início às obras de implantação do Interceptar G (ver Figuras 
19 e 20), o maior e o mais importante do Sistema de Esgotos Sanitários de Florianópolis 

Continente, com uma extensão total de 4.633 metros em tubos em concreto armado 

centrifugado nos diâmetros variando de 700 a 1500mm. Face a complexidade e o porte 

das obras, estas foram divididas em 5 lotes e contratadas separadamente, conforme 

discriminado no Quadro 75. A conclusão destas obras deu-se em Setembro de 1992. 

Quadro 75: Plano de  Construção  Adotado para Execução do Interceptor G do Sistema de Esgotos 
Sanitários de Florianópolis Continente – Obras Iniciadas em 1988 e Concluídas em 1992 

Datas Lote Empreiteira Contrato Início Final 
Extensão 

(m) 
Diâmetro 

(mm) 
439,30 7001 TEL EOC No 472/88 06/88 08/92 700,30 1000

2 ECOBRÁS EOC No 470/88 06/88 05/92 1.369,30 1000
3 ECOBRÁS EOC No 468/88 06/88 09/92 986,10 1500
4 SANESC EOC No 474/88 05/88 09/92 644,00 1500
5 HAYASHY EOC No 467/88 05/88 05/92 494,00 1500

Fonte: Relatório Final de Obras – GCN/CASAN, 1992. Soma 4.633,00 

b) Emissário da Estação Elevatória GH (EM-GH) 
Compreende a linha de recalque desde a Estação Elevatória GH (ver Figura 21) até o 

PV-01 do Interceptor G, numa extensão de 114 metros em tubos de ferro dúctil, classe K7 

no diâmetro de 600 mm. Este emissário foi executado pela Empreiteira TEL-Engenharia  

de Obras Ltda no mesmo contrato destinado à implantação do Lote 1 do Interceptor G 

(EOC No 472/88). 

c) Estação Elevatória GB 

Estação Elevatória EE-GB (ver Figura 22) fica localizada na Rua Heriberto Hülse, na 

Localidade de Potecas, Bairro Barreiros, no Município de São José. É responsável pelo 

encaminhamento até a Estação de Tratamento (ETE),constituída lagoas de estabilização), 

de todos os esgotos coletados na região continental da Cidade de Florianópolis. Possui 

uma profundidade total de 10 metros e um diâmetro igual a 12 metros. Esta obra foi 

executada pela Empreiteira ENGEFORM S/A  período de 01/04/93 a 26/05/94. A Estação 
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Elevatória EE-GB está equipada com dois conjuntos moto-bombas, cujos dados de placa 

são os seguintes: 

 Vazão: 417,00 l/s (1501,20 m3/h) 

 Altura manométrica: 56,67 m.c.a 

 Potência: 550 CV 

 Tipo de bomba: centrífuga de eixo vertical 

 Marca da Bomba: Worthington 

 Número de conjuntos moto-bombas instalados: 02 (01 reserva) 

d) Linha de Afastamento Final 

A linha de afastamento final tem por finalidade encaminhar desde a Estação elevatória GB 

até a ETE Potecas os esgotos brutos coletados em toda a região continental de 

Florianópolis. Possui uma extensão total de 4.613 metros em tubos de ferro dúctil, classe 

K7. O trecho inicial, situado entre a Estação elevatória GB e a caixa de transição 

hidráulica, funciona por recalque e tem extensão de 3.477 metros. O trecho final, situado 

entre a caixa de transição hidráulica e a ETE Potecas, funciona por gravidade e tem uma 

extensão de 1.136 metros. O Quadro 76 discrimina as extensões por diâmetro da linha de 

afastamento final. Esta obra foi iniciada em 17/02/92 e concluída em 24/04/93, tendo sido 

executada pela Empreiteira HAYASHI & Cia Ltda através do Contrato EOC No 495/92 

firmado com a CASAN. 
Quadro 76: Dados  Principais  da  Linha  de Afastamento Final do Sistema de Esgotos Sanitários de 

Florianópolis Continente – Obras Iniciadas em 1992 e Concluídas em 1993 

Trecho Diâmetro (mm) Extensão (m) Funcionamento 
700 709,00
800 2.763,00

 
Inicial 

1000 5,00
Soma Trecho Inicial 3.477,00

 
Recalque 

Final 600 1.136,00 Gravidade 
Total 4.613,00

Fonte: Relatório Final de Obras – GCN/CASAN, 1993. 

e) Estação de Tratamento – ETE Potecas 
A estação de tratamento de esgoto do SES de Florianópolis Continente (ver Figura 23) 

está situada na Localidade de Potecas, que pertence ao Bairro Forquilinha, no Município 
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de São José. A ETE Potecas é constituída de um sistema de lagoas de estabilização "tipo 

australiano" e tem capacidade para atender uma população de até 83.874 habitantes, 

equivalente a uma vazão média diária de 219 l/s. O terreno onde foi construído este 

centro de tratamento possui uma área total de 964.629 m2 (96,46 hectares), dois quais 

278.588m2 (ver Figura 24) corresponde a área coberta pelas lagoas de estabilização, que 

corresponde a primeira etapa do projeto. O Quadro 77 discrimina as dimensões principais 

das lagoas de estabilização construídas. As obras de implantação da ETE Potecas foram 

executadas pela Empreiteira Sul Catarinense Ltda através do Contrato EOC No 461/88 

firmado com a CASAN em 20/01/88. As obras foram iniciadas em 05/02/88 e concluídas 

em 27/04/90. Dado o porte das obras e suas peculariedades técnicas, a CASAN contratou 

a Consultora Iguatemi para fiscalizar a execução de alguns serviços, como topografia, 

identificação de jazidas de solo adequado para aterro, controle tecnológico dos materiais 

utilizados (solo e concreto), detalhamento do sistema de drenagem, medições dos 

serviços executados, entre outros. Estes serviços de consultoria foram pagos através do 

Contrato STE No 178/86 firmado entre a CASAN e a Consultora Iguatemi em 22/09/86. A 

ETE Potecas foi dimensionada para operar com uma carga orgânica afluente da ordem de 

945 Kg.DBO5/ha e um tempo de detenção total de 23,8 dias, parâmetros estes que 

deverão proporcionar um efluente final com 6,3 mgDBO5/l e uma eficiência do sistema de 

tratamento na faixa de 80%. 

Quadro 77: Dados  Principais  da  Estação de Tratamento (ETE) do Sistema de Esgotos Sanitários de 
Florianópolis Continente – Obras Iniciadas em 1988 e Concluídas em 1990 

Lagoa Tipo Área Média (m²) Altura Média (m) Volume (m³) 
A 1 50.678,00 2,60 V 1 131.763,00
A 2 23.554,00 3,30 V 2 77.728,00

 
No 1 

 
Anaeróbia 

Soma 74.232,00 Soma Volume 209.491,00
A 1 27.665,00 1,40 V 1 38.731,00
A 2 10.432,00 1,50 V 2 15.648,00
A 3 66.684,00 2,00 V 3 133.368,00

 
No 2 

 
Facultativa 

Soma 104.781,00 Soma Volume 187.747,00
No 3 Maturação Atotal 32.371,00 2,60 Vtotsl  55.031,00
No 4 Maturação Atotal 67.204,00 1,70 Vtotal  114.247,00

Total Área 278.588,00 Total Volume 566.516,00
Fonte: Relatório Final de Obras – GCN/CASAN, 1990. 
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f) Custo das Obras 

As obras foram executadas com recursos financiados provenientes do Banco Nacional de 

Habitação – BNH através do Contrato de Financiamento CTN No 390/84 firmado com a 

CASAN, e do Governo do Estado de Santa Catarina através do FAE – Fundo Estadual de 

Água e Esgoto.A parcela financiada pelo BNH cobriu 50 % do investimento total realizado, 

ficando os restantes 50 % como contrapartida do Estado. O valor total investido nestas 

obras atingiu o montante de US$ 15.408.100, distribuído por parte do sistema conforme 

mostrado no Quadro 78. 

Quadro 78: Discriminação dos Custos das Obras de Implantação do Sistema de Esgotos Sanitários 
de Florianópolis Continente – Obras Iniciadas em 1988 e Concluídas em 1990 

Parte do Sistema Custos das Obras (US$) (%) 
Interceptor G 7.527.374 48,85
Emissário da Estação Elevatória GH (EM GH)  29.171 0,19
Estação Elevatória GB 1.711.693 11,11
Linha de Afastamento Final (EM GB)  1.568.853 10,18
Estação de Tratamento (ETE Potecas) 3.161.333 20,52
Assessoramento Técnico às Obras 228.213 1,48
Desapropriações 234.883 1,52
Custos Administrativos 742.539 4,82
Custos Financeiros e Taxas 204.041 1,33
Total 15.408.100 100,00

Fonte: Relatórios de Final de Obras, GCN/CASAN Matriz, 1990,1992, 1993 e 1994.  
 
Em 31 de Dezembro de 1986 através do Decreto Estadual No 31.255 a Estação Elevatória 
(Castelinho) da Praça XV de Novembro foi tombada como patrimônio histórico. 
 
1987  

Em 29 de Junho de 1987 foi assinado entre o Governo do Estado de Santa Catarina  e o  

Banco Alemão KFW (Kreditanstalf Fuer Wiederanfbau) um contrato de financiamento no 

valor de 12,5 milhões de marcos. Deste montante, 10 milhões (80%) são recursos 

financiados pelo KFW e a parcela restante de 2,5 milhões (20%) como contrapartida do 

Governo do Estado. Este financiamento teve como objetivo beneficiar com sistema 

coletivo de abastecimento de água, sistema individual de esgoto e educação sanitária 

para uma população da ordem de 40.000 habitantes distribuída em 40 localidades rurais 

do Estado de Santa Catarina. Coube à CASAN ser o agente executor das ações previstas 



DOCUMENTO RELATÓRIO  No RL- 0309-800-942-MPB-005 
EMPREENDEDOR PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS/SC  REVISÃO 

0 
 

Página  
241  

CONTRATANTE E 
GERENCIADORA DO 
CONTRATO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO 
AMBIENTAL – SMHSA  

TRABALHO PLANO MUNICIPAL INTEGRADO DE SANEAMENTO BÁSICO   
PRODUTO 5: DIAGNÓSTICO DO SETOR DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

 

 

neste contrato de financiamento. Para o Município de Florianópolis foram destinados 

35.000 marcos (US$ 30.435) deste financiamento, recursos estes que foram aplicados na 

Localidade de Vargem Pequena, situada na Ilha de Santa Catarina. No parte tocante ao 

esgotamento sanitário foram construídas nesta localidade 90 fossas sépticas, 30 filtros 

anaeróbios e 60 sumidouros, que beneficiaram uma população da ordem de 500  

habitantes. As obras foram executadas em 1989. 

Implantado em 1987 o Sistema de Esgotos Sanitários da Comunidade do Morro da Caixa, 

localizada no Bairro Estreito, na parte continental de Florianópolis. O sistema funciona 

totalmente por gravidade desde a coleta, afastamento, tratamento e destino final. A ETE é 

do tipo "reator anaeróbio de fluxo ascendente com manto de lodo" e atende 635 pessoas 

situadas em uma área de baixa renda familiar. O efluente líquido tratado é lançado em 

uma galeria de águas pluviais, que por sua vez deságua na Baía Sul. A Implantação deste 

sistema de esgoto, em especial sua unidade de tratamento, foi precedida por um projeto 

de pesquisa feito pela FATMA em uma unidade piloto localizada junto à Estação 

Elevatória GH (Ponta do Leal) da CASAN. A FATMA contou com o apoio do CNPQ para 

realizar este projeto de pesquisa. Os resultados obtidos nesta pesquisa, bastante 

promissores (remoção da DBO5 na faixa de 80%), serviram de base para o 

dimensionamento da ETE do SES da Comunidade do Morro da Caixa. Foram   investidos 

US$ 127.000 na implantação deste sistema de esgoto. Durante certo tempo a FATMA 

executou o monitoramento da ETE. Em 1989, a pedido da FATMA e da comunidade, a 

CASAN absorveu a operação e manutenção deste sistema de esgoto. 

Também em 1987 foi implantado o Sistema de Esgotos Sanitários do Conjunto 

Habitacional Panorama, localizado no Bairro Capoeiras, no Município de Florianópolis,  O 

sistema existente possui uma rede coletora com 2.880 metros de extensão, à qual estão 

conectadas 32 ligações, e atende atualmente 4.045 pessoas. Foram investidos            

US$ 364.050 na construção deste sistema de esgoto. 

1988 
Em  Outubro  de  1988  foi  inaugurado  o prédio da Central de Operação e Manutenção e  
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Esgoto – CESG da Regional Florianópolis da CASAN, o qual fica localizado na Avenida 

Max de Souza, No 807, no Bairro Coqueiros (Saco da Lama), na parte Continental de 

Florianópolis (ver Figura 25). Esta obra caracterizou o marco inicial do reconhecimento do 

Setor de Esgoto na CASAN e da sua importância como elemento indutor na melhoria da 

qualidade de vida da população florianopolitana. Foi investida a quantia de US$ 250.000 

na construção do prédio da CESG. 

1991 

Em 08 de Março de 1991 é inaugurada a terceira ligação ilha - continente, a Ponte Pedro 

Ivo Figueiredo de Campos com uma extensão de 1.251 metros. 

Em 21 de Maio de 1991 a Diretoria da CASAN através da Resolução No 110 aprova a 

segunda edição do seu "Regulamento dos Serviços de Água e Esgotos Sanitários". Em 

05 de Junho de 1991 o Conselho de Administração da CASAN referenda a aprovação 

deste novo regulamento. 

Com base em um estudo desenvolvido em conjunto pelas Consultoras ENGEVIX e 

ENCIBRA, sob coordenação do IPUF–Instituto de Planejamento Urbano de Florianópolis, 

a CASAN lança em 20 de Agosto de 1991 o edital de licitação destinado à contratação 

das “Obras de Implantação do Sistema de Esgotos Sanitários de Florianópolis 

Insular" abrangendo toda a área urbana da Ilha de Santa Catarina. A obra mais 

importante desta licitação é a construção do Centro de Tratamento (ETE) situado no 

Aterro da Baía Sul. O custo base das obras licitadas foi estimado na época em            

US$ 53.500.000 . 

Atendendo antiga reivindicação da Sociedade Pró-Desenvolvimento de Canasvieiras, a 

mais importante praia situada no norte da Ilha de Santa Catarina, a CASAN lança em 

Outubro de 1991 o edital de licitação destinado à contratação das obras de Implantação 

do "Sistema de Esgotos Sanitários do Balneário de Canasvieiras", localizado no norte 

da Ilha de Santa Catarina. 
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1992 

Em 08 de Janeiro de 1992 a CASAN assina com o Consórcio Catarinense de Obras  

formado pelas Empresas ANDRADE GUTIERREZ, SANESC e COSATE o Contrato EOC 

No 494/91 no valor de US$ 53.500.000 destinado à execução das obras civis  de  

implantação  do  Sistema  de  Esgotos  Sanitários  de Florianópolis Insular. A ordem de 

serviço para o início das obras foi dada em 08/01/92. O custo final destas obras 

considerando todos os aditivos foi de R$ 108.682.970,46, ou seja, praticamente o dobro 

do valor do contrato original. O contrato original previu a execução dos seguintes 

quantitativos por unidade do sistema (ver Figura 26): 

a) Rede Coletora 
Previsto o assentamento de 91.468 metros de tubulação distribuídos em quatro bacias de 

esgotamento, abrangendo uma área total de 1.262 hectares. O Quadro 79 discrimina os 

principais dados das obras de implantação da rede coletora. 
Quadro 79:  Relação e Áreas das Bacias Atendidas, Bairros Beneficiados e Extensões da Rede 

Coletora Previstas nas Obras de Implantação do Sistema de Esgotos Sanitários de 
Florianópolis Insular  

Bacia Atendida  Área (hectares) Extensão (metros) Bairros Beneficiados 
A 600 38.313,00 Agronômica + Avenida Beira Mar Norte 

BC 406 34.668,00 Região Central + Avenida Mauro Ramos 
D 63 2.920,00 José Mendes + Prainha 
E 193 15.567,00 Saco dos Limões 

Soma 1.262 91.468,00  

b) Interceptores 
Numa extensão total de 6.082 metros em tubos de concreto armado centrifugado, junta 

elástica, nos diâmetros de 500, 600 e 800 mm distribuído por bacia conforme mostrado no 

Quadro 80. 

Quadro 80: Extensões dos Interceptores Previstos nas Obras de Implantação do Sistema de Esgotos 
Sanitários de Florianópolis Insular  

Bacia Atendida  Extensão (metros) 
A 2.434,00

BC 2.072,00
D 436,00
E 1.140,00

Soma 6.082,00
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c) Estações Elevatórias 
O contrato previu a construção de quatro estações elevatórias, uma em cada bacia, cujas  

características principais são discriminadas no Quadro 81. 

Quadro 81: Características  Principais  das Estações Elevatórias Previstas nas Obras de Implantação 
do Sistema de Esgotos Sanitários de Florianópolis Insular  

Estação Elevatória Vazão (l/s) Altura Manométrica (mca) Potência (CV) No de Bombas 
A 34,00 28,00 60 03

BC 110,00 14,00 40 03
D 32,00 18,50 15 02
E 24,00 14,00 10 02

d) Emissários  
Previsto o assentamento de 4.373 metros de emissários em tubos de ferro dúctil, junta 

elástica, classe K7, conforme mostrado no Quadro 82. 

Quadro 82:  Características  Principais  dos  Emissários Previstos nas Obras de Implantação do 
Sistema de Esgotos Sanitários de Florianópolis Insular  

Emissário Diâmetro (mm) Extensão (metros) Material Liga 
EM A 500 3.040,00 Ferro Dúctil Classe K7 EE–A à ETE 

EM BC 500 540,00 Ferro Dúctil Classe K7 EE–BC à ETE 
EM D 400 400,00 Ferro Dúctil Classe K7 EE–D à EE–E 
EM E 300 393,00 Ferro Dúctil Classe K7 EE–à EE–BC 

 Soma 4.373  

e) Ligações Prediais 
Previsto a execução de 7.505 ligações de esgoto, distribuídas por bacia conforme 

mostrado no Quadro 83. 

Quadro 83:  Número de Ligações Previstas  por Bacia nas Obras de Implantação do Sistema de 
Esgotos Sanitários de Florianópolis Insular  

Bacia Número de Ligações Prediais Previstas 
A 3.843

BC 2.562
D 145
E 955

Soma 7.505
 
f) Estação de Tratamento  
A Estação de Tratamento (ETE) do Sistema de Esgotos Sanitários de Florianópolis 

Insular (ver Figuras 27,28 e 29) foi projetada para ser construída na área urbana da 




