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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO 30/08/2018. 1 

Aos trinta dias do mês de agosto de dois mil e dezoito, às quatorze horas, no Auditório da 2 

Casa da Memória – Rua padre Miguelinho, nº 58 - Centro – Florianópolis, realizou-se a reunião 3 

ordinária do Conselho Municipal de Saneamento Básico (COMSAB). Na reunião estiveram 4 

presentes os seguintes conselheiros: Jeferson Melo (Gab. do Prefeito); Lucas Barros Arruda 5 

(SMHS/SMI); Márcio Ishihara Furtado (SMO/SMI); Rosely Rosana Ferrari Dallabona 6 

(SMTTDE); Carlos André Pincelli (VISA/SMS); Marcos Roberto Leal (SMSP); Alexandre Bach 7 

Trevisan (CASAN); Felipe Paulo de Oliveira (IPUF); Dilvo Vicente Tirloni (ACIF); Eugênio Luiz 8 

Gonçalves e João Henrique Mertem Peixoto (Associações de Moradores e Entidades 9 

Comunitárias); Albertina da Silva de Souza e Sérgio Rodrigues da Costa (UFECO); Roberta 10 

Maas dos Anjos (ABES/SC); Aroldo João Costa (CREA/SC); Mariana Molleri de Limas 11 

Fonseca e Julius Tortoza (SINTAEMA); Thaianna Elpídio Cardoso (Entidades relacionadas ao 12 

Saneamento Básico, à Maricultura e ao Meio Ambiente); Carlos Berenhauser Leite 13 

(SINDUSCON); Marcel Vieira de Souza e Dejair de Oliveira Junior (PROCON Municipal).  14 

Estiveram presentes na reunião: Andreia Peixoto (APONPE); Flávia Vieira Guimarães Orofino 15 

(COMCAP); Gioconda Lessing Rosito (Maricultura); Ester Eloísa (AMOCAPÉ); Audenir Cursino 16 

de Carvalho (SMI) e a Secretária executiva do COMSAB Paulina Korc, somando um total de 17 

vinte e sete (27) pessoas presentes. Justificaram ausência: Tânia Maas dos Anjos (Gab. do 18 

Prefeito); Cláudio Soares da Silveira e Guilherme Graciosa Pereira (FLORAM); Elton 19 

Martinovsky e Norton Makowiecky (PGM); Telma de Oliveira Pitta e Kamila Mendonça de Lima 20 

(SMDU); João Henrique de S. Pereira (SMHS/SMI); Amilton Silveira e Flávio G. dos Santos 21 

Filho (SMC); Priscilla Valler dos Santos e Iara Magalhães (SMS); Andreia May (CASAN); 22 

Ulisses Laureano Bianchini e Karina da Silva de Souza (COMCAP); Fernanda Maria de Felix 23 

Vanhoni (ABES/SC); Pablo Heleno Sezerino e Flávio Rubens Lapolli (UFSC); Tatiana da 24 

Gama Cunha (Entidades relacionadas ao Saneamento Básico, à Maricultura e ao Meio 25 

Ambiente). O Superintendente de Habitação e Saneamento Lucas Barros Arruda presidiu a 26 

reunião que, após a homologação das justificativas de ausência, colocou em apreciação a ata 27 

da reunião extraordinária de 09/08/2018, sendo aprovada por unanimidade. Antecedendo à 28 

apresentação, João Henrique Mertem Peixoto (AMOCAPÉ), informou que foram convidadas 29 

as associações de moradores do João Paulo, Monte Verde, Saco Grande, Cacupé, Santo 30 

Antônio e Sambaqui. Lucas disse que após esta apresentação na reunião do Conselho, é 31 

possível fazer uma reunião específica na região. Na sequência, conforme previsto em pauta, 32 

Lucas passou a palavra ao Engenheiro Químico Alexandre Bach Trevisan que discorreu 33 
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sobre o Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) Saco Grande. Inicialmente, Alexandre 34 

esclareceu que o SES não gera esgoto, mas que o sistema coleta os esgotos gerados na 35 

região. Quem gera o esgoto são as casas e o Sistema de Esgotamento Sanitário é um 36 

equipamento que se propõe a promover ganhos ambientais onde são instalados. Detalhou o 37 

ciclo de água desde a captação nos rios, lagoas ou aquíferos, seu tratamento até chegar às 38 

casas. Salientou que existe outro ciclo que é o ciclo urbano da água, do qual o SES faz parte, 39 

salientando que o material é captado da natureza e devolvido à natureza. Alexandre salientou 40 

que existem diferentes arranjos de Sistemas de Esgotamento Sanitários: sistemas 41 

descentralizados - unifamiliares (sendo os mais comuns: fossa, filtro e sumidouro) e os 42 

sistemas coletivos, que podem ser centralizados, semicentralizados e descentralizados. No 43 

caso de Florianópolis o arranjo pode ser descrito como semicentralizados. Os sistemas 44 

coletivos possuem três unidades importantes: a rede coletora, os sistemas de transporte com 45 

as elevatórias e a unidade de tratamento. Mostrou o gráfico com o planejamento municipal, 46 

que está na fase de implantação de curto e médio prazo. A região que está sendo tratada é a 47 

região do Saco Grande com seus bairros contíguos. Quanto ao projeto de pauta, a área de 48 

abrangência contempla os bairros João Paulo, Monte Verde, Saco Grande, com interligação 49 

dos bairros: Santo Antônio, Sambaqui e Cacupé, totalizando cerca de quarenta e duas mil 50 

pessoas que serão atendidas pelo SES. Alexandre detalhadamente discorreu sobre o 51 

processo de funcionamento do SES, desde a coleta do esgoto, tratamento até a devolução à 52 

natureza. Explanou também o sistema de tratamento do sistema de esgoto, a ser implantado 53 

no Saco Grande que possuirá tratamento terciário, com tratamento de odores. A fonte de 54 

recursos deste projeto é da Japan International Cooperation Agency (JICA), financiamento 55 

internacional que, ao longo tempo, deverá ser pago. Em Santa Catarina, a agência japonesa, 56 

por meio do programa de saneamento ambiental, atenderá as cidades de Barra do Sul, 57 

Piçarras e Florianópolis com o SES de Saco Grande e Ingleses. O valor total da obra está 58 

estimado em 87,4 milhões reais, o que equivale a aproximadamente vinte e sete mil reais por 59 

ligação. Nos bairros Sambaqui, Cacupé e Santo Antônio já foi instalada a rede de esgoto, 60 

durante a revitalização do pavimento, evitando danos posteriores. O cronograma previsto: 61 

Lançamento do edital em 15 de setembro/2018; assinatura do contrato em março de 2019; 62 

vinte e oito meses de obras; previsão de conclusão em julho de 2021; pré-operação até janeiro 63 

de 2022, quando a empresa deverá entregar o empreendimento à CASAN. Alexandre 64 

enfatizou que está sendo realizada a capacitação dos trabalhadores que atuam neste ramo, a 65 

orientação sobre as possibilidades do reuso e a educação ambiental. Finalizada a 66 
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apresentação, Ester Eloísa (AMOCAPÉ) disse estar surpresa com as informações obtidas na 67 

presente reunião e solicitou esclarecimento em relação à possibilidade do SES emitir odores. 68 

Lucas esclareceu que SES Saco Grande prevê tratamento de odores e, portanto, não haverá 69 

odor. Reafirmando que: se tem projeto de tratamento de odores, não há odor. Alexandre disse 70 

que a rede de Santo Antônio, Sambaqui e Cacupé precisa ser revisada, concluída e então 71 

ativada em direção à Saco Grande. Ester também indagou: Como aferir a qualidade do 72 

produto final e a garantia do reuso? Alexandre disse que a CASAN tem a aferição por meio do 73 

auto monitoramento, além da aferição da ARESC, contratada pela Prefeitura. Lucas reinterou 74 

a colocação do Alexandre e disse que, se a comunidade tiver disposição de pagar para fazer a 75 

aferição, pode procurar o Município que este agiliza o pedido. Em relação à preocupação da 76 

Sra. Ester sobre a alteração da salinidade, Alexandre esclareceu que já foram realizados 77 

diversos estudos e simulações demonstrando que o impacto é muito pequeno na salinidade, 78 

na concentração de nutrientes, na concentração de micro-organismos, sendo analisados e 79 

aprovados pela FATMA, com anuência do ICMBIO. Disse ainda que o lançamento será a 80 

oitocentos (800) metros da costa. Exemplificou que em épocas de chuvas torrenciais a vazão 81 

de água dos rios da região é muito maior do que o volume a ser lançado pelo SES. Todos 82 

estes dados estão disponíveis. Lucas disse que a II Conferência tem como proposição a 83 

disponibilização/transparência das informações. 3) Ester disse que trata-se do Distrito que é o 84 

2º maior produtor de moluscos e explanou a preocupação com o volume de água doce que 85 

será lançado no mar. Dilvo Tirloni (ACIF) se pronunciou ressaltando que, em sua opinião, 86 

Florianópolis tem dois grandes problemas, sendo mobilidade e saneamento. Enfatizou que 87 

está no Conselho para representar bem a cidade. Enalteceu a apresentação do Alexandre e 88 

enfatizou que as questões técnicas são de responsabilidade dos técnicos, mas que na sua 89 

visão o Conselho precisa discutir a gestão, a relação entre CASAN e Prefeitura. Dilvo disse 90 

que identificou algumas questões preocupantes: 1) A FATMA indica que mais de 50% das 91 

praias, mangues e lagoas estão poluídas. Instituto Trata Brasil, Em 2016, Florianópolis era o 92 

49º município que faz tratamento de esgoto e atualmente está em 58º lugar. Sugeriu a 93 

avaliação do quadro de investimentos da CASAN. Que em sua opinião o Plano Municipal 94 

Integrado de Saneamento Básico está defasado pois há ausência de investimentos. Por que a 95 

CASAN não aplica os recursos que tem que aplicar, indagou Dilvo. Enfatizou que, ou o 96 

governo aporta recursos ou não são concluídos os projetos. Dilvo afirmou que a CASAN está 97 

aplicando apenas um quinto (1/5) dos recursos que deveria aplicar. Enfatizou que o Conselho 98 

precisa conhecer e tomar posição à situação em relação à CASAN. Lucas solicitou que fosse 99 
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dado prosseguimento à discussão da pauta SES Saco Grande e que, se for de interesse dos 100 

demais conselheiros, que o assunto abordado pelo Dilvo fosse listado na pauta. Gioconda 101 

parabenizou pela explicação que foi acessível à compreensão e destacou que o assunto deve 102 

ser tratado com muita atenção por conta dos problemas de saneamento. Disse ainda que o 103 

empréstimo foi conseguido por conta da maricultura. Em relação ao questionamento da 104 

Gioconda, Alexandre informou que atualmente no Bairro João Paulo não há rede coletora de 105 

esgoto instalada. Os sistemas que devem estar operando são sistemas individuais, onde cada 106 

morador tem responsabilidade sobre seu sistema de esgoto. No momento a CASAN tem uma 107 

estação de Tratamento de Esgoto que atende Vila Cachoeira, parque da Figueira, Floripa 108 

Shopping, Centro Administrativo Estadual e algumas localidades muito reduzidas próximas à 109 

Estação. Gioconda indagou sobre o acréscimo da população no verão, ao que Alexandre 110 

esclareceu que os cálculos são da população permanente, mas também são considerados os 111 

números da população flutuante, avaliando os chamados números de ‘pico’, ou seja, a 112 

população sazonal. Em relação à soleira baixa, indagada pela Gioconda, Alexandre informou 113 

que nesta situação é preciso instalar a elevatória individual, ao que o Programa se Liga na 114 

Rede fornece a assistência técnica e o cartão para financiamento do equipamento que é de 115 

responsabilidade do morador. Gioconda, que é maricultora e proprietária do comércio de 116 

frutos do mar, pediu muita atenção à maricultura. Ao que Alexandre salientou que este é o 117 

passo inicial para dar uma nova condição ao saneamento na região. Na sequência, João 118 

Henrique Peixoto expos as seguintes indagações: 1) Foram feitos estudos para comprovar a 119 

viabilidade ambiental de despejar todo efluente tratado da região em um único ponto tão 120 

próximo da costa e dentro da baía onde a dissipação é mais lenta? Alexandre disse que os 121 

estudos realizados asseguram que o efeito sobre a fauna não irá afetar a balneabilidade. O 122 

que pode acontecer é que, se as pessoas não utilizarem a rede, daí sim podem ocorrer 123 

problemas. 2) Foram projetadas medidas de segurança para evitar descargas acidentais de 124 

efluente não tratado em casos de paralisações involuntárias da ETE? Alexandre disse que 125 

dentro dos programas ambientais, existe um plano de ação emergencial que contempla 126 

diversas ações como por exemplo: elevatórias com poço duplo e instalação de geradores de 127 

energia. Exemplificando que, quando a CELESC faz manutenção programada, a CASAN 128 

aciona os geradores da elevatória. Lucas disse que em 2011 houve acordo por meio do 129 

Termo Administrativo de Ajuste de Procedimento (TAAP), envolvendo Ministério Público, 130 

FATMA, CASAN e Prefeitura onde foram redesenhadas todas as estações elevatórias, com 131 

melhorias em relação ao projeto diminuindo riscos. Alexandre disse ainda que a CASAN tem 132 
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o Plano Emergencial e o sistema supervisório que permite identificar problemas no SES. 3) A 133 

ETE irá tratar apenas o esgoto sanitário segregado das águas pluviais? Alexandre informou 134 

que a rede pluvial é separada. No sistema está prevista a vazão de infiltração da água do 135 

lençol freático que ocorre em épocas de chuvas o solo fica mais encharcado e aumenta essa 136 

vazão de infiltração. Uma ação que está sendo tomada nas regiões litorâneas, para evitar essa 137 

vazão de infiltração, é a construção dos postos de visita e das caixas de inspeção em material 138 

de plástico, para evitar a infiltração. Lucas complementou salientando que o sistema é 139 

independente da rede pluvial. Sobre a limpeza de rios, Lucas disse que é este somado com o 140 

Programa Se Liga da Rede, para que as pessoas parem de jogar no rio e lancem na rede de 141 

esgoto para que seja tratado. 4) Está inclusa no projeto a limpeza e despoluição dos córregos 142 

hoje poluídos ou contaminados? Alexandre citou que não existe nenhuma ação prevista neste 143 

sentido dentro do projeto, o que se espera é a melhoria da condição dos rios com a retirada da 144 

carga de esgoto dos mesmos. 5) As estações de bombeamento na praia ao nível do mar 145 

poderão eventualmente operar submersas sem vazar efluente não tratado? Alexandre disse 146 

que as bombas das elevatórias já são do tipo submersas. Lucas salientou que é preciso 147 

verificar no local se há o risco de vazamento, pois, se houver, o problema deverá ser 148 

solucionado. 6) Para onde segue a água extraída na secagem do lodo e qual a frequência de 149 

retirada de lodo para aterros sanitários? A água residuária é introduzida novamente no 150 

sistema. A quantidade de lodo será a metade da produzida na insular (centro).  Sérgio 151 

Rodrigues da Costa perguntou sobre a área de abrangência, se atende Barra e Ponta do 152 

Sambaqui, ao que Alexandre esclareceu que o projeto atende as áreas mais adensadas, com 153 

possibilidade de ampliação, futuramente. Lucas disse que o projeto foi feito para toda a 154 

região, mas onde as residências são mais espaçadas, serão realizadas posteriormente por 155 

meio de pequenas obras. Mariana parabenizou a pauta da presente reunião, considerando-a 156 

densa e salientou a transparência das informações na apresentação realizada pela CASAN. 157 

Lucas esclareceu que optou por realizar esta apresentação primeiramente no Conselho para 158 

que os conselheiros pudessem obter mais conhecimento através desta discussão mais 159 

técnica, para, no segundo momento, realizar a reunião na região de abrangência do SES Saco 160 

Grande. Thaianna salientou que a revisão do PMISB realizada II Conferência trouxe muitos 161 

elementos e enfatizou que é preciso verificar o que esta obra do SES Saco Grande irá atende 162 

das metas do PMISB. Alexandre disse que até 2022, a previsão da CASAN é chegar a 92% 163 

de cobertura da área de abrangência do SES Saco Grande. Informação reiterada pelo 164 

Superintendente de Habitação e Saneamento Lucas Arruda. Dando prosseguimento à 165 
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reunião, Lucas retificou o item 5 da pauta, informando que, sobre o Projeto de Lei que trata da 166 

Política Municipal de Gestão de Resíduos da Construção Civil, Vegetais e Volumosos no 167 

Município de Florianópolis já foi realizado seminário no dia 23/08, conforme informado na 168 

reunião de posse do COMSAB. Em relação à Política Municipal de Resíduos Sólidos, foi 169 

criada uma comissão da Prefeitura Municipal de Florianópolis, por decreto, para discussão 170 

sobre a Política Municipal de Resíduos Sólidos. Atualmente tem 17 leis que tratam sobre os 171 

resíduos sólidos e o Município precisa transformar numa só, regulamentando dentro do 172 

Município a forma de depositar e destinar os resíduos sólidos Fazem parte da comissão: 173 

COMCAP, SMI e FLORAM. Na II Conferência de Saneamento, Carlos Leite propôs que, 174 

quando o Município organizasse projetos de lei que a sociedade civil fizesse parte da 175 

comissão. Sendo assim, está sendo ampliado o grupo com 2 vagas para  ACE, 2 vagas para 176 

CMF, 4 vagas para Fórum de Resíduos Sólidos do Município que instituiu o projeto Floripa 177 

Lixo Zero e 2 vagas para o COMSAB. Na oportunidade, manifestaram interesse em participar: 178 

Eugênio Luiz Gonçalves, Roberta Maas dos Anjos, Sérgio Rodrigues da Costa, Felipe Paulo 179 

de Oliveira e Rosely Rosana Ferrari Dallabona. Após noventa dias, a Comissão organizará um 180 

seminário e uma audiência pública para, posteriormente, ser encaminhado o Projeto de Lei à 181 

Câmara de Vereadores. Aproveitando o ensejo, Gioconda solicitou atenção aos resíduos da 182 

maricultura. Ao que Lucas disse que já existem estudos e está dentro do plano do Município, 183 

faltando os recursos para sua execução. Como sexto item de pauta, Flávia Vieira Guimarães 184 

Orofino, engenheira sanitarista da COMCAP, apresentou a Instrução Normativa que Dispõe 185 

sobre documentações necessárias para solicitação de certidão de viabilidade de coleta de 186 

resíduos sólidos e estabelecer critérios para apresentação dos Planos de Gerenciamento de 187 

Resíduos Sólidos. Esclareceu que o empreendedor precisa de licenciamentos, dentre eles a 188 

viabilidade do resíduo doméstico que é fornecida pela COMCAP. Flávia enfatizou que 189 

Instrução Normativa tem por objetivo definir a documentação necessária ao processo de 190 

viabilidade de coleta de resíduos sólidos e estabelecer critérios para apresentação dos Planos 191 

de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, referente a empreendimentos residenciais e 192 

comerciais, verticais e horizontais, residências unifamiliares e multifamiliares, assim como 193 

atividades de serviços comerciais. A minuta estará à disposição dos conselheiros até a 194 

próxima reunião ordinária (27/09) para estudo e apresentação as contribuições. A minuta será 195 

reencaminhada aos conselheiros pela secretaria executiva do COMSAB. Esgotados os itens 196 

de pauta, Lucas solicitou que os conselheiros elencassem sugestões de pauta para a próxima 197 

reunião, sendo estas: Situação econômica e financeira da CASAN; Operacionalização do 198 
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Grupo Sanear e do Floripa Se Liga na Rede; Grupo de drenagem; Encerrar os trabalhos da II 199 

Conferência até o final de 2018 e encaminhamentos; Projeto de Lei sobre a taxa dos resíduos 200 

sólidos. Lucas sugeriu que esta pauta seja inclusa posteriormente, enfatizando que no 201 

momento, não será o Município a apresentar; Apresentação do documento final da II 202 

Conferência; Problema relativo à ligação da rede de esgoto do Loteamento Real Park. 203 

Finalizando a reunião o conselheiro Dilvo disponibilizou seu livro com o título Floripa 204 

Planejamento e Gestão. Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada e eu, Paulina 205 

Korc, redigi a presente ata. 206 

                   207 

 208 


