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RESUMO   

 Este trabalho foi desenvolvido no Município de Itapema situado no litoral norte do 
estado de Santa Catarina. Este Município tem economia voltada para o turismo sazonal de 
veraneio, o que nos últimos anos tem proporcionado um assombroso crescimento urbano. 
Porém, apesar do crescimento urbano a infra-estrutura de saneamento básico não 
acompanhou este processo. O presente projeto apresenta-se como um elemento de apoio ao 
início do processo de gestão municipal das águas urbanas, disposto na Lei Federal nº 
11.445, construindo subsídios em escala piloto em sub-bacia estratégica. Para isso foi 
realizado diagnóstico interdisciplinar com coleta e analise de água, solo e vegetação, além 
de questionários e pesquisas de campo onde se buscou avaliar e constatar os principais 
aspectos pertinentes para um posterior processo de gestão participativa. Também foi 
planejada e dimensionado o projeto piloto de um sistema de baixo impacto para o 
tratamento de águas de drenagem urbana lançadas em rios, lagos e no oceano. Para tanto, 
utilizou-se de processos naturais de tratamento de água e fomentando o envolvimento da 
sociedade, através da criação de atividades de lazer e áreas pedagógicas. Como resultados 
concretos deste trabalho estão os memoriais de cálculo e plantas gráficas do sistema piloto 
de “constructed wetlands” (filtors plantados com macrófitas) dimensionado para o 
tratamento inicialmente de 2000 litros de água por dia. Também foi feita a sistematização e 
avaliação das informações provenientes do diagnóstico interdisciplinar. Este documento foi 
entregue a prefeitura de Itapema onde continuará como subsídio técnico para futuras 
intervenções relacionadas. Este trabalho contribui como um pequeno marco histórico no 
longo processo de gestão do saneamento básico municipal, tendo como diretriz elementar a 
busca pela restauração gradativa da qualidade não só das águas desta Bacia hidrográfica, 
mas também dos demais elementos ambientais que interagem com a paisagem. 

PALAVRAS-CHAVE: Município de Itapema; gestão das águas de drenagem, poluição 
difusa; diagnóstico interdisciplinar; constructed wetlands; recuperação ambiental.  
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ABSTRACT         

 This work was developed in the city of Itapema  located on the northern coast of the 
state of Santa Catarina. The city economy has turned to tourism to summer seasonal, which 
in recent years has provided an amazing urban growth. However, despite the growth in 
urban infrastructure, sanitation did not follow this process. This project is a component to 
support the start of the municipal management of urban water, provisions of Federal Law 
Nº 11.445, building subsidies on a pilot scale in sub-basin strategy areas. For this diagnosis 
was made with interdisciplinary collection and analysis of water, soil and vegetation, in 
addition to questionnaires and surveys the field where they intended to evaluate and see the 
main aspects relevant to a subsequent process of participatory management. It was planned 
and scaled the pilot project of a low impact for the treatment of urban drainage water 
discharged into rivers, lakes and the ocean. Thus, it was used natural processes of water 
treatment, and encouraging the involvement of society through the creation of leisure 
activities and educational areas. As results of this work are the memorials of calculating 
and printing plant of the pilot of "constructed wetlands" (filtors planted with macrophytes) 
scaled to the initial treatment of 2000 liters of water per day. It was the systematization and 
evaluation of information from the interdisciplinary diagnosis. This document was 
delivered to the city where Itapema continue as technical allowance for future interventions 
related. This work contributes as a small milestone in the long process of managing the 
municipal sanitation, with a basic guideline to search for the gradual restoration of water 
quality not only of the basin, but also of other environmental factors that interact with the 
landscape.  

 
KEY-WORDS: City of Itapema, water drainage management, diffuse pollution; 
interdisciplinary diagnosis, constructed wetlands, ecological restoration.  
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1 INTRODUÇÃO 
 
1.1 A nova era de Itapema 
 

O município de Itapema está localizado aproximadamente a 70 Km da capital do 

estado de Santa Catarina, Florianópolis, na porção norte do litoral catarinense. Suas 

paisagens destacam-se por sua beleza natural e suas praias de águas calmas e cristalinas, 

ideais para banhistas e praticantes de esportes aquáticos, como mergulho e a pesca 

submarina. 

 No dia 10 de janeiro de 1946, o escritor Othon L. Gama d’Eça, em seu livro 

“Homens e Algas”, referiu-se ao município de Itapema da seguinte forma;  

 

“Um pedaço de céu sobre uma tira de mar, entre a água verde e o firmamento azul 

(...) Espumas e areais, um pedacinho do céu.” 

 

Nos dias de hoje o cenário é bem diferente. Devido a grande procura por suas praias 

e sua posição estratégica para veranistas, o município de Itapema vive atualmente um 

intenso processo de crescimento urbano, os índices de ocupação do território só aumentam, 

apresentando valores alarmantes para parâmetros nacionais e internacionais. Segundo 

dados do IBGE (2007), Itapema possuía, no ano de 2000, uma população de 25.869 

habitantes. Em 2002 este número aumentou para 28.775 habitantes e para 33.766 

habitantes no ano de 2007. No entanto, o crescimento da população de alta temporada é 

muito mais intenso e representativo, chegando a atingir centenas de milhares de habitantes 

na alta temporada.  

 Este cenário associado a deficiências no saneamento básico municipal, 

principalmente no que diz respeito ao sistema de coleta e tratamento de esgoto, acabam  

ocasionando diversos impactos. A poluição ambiental de rios, lagos e outros corpos 

d’água, por exemplo, tem tornado-se, a cada dia, mais evidente e problemática. No final da 

década de 80, foi constatado que uma das principais fontes de contaminação orgânica em 

balneários provinha dos canais de drenagem. Tanto pelos altos índices de poluição e 

contaminação das vias urbanas, quanto pelas ligações clandestinas de esgoto doméstico, 

muitas vezes despejados in natura.   

O risco inerente à saúde pública, devido à vinculação hídrica de doenças 

infecciosas, aliado a fatores estéticos, como o mau cheiro, são, de fato, características 

comuns a maioria das águas superficiais do meio urbano. Este quadro é agravado em áreas 
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costeiras com vocação turística, pois além das questões estéticas, a contribuição destas 

águas em locais de banho pode colocar em risco a balneabilidade de grandes áreas, 

ocasionando impactos econômicos diretos. 

A maioria das medidas adotadas pelo poder público na área do saneamento básico 

atuam somente de maneira estrutural. Ou seja, são obras de saneamento construídas para 

solucionar demandas específicas e não contam com apoio de medidas não estruturais como 

a educação ambiental e a fiscalização. 

 

1.2 Tabuleiro dos Oliveiras 
 

O Ribeirão Tabuleiro dos Oliveiras, figuras 1 e 2, localizado no bairro Tabuleiro 

das Oliveiras, próximo ao centro de Itapema, é mais um reflexo deste cenário degradado 

pela falta de infra-estrutura adequada.  Durante muitos anos permaneceu limpo e acessível 

para o lazer dos antigos habitantes de suas margens, no entanto, após um intensivo 

processo de urbanização sofrido no bairro, o rio começou a apresentar claros sinais de 

comprometimento, culminando na sua “morte”, no que diz respeito as suas funções 

ambientais.  

Segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde, em 2007 o bairro Tabuleiro 

possuía já 3.487 habitantes distribuídos em cerca de 1.009 residências. Nesta região da 

cidade não existe qualquer sistema público de coleta ou tratamento de efluentes, ou seja, 

99,5% destas residências utilizam sistemas de tratamento individuas, tal como, a fossa 

séptica enquanto o restante não possuí qualquer forma de tratamento dos efluentes 

domésticos. Este fato, aliado a impossibilidade de fiscalização de tantos sistemas 

particulares, contribui para os lançamentos clandestinos de esgoto, tratado ou não, na rede 

de drenagem pluvial, que por sua vez despeja estas águas no Ribeirão. 

      

   Figuras 1 e 2: Ribeirão dos Oliveiras com sinais aparentes de degradação, Itapema 2008.  
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1.3 Diagnóstico Socioambiental Participativo e Novas Propostas 
   
 Um dos objetivos propostos neste Trabalho de Conclusão de Curso foi a produção 

de um Diagnóstico Socioambiental em conjunto com a comunidade local. Por meio de 

análises ambientais, atividades pedagógicas e reuniões com instituições sociais ativas no 

bairro, foi possível a construção deste documento que certamente servirá como suporte 

para debates e atividades em prol da melhoria das condições do Ribeirão. O presente 

projeto também previu a apresentação de uma possível alternativa ecológica para o 

tratamento de águas de drenagem urbana lançadas em rios, lagos e no oceano, 

potencializando os processos naturais de tratamento de água e fomentando o envolvimento 

da sociedade, através da criação de atividades de lazer e áreas pedagógicas.  

 Em termos específicos, esse trabalho tem o objetivo de atuar na bacia hidrográfica 

do Ribeirão das Oliveiras, no município de Itapema, analisando a atual condição 

socioambiental e propondo sistemas alternativos, de baixo custo e alta eficiência, para o 

tratamento das águas pluviais lançadas no Ribeirão das Oliveiras e seus afluentes. Tendo-

se, ainda, como diretriz elementar a busca pela restauração gradativa da qualidade não só 

das águas desta bacia hidrográfica, mas também dos demais elementos ambientais que 

interagem com a paisagem do município e seu entorno.  

Os sistemas tipo filtros plantados com macrófitas, conhecidos na literatura 

internacional como “constructed wetlands”, traduzido literalmente como terras úmidas 

construídas, são sistemas naturais de tratamento de efluentes, hoje amplamente 

empregados em diversas situações (PHILIPPI E SEZERINO 2004).  Atualmente existem 

estudos que visam o uso de “wetlands” na melhora das características físico-químicas, 

biológicas e estéticas dos rios (BASTOS ET AL., 2007).  

Os “wetlands” consistem em sistemas que simulam terras úmidas naturais, podendo 

ser definido como complexo projetado e feito pelo homem, que contém substratos, 

vegetação emergente e submergente, vida animal e água.  Estes sistemas possuem boa 

capacidade de redução da concentração de matéria orgânica, sólidos suspensos, nitrogênio, 

fósforo, traços de metais e patogênicos (MARQUES, 1999). 

O custo de implantação e manutenção dos “wetlands” é significativamente inferior 

aos custos de sistemas de tratamento convencionais. Além disso, este tratamento possibilita 

o abastecimento público e a manutenção das comunidades aquáticas, permitindo gestão 

equilibrada do ambiente (SUDERHSA,2002) 
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2  OBJETIVOS 
 
2.1 Objetivo Geral 
 

Proporcionar subsídios para a construção do processo da gestão municipal de águas de  

urbanas, reconhecendo as características e demandas locais para propor estratégias e 

tecnologias de remediação de impactos e recuperação de ambientes degradados. 

 

2.2 Objetivos Específicos 
 

 
• Integrar a comunidade local na busca por soluções para a questão da drenagem 

urbana e a qualidade das águas de Itapema. 

• Elaborar um Diagnóstico Socioambiental Participativo no Bairro Tabuleiro dos 

Oliveiras. 

• Propor tecnologias apropriadas para a recuperação de ambientes degradados, 

despoluição de águas superficiais e criação de áreas de lazer. 

 

3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 
 
3.1 A Água no Meio Urbano 
 
 
 A água sempre foi um elemento fundamental para sobrevivência, fazendo com que 

as civilizações, ao longo da história, procurassem as margens de rios e lagos para 

instalarem-se formando assim as cidades. Seja para o abastecimento, dessedentação de 

animais, agricultura, extração de alimentos ou, somente lazer, as pessoas sempre 

interagiram com os ambientes aquáticos, usufruindo deste recurso vital.  

 No início do século passado, a população urbana compunha cerca de 15% da 

população mundial. Este cenário inverteu-se rapidamente e hoje existem países 

desenvolvidos com mais de 90% da população residente em áreas urbanas. Esta mudança 

não foi diferente para o Brasil. Em 1940 quase 70% da população vivia no meio rural, 

gerando uma economia nacional baseada no setor primário. Atualmente, devido ao 
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desenvolvimento econômico mundial, o setor primário representa apenas 2% na economia 

global (TUCCI, 1996). 

 Desde 1940 as áreas urbanas no Brasil não pararam de crescer e gradualmente a 

população foi migrando para os grandes centros. Na década de 90, aproximadamente 76% 

da população residindo em áreas urbanas, com destaque para alguns estados que já 

apresentam características de urbanização semelhante a países desenvolvidos. No estado de 

São Paulo somente 9% da população ainda está no campo (TUCCI, 2006). 

 Com o crescimento das cidades e a grande densidade demográfica observada nestes 

locais ocorre um aumento exponencial nos processos de ocupação irregular, que por sua 

vez contribuem para o lançamento de esgotos domésticos em corpos d’água das cidades. 

Aliado a isto, muitas vezes, há também zonas industriais e agrícolas no entorno aos centros 

urbanos, estas atividades também contribuem para a degradação da qualidade das águas 

urbanas despejando elementos de alta complexidade e uma infinidade de metais pesados. 

Existem regiões do planeta com intensa demanda de água, tais como, os grandes 

centros urbanos, os pólos industriais e as zonas de irrigação. Essa demanda pode superar a 

oferta de água. Pode haver déficits em termos de quantidade associado, não a falta de 

volumes adequados, mas sim, associado à falta de qualidade mínima necessária para seu 

emprego. Sendo, em alguns casos, mais dispendioso e difícil o tratamento desta água do 

que, simplesmente importar de outras localidades, cada vez mais longínquas e inóspitas. 

Porém, a degradação do recurso natural pode não só afetar a qualidade e quantidade do 

mesmo, como também, desencadear diversos problemas de desequilíbrio ambiental e, 

conseqüentemente, social (BRAGA ET AL., 2005). 

 A baixa, e muitas vezes, inexistente qualidade ambiental das águas no meio urbano 

não são novidade e já fazem parte do senso comum da população urbana.  As 

características básicas estéticas, como odor e a cor, na maioria dos casos são indicadores da 

morte do rio, do lago, ou de qualquer corpo d’água que percorra os aglomerados urbanos. 

Este cenário, no entanto, tende a mudar, pelo menos em alguns países desenvolvidos, que 

gradativamente buscam alternativas tecnológicas e políticas para a remediação deste e 

outros impactos conseqüentes.  

 O desenvolvimento urbano tem produzido um ciclo de contaminação causado, 

principalmente, pelos efluentes gerados pela população urbana, esgoto doméstico/industrial 

e águas pluviais. Este processo é decorrente do despejo destes esgotos doméstico in natura 

ou com insuficiente tratamento e pela ausência de uma gestão eficiente das águas de 

drenagem urbana (MONTENEGRO; TUCCI, 2006). 
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 Segundo o Diagnóstico dos Serviços de Água e Esgotos, realizado em 2004, o 

índice médio de atendimento urbano com coleta de esgoto é de 50,3% no Brasil, sendo que 

apenas 31,3% dos esgotos gerados são tratados. Estes dados são ainda mais preocupantes 

em certos estados. Santa Catarina ocupa uma das piores classificações do país, no que diz 

respeito à coleta e tratamento de esgoto doméstico. (MINISTERIO DAS CIDADES, 

2006).    

 Para onde vai toda esta carga orgânica de esgoto urbano produzida diariamente? 

Grande parte acaba sendo lançada indiscriminadamente em corpos hídricos superficiais ou 

subterrâneos, poluindo e prejudicando suas funções ecológicas.  

 A poluição aquática pode ser definida como qualquer alteração das características 

da água por ações ou interferências, sejam elas naturais ou produzidas pelo o homem. O 

conceito de poluição da água tem-se tornado cada vez mais amplo e exigente, afim de 

estabelecer uma relação de conservação deste recurso fundamental. (Braga et al, 2005). 

Segundo Von Sperling (2005), existe outro conceito mais específico para poluição 

aquática, que é: “a adição de substâncias ou de formas de energia que, direta ou 

indiretamente, alterem a natureza do corpo d’água de uma maneira tal que prejudique os 

legítimos usos que dele são feitos”. Este conceito dá margem para críticas por valorizar, de 

maneira extremamente prática, somente os atributos relevantes ao ser humano. No entanto 

este conceito é importante, principalmente, ao se analisar as medidas de controle e redução 

da poluição.  

 Há ainda dois tipos de poluição aquática no que diz respeito ao foco de origem: a 

poluição pontual e a poluição difusa.  

 A poluição pontual é proveniente de uma fonte específica e identificável. Ou seja, é 

o efluente lançado por uma tubulação de determinada indústria ou Estação de Tratamento 

de Esgoto de uma comunidade. Na poluição difusa, no entanto, os poluentes adentram o 

corpo d’água por vastas extensões de área. Este é o caso típico da poluição veiculada pela 

drenagem urbana, a qual é descarregada de forma distribuída ao logo de corpo hídrico. Em 

vários países desenvolvidos, grande atenção tem sido dada à poluição difusa. Isto se deve 

aos avanços na resolução da poluição pontual, que permitiu focalizar esforços. Nos países 

em desenvolvimento a realidade é outra, existe praticamente tudo a se fazer ainda em 

termos de controle da poluição pontual, especialmente no Brasil (VON SPERLING, 2005).   

 Os efeitos da poluição no corpo hídrico dependem da natureza do poluente 

introduzido, do caminho que esse poluente percorre no meio e do uso que se faz do corpo 

de água. Sem dúvida a maior fonte de poluição das águas no meio urbano é o lançamento 
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de esgoto doméstico aliado a drenagem urbana. A matéria orgânica biodegradável lançada 

na água passará por um processo de degradação, proporcionado por microrganismos 

decompositores especializados. 

 Existem duas maneiras de esses compostos serem degradados. A primeira ocorre 

quando há disponibilidade de oxigênio dissolvido na água para a decomposição aeróbia da 

carga orgânica. Porém, se a demanda de oxigênio for maior que a capacidade de aeração e 

fixação deste gás no corpo de água, ocorrerá a segunda via de decomposição, agora de 

maneira anaeróbia. Se o foco não cessar e a reposição de oxigênio for insuficiente, a 

tendência é o esgotamento e a inviabilidade da existência de vida para peixes e outros 

organismos que morreriam asfixiados (BRAGA et al, 2005).  

 Em outras palavras, o impacto gerado pelos despejos domésticos não são causados 

diretamente por determinadas substancia tóxica, mas sim pela diminuição da concentração 

de oxigênio e todas as conseqüências desta situação de desequilíbrio ecológico. Outros 

impactos estão associados a contaminações biológicas1, ou transmissão de doenças, e 

finalmente, aos aspectos estéticos. 

 Os impactos estéticos, tais como odor e a cor, são decorrentes do processo de 

degradação anaeróbica que contribui com diversos gases de forte odor putrefação, dentre 

esses gases o principal é o gás sulfídrico. Nos pontos do corpo de água próximos a onde 

existe o lançamento da carga poluidora, a denominada zona de degradação, a água se 

apresenta turva, devido aos sólidos presentes nos esgotos, e como já foi dito, em maior 

quantidade ainda no esgoto pluvial (VON SPERLING, 2005).    

 Outro indicativo de poluição importante pode ser o conceito de diversidade de 

espécies. Ecossistemas em condições naturais apresentam elevado número de espécies e 

reduzido número de indivíduos de cada espécie. No entanto quando o ecossistema foi 

perturbado a situação se inverte, passando a apresentar poucas espécies adaptadas em 

elevado número de indivíduos beneficiados. Em ambientes perturbados não existe a 

diversidade biológica e as suas funções ecológicas desaparecem.  

 Existem também impactos negativos sobre ecossistema de ambientes aquáticos que 

são gerados por fatores indiretos. Nos centros urbanos, por exemplo, ocorrem “ilhas de 

calor” que são provocadas pala ausência de vegetação e a absorção direta de raios solares 

por superfícies de concreto ou asfalto. Essas superfícies transferem o calor para o solo, 

atmosfera e para corpos d’água (TUCCI, 2005). 

                                                 
1 As considerações sobre a contaminação biológica, proveniente de excreções humanas presentes no esgoto 
doméstico, serão feitas no sub-item 3.2 (Saúde Ambiental e Educação Sanitária) 
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 A temperatura da água é um fator físico primordial para muitas relações ecológicas 

que ocorrem nos ambientes aquáticos. Certos organismos são sensíveis a variações 

drásticas na temperatura da água, outros, entretanto, podem se beneficiar desta condição e 

proliferar rapidamente. Além disso, a elevação de temperatura diminui a solubilidade de 

gases na água, diminuindo assim a disponibilidade de oxigênio no líquido, também 

ocasiona aumento na taxa de transferência de gases, o que pode agravar o mau cheiro em 

função da maior liberação de gases provenientes da decomposição de matéria orgânica 

(VON SPERLING, 2005).   

 O aumento de temperatura também gera condições de movimento de ar ascendente 

que poder criar aumento de precipitações localizadas em centros urbanos. Geralmente o 

que ocorre nestes centros são precipitações rápidas e com grande intensidade, essa 

combinação proporciona significativos problemas de enchentes freqüentes. Estudos 

constaram significativo aumento na taxa de precipitação em certas capitais. Na região 

central de Porto Alegre, por exemplo, ocorrem mais precipitações que em sua periferia 

(SILVEIRA, 1997 aput TUCCI, 2005).   

 Segundo Von Sperling (2005), todos os contaminantes da água, com exceção dos 

gases dissolvidos, contribuem para a carga de sólidos. Por isso esse parâmetro deve ser 

avaliado com critério. 

 O aumento exponencial na quantidade de sedimentos e material sólido nas águas 

urbanas é um problema real que está diretamente relacionado com a expansão da 

construção civil e seus resíduos, à limpeza de terrenos, ruas e avenidas e ao próprio 

processo de assoreamento das margens, em alguns casos até mesmo antes de chegar ao 

cinturão urbano. A quantidade de material suspenso encontrada no esgoto pluvial pode ser 

superior a do esgoto in natura (TUCCI, 2006). 

 Além dos impactos descritos anteriormente o sedimento também exerce o 

transporte de poluentes que contaminam as águas pluviais, como por exemplo, certos 

micropoluentes. No caso de certos micropoluentes orgânicos, presentes principalmente na 

forma dissolvida, sua decomposição pode ser muito lenta e persistir no meio aquático por 

longo tempo. Devido à propriedade de bioacumulação destes micropoluentes ao longo da 

cadeia trófica, quanto mais acima da cadeia se encontra o consumidor, maior será a 

quantidade acumulada e o risco de intoxicação (HISPANHOL, 2006). 

  Um fator curioso é que, apesar dos micropoluentes não exercerem significativo 

risco a saúde, quando ingeridos, a resposta metabólica do organismo pode ser muito mais 

prejudicial do que a própria substância. É comum também, que ocorram intoxicações 
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combinadas, ou seja, com a influência direta de dois, ou mais, micropoluentes presentes na 

complexa composição das águas urbanas. Nestes casos, o risco à saúde é maior ainda, pois 

atualmente se sabe que o efeito sinérgico entre certas substâncias pode ser maior que a 

soma de seus efeitos isolados (SPERLING, 2005). 

 Segundo Tucci (2006), esses impactos na qualidade da água têm produzido um 

ambiente degradado, que, nas condições atuais da realidade brasileira, somente tende a 

piorar. Esse processo, infelizmente não está sendo contido, mas está sendo ampliado à 

medida que os limites urbanos aumentam ou a densificação se torna intensa. A gravidade 

desta tendência ocorre principalmente nas médias e grandes cidades brasileiras. 

 Os efeitos da urbanização não são somente devido a lançamentos de efluentes, na 

verdade existem impactos em todo o ciclo hidrológico da bacia hidrográfica e seu entorno. 

O desenvolvimento urbano modifica a cobertura vegetal e prejudica as características do 

solo, provocando vários efeitos que alteram os componentes do ciclo hidrológico natural. 

 Das fases do ciclo hidrológico o escoamento superficial é talvez a mais importante 

para os estudos de engenharia. O escoamento superficial abrange o excesso de precipitação 

que ocorre logo após uma chuva que, caindo sobre um solo saturado de umidade ou 

impermeável, escoa pela superfície, formando as enxurradas, córregos, ribeirões, rios lagos 

ou reservatórios de acumulação (VILLELA E MATOS, 1975).   

 Devido à urbanização de grandes áreas a cobertura da bacia é alterada para 

pavimentos impermeáveis e são introduzidos condutos para escoamento pluvial, gerando 

grandes alterações no escoamento superficial, e por fim as enchentes e seus problemas 

relacionados.  

 A filosofia vigente até os dias de hoje é a de construir canais de drenagem que 

possam escoar rapidamente as águas da chuva empurrando os efeitos indesejáveis junto. 

Neste sentido, a canalização tem sido extensamente utilizada para transferir os problemas 

relacionados ao esgoto pluvial à jusante, gerando enchente e degradações em outros locais, 

ao invés de resolver a questão.  

 Podem-se elencar alguns dos principais fatores que influenciam diretamente no 

escoamento superficial, tais como: as variações climáticas, a geomorfologia, os aspectos 

estruturais (obras hidráulicas) e a vegetação predominante. O primeiro fator abrange a 

intensidade e a duração da precipitação, bem como, as precipitações antecedentes. A 

fisiografia, por sua vez, analisa fatores como, área e forma da bacia, permeabilidade do 

solo, capacidade de infiltração e topografia. A cobertura vegetal predominante influi na 

amortização das gotas precipitadas e nas taxas de água absorvidas e evapotranspiradas na 
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bacia. Por último, deve-se ainda avaliar a influência das obras hidráulicas realizadas na 

bacia e que interferem diretamente na dinâmica da drenagem pluvial. 

Os mecanismos naturais de retenção de água em uma bacia hidrográfica possuem 

uma dinâmica totalmente inversa a adotada por nossos planos urbanos. Nas regiões 

tropicais onde o regime de chuva é farto, principalmente na mata atlântica, é comum 

encontrar solos permeáveis e com sistemas radiculares intensos que fornecem vias para 

uma rápida absorção da água precipitada.  Assim, a água fica armazenada durante o pico 

da chuva para que seja posteriormente liberada lentamente. Por sua vez, os rios atuam 

como canais de drenagem natural, meandrosos, pedregosos e com vastas margens para 

suportar as ondas de cheia.   

Com esta conformação natural dos rios ocorre uma significativa diminuição da 

velocidade da água drenada durante a chuva e conseqüentemente diminuição de processos 

de erosão e carreamento de solo. De maneira sinérgica, a mata ciliar, que é a vegetação que 

acompanha as margens, mantém a estabilidade dos taludes e evita a erosão excessiva 

assegurando a continuidade na forma da calha natural do rio.   

 Os custos com canais revestidos são na ordem dos milhões de reais por cada km 

construído. Além disso, o prejuízo público é dobrado, já que, além de não resolver o 

problema, os recursos são gastos de forma equivocada, em projetos errôneos e sem 

qualquer estudo local aprofundado. Ou seja, não é difícil ver ruas ou calçadas que 

obstruem o fluxo da água ou encontrar canais saturados por sedimentos que reduzem sua 

capacidade e depreciam ainda mais a qualidade da água urbana (TUCCI, 2006) 

Muitos desses problemas iniciam-se já nas etapas de planejamento urbanísticos. No 

plano diretor das cidades não são considerados elementos como a gestão das águas 

pluviais, ocupação de áreas de risco para a inundação e a educação ambiental.  

Em estudos realizados na vizinhança de Tóquio, no Japão, pesquisadores 

observaram, por longo período, a variação do tempo de concentração ao longo dos anos de 

desenvolvimento da bacia. Este estudo comprovou que em bacias urbanizadas pode ocorrer 

um aumento de até seis vezes a vazão máxima natural (TUCCI, 1997).   

Em vista destas e outras problemáticas relacionadas à água no meio urbano, pode-

se sugerir duas principais vertentes para a tentativa de minimizar impactos, que são as 

medidas estruturais e as não-estruturais. Segundo Tucci (2006), a solução adequada deve 

ser definida em função de parâmetros locais, de acordo com as características de cada rio e 

sua respectiva bacia hidrográfica. No entanto, pode-se afirmar que, para cada situação, 

medidas estruturais e não-estruturais podem ser combinadas para uma melhor solução.    
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As medidas estruturais caracterizam-se por obras de engenharia implementadas 

para reduzir o risco de enchentes e remediação de poluentes. Estas medidas podem ser 

extensivas ou intensivas. As medidas extensivas são aquelas que agem diretamente numa 

determinada bacia, modificando condições de escoamento superficial, controlando a erosão 

na bacia e retardando os picos de cheia. Já as medidas estruturais intensivas atuam no 

próprio rio, sendo os principais objetivos destas medidas a implementação de obras 

hidráulicas para diminuir ou acelerar o fluxo de água nos rios ou, simplesmente, desviar o 

curso do rio.  

As medidas estruturais são, ainda hoje, amplamente utilizadas, mesmo tendo em 

vista o elevado custo associado às obras e a subseqüente manutenção periódica. Além disso 

as medidas estruturais, de maneira isolada, podem gerar uma falsa sensação de segurança a 

população, permitindo a ampliação da ocupação das áreas inundáveis, o que em futuro não 

muito distante acaba gerando danos econômicos e sociais mais significativos.  

Existem também alternativas que consideram o planejamento urbano, a mitigação 

de possíveis danos e outras estratégias preventivas. Essas são denominadas de medidas 

não-estruturais, pois não envolvem, necessariamente, a construção de obras de 

significativo porte estrutural. As medidas não-estruturais não visam à proteção completa 

contra os impactos relacionados à água no meio urbano, até porque isto seria fisicamente 

ou economicamente inviável. Na busca pela prevenção e minimização de prejuízos à 

sociedade, as medidas não-estruturais podem ser, por exemplo, campanhas de 

sensibilização e educação ambiental, criação de políticas públicas ou implantação de 

tecnologias construtivas nas zonas de inundação, tais como; construção sob pilotis e a 

utilização de sanitários compostáveis (banheiro seco). Além de atuarem diretamente na 

origem do problema conscientizando a população a respeito das conseqüências das 

alterações no ciclo hidrológico natural, bem como a degradação de corpos hídricos, as 

medidas não-estruturais são quase sempre muito menos dispendiosas e devem ser 

consideradas no planejamento urbano, ou em qualquer intervenção proposta.    

 
 
3.2  Saúde Ambiental e a Educação Sanitária 
 

Durante a segunda metade do século XIX na Inglaterra teve início a “reforma 

sanitária” de Chadwick, que popularizou o uso do vaso sanitário, já com dispositivo 

hidráulico ligado no sistema de esgoto, que, até então eram utilizados somente para o 

escoamento das águas pluviais. Quase imediatamente a seguir outros países reconheceram 
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a importância e os benefícios diretos à saúde. Foi assim na França, depois em outros países 

europeus e logo, América adotou o modelo (BRANCO et al, 2006).  

Esta mudança radical foi resultado de milhares de mortes e prejuízos associados a 

uma era de “sombras”, onde epidemias assolavam a população e as condições básicas de 

saúde e higiene eram totalmente ausentes. Mesmo porque nesta época, até 1837, os 

cientistas ainda não haviam comprovado a relação direta entre os microrganismos e as 

doenças que dizimaram populações urbanas da Europa. Doenças como a cólera, por 

exemplo, só foram descobertas cinqüenta anos mais tarde, quando em 1885, o pesquisador 

inglês John Snow, relacionou a morte de 521 pessoas com o vibrião da cólera presente em 

um poço de abastecimento da comunidade (BRANCO et al, 2006). 

Este sistema precário de transporte dos resíduos inicialmente significou um grande 

avanço da humanidade. Porém os aspectos negativos relacionados ao foto de inexistir 

qualquer sistema de tratamento, evidentemente desencadeou outras fatalidades. Os dejetos 

produzidos eram encaminhados para o sistema de drenagem urbano e depositados em rios, 

lagos ou outros corpos hídricos. O homem sempre usou a água para diversos fins, 

primordialmente para fins metabólicos, seguido da dessedentação de animais, agricultura, 

lazer, etc. Esta combinação resultou em mais problemas de saúde na população e outras 

medidas precisaram ser tomadas, entre elas: a segregação das águas de chuva do esgoto, a 

aplicação de técnicas de tratamento da água, o sistema de abastecimento público e a 

educação sanitária, que passou a ser difundida como medida preventiva. 

Atualmente no Brasil é possível identificar situações críticas, onde a cultura social e 

a infra-estrutura, no que diz respeito ao saneamento básico, são semelhantes aos 

observados séculos atrás. Os resíduos de diversas atividades poluentes acabam na mesma 

água que é utilizada para consumo, seja para fins nutricionais, produtivos ou recreativos. 

Na grande maioria dos casos a população carente ribeirinha é a mais atingida. A 

Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que 25 milhões de pessoas no mundo 

morram por ano em virtude de doenças transmitidas pela a água, principalmente, devido à 

diarréia e a cólera (BRAGA et al, 2005). 

 O Brasil possui modestos índices no que diz respeito à existência de sistemas 

públicos de coleta de esgotos. Durante as últimas décadas em muito pouco o país evoluiu 

neste sentido, no período de duas décadas a porcentagem da população atendida passou de 

22% para 28%, caracterizando um aporte ínfimo (ABES, 1991 aput BRANCO et al 2006). 

 Em sua generalidade, nosso país possuí altos índices de incidência de doenças 

intestinais transmitidas pela água. Estes índices refletem as elevadas taxas da mortalidade, 
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em especial as taxas de mortalidade infantil. A diarréia infantil pode ser também um fator 

debilitante para o desenvolvimento sadio do individuo, o que posteriormente pode 

potencializar o ciclo de miséria e falta de oportunidades (BRANCO et al, 2006).  

A Organização Mundial de Saúde (OMS) definiu a saúde como "estado completo 

de bem-estar físico, mental e social, e não meramente a ausência de doença". Bem estar 

que integra os níveis biológico, psíquico e social, que só poderá ser alcançado quando o 

indivíduo se formar numa sociedade que lhe permita seu desenvolvimento educacional 

(RODRIGUÊS, 2007). A abrangência deste conceito leva a uma infinidade de temas 

transversalmente relacionados à saúde humana e ambiental, devendo ser analisados de 

maneira sistêmica para compor o entendimento do fenômeno.  

 Há correntes de pensamento que subdividem o conceito de saúde em quatro níveis: 

individual, coletiva, ambiental e integral. No nível individual a saúde é o reflexo das 

condições físicas como: nutrição balanceada, condicionamento físico e hábitos de higiene. 

A saúde mental também complementa a saúde do indivíduo e é referente à consciência da 

ação, através da tríade: pensamento, idéias e expressão, sendo estas responsáveis por toda 

ação benéfica ou maléfica realizada por qualquer indivíduo. Esta combinação, por mais 

rápida que possa ocorrer, precede toda forma de expressão, que por sua vez representa toda 

a forma de interação entre um determinado indivíduo e o mundo em seu entorno. Há ainda, 

dentro da saúde individual, a saúde emocional. Neste nível é que ocorrem os momentos de 

integração com o universo, a natureza e com os sentimentos mais nobres, como; amor, 

fraternidade, paz de espírito, etc. A presença deste elemento no cotidiano permite a 

integração dos quatro níveis de saúde (PALAVIZINI E SILVA, 2003). 

 A saúde individual juntamente com o saneamento básico compõe a saúde coletiva. 

Desta forma, o saneamento básico e ambiental atua nos cuidados necessários com a água, o 

esgoto, a drenagem e o lixo evitando poluição nos ecossistemas locais e visando a garantia 

da saúde da população em geral, culminando na dita saúde coletiva. Existe também a saúde 

ambiental a qual abrange dois níveis: saúde coletiva e o desenvolvimento sustentável, com 

vistas ao desenho ambiental urbano para uma convivência cultural, respeitando também a 

lógica urbana de viver ao invés de buscar certos retrocessos utópicos. Neste nível encontra-

se o verdadeiro conceito de qualidade de vida, uma vez que se trata de algo relativo 

associado aos valores específicos de cada cultura que se baseiam no viver, conviver e 

sobreviver (PALAVIZINI E SILVA, 2003). 

 Os parâmetros de qualidade de vida de índio podem ser radicalmente diferentes de 

um indivíduo urbano, no entanto em ambos os casos, os dois estariam sujeitos a condições 
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ambientais que poderiam alterar a qualidade de vida, seja pela diminuição de recursos 

naturais para o índio, quanto pelas doenças respiratórias incidentes à população urbana 

devido à exposição à poluição atmosférica. Por último como conceito mais abrangente 

composto por todos os demais níveis descritos anteriormente a saúde integral é definida 

pela relação interdependente entre a pessoa, a sociedade que ela integra e os ecossistemas 

que essa sociedade ocupa (PALAVIZINI E SILVA, 2003). Deste ponto de vista, a 

educação ambiental e a educação sanitária estão intimamente ligadas e se constituem como 

elementos da educação em saúde.  

 A educação sanitária é uma medida não estrutural de grande relevância para 

solução de problemas relacionados à saúde coletiva. Este ramo da ciência aborda 

estratégias de sensibilização e orientação que, de maneira efetiva, sejam absorvidas e 

reaplicadas pela comunidade. De acordo com a 12ª Assembléia Mundial da Saúde, em 

Genebra (1958) o conceito mais apropriado seria: "que a educação sanitária abrange a 

soma de todas aquelas experiências que modificam ou exercem influência nas atitudes ou 

condutas de um indivíduo com respeito à saúde e dos processos expostos necessários para 

alcançar estas modificações". O que pode ser complementado pouco mais tarde na 5ª 

Conferência de Saúde e Educação Sanitária, realizada na Filadélfia, em 1962, onde o 

Diretor Geral da Organização Mundial de Saúde assinalou que "os serviços de educação 

sanitária estão chamados a desempenhar um papel de primeiríssima importância para saltar 

o abismo que continua existindo entre descobrimentos científicos da medicina e sua 

aplicação na vida diária de indivíduos, famílias, escolas e distintos grupos da coletividade". 

(MINISTÉRIO SAÚDE, 1998). 

 A atenção aos cuidados básicos de nutrição, higiene e as condições de moradia e 

trabalho é primordial, configurando-se como foco principal na prevenção de doenças e 

busca pela qualidade de vida.  No entanto, existem fatores correlacionados para os quais é 

necessário possuir boa base conceitual para fundamentar as estratégias adotadas, 

principalmente no que diz respeito aos aspectos ambientais “indiretos”. Para ilustrar este 

fato, recentemente o Departamento de Agricultura e Pesca da Secretaria de Turismo e 

Desenvolvimento Econômico do Município de Itapema (SC) divulgou, através da mídia, 

uma forte campanha contra o mosquito Borrachudo (Simulium pertinax) que tem 

atormentado uma significativa parcela da população, principalmente em zonas ribeirinhas. 

De acordo com Ato Administrativo emitido 01 de abril de 2009 pela Empresa de Pesquisa 

Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina S/A (Epagri): “para conter a proliferação 

do mosquito (borrachudo), além da limpeza de rios e córregos, é fundamental combater a 
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poluição e o desmatamento. A mata ciliar faz sombreamento do leito dos rios, reduzindo a 

temperatura e dificultando o surgimento dos ovos do mosquito” (EPAGRI, 2009).  

 A proliferação de insetos vetores de doenças, larvas aquáticas, depende 

fundamentalmente da existência de corpos d’água e de “condições de estagnação”, isto é, 

de áreas rasas, com pouca movimentação da água e com bastante vegetação que lhe sirva 

de proteção e alimento (BRANCO et al, 2006). Características como essas são comuns em 

rios sob processo de erosão, sem vegetação para sombreamento das margens e que 

recebem poluição, inclusive de resíduos sólidos não degradáveis, que obstruem o leito e 

geram criadouros.    

 Sem dúvida este é um problema de saúde pública devido a distúrbios ambientais, 

onde é necessário um conhecimento técnico para adoção de estratégias bem dirigidas as 

causas do problema e não, somente, aos efeitos na população, já que os borrachudos 

atacam qualquer parte do corpo que esteja exposta, causando desconforto e irritação. A 

picada é dolorida e pode causar alergias, ferimentos graves decorrentes da coceira e até 

infecções (EPAGRI, 2009). Esta perspectiva, de maneira mais ampla, objetiva ações 

preventivas ao invés de somente remediar o problema.   

 Em muitos casos o inverso também pode ocorrer. Podem ser construídos excelentes 

arcabouços teóricos sem, no entanto, obter sucesso na parte prática. É o caso de uma 

infinidade de projetos ditos “socioambientais” que não disponibilizam informação de 

maneira acessível ao público alvo e nem socializam, de maneira efetiva, as ações 

propostas. Isso sem falar em projetos construídos de maneira autônoma sem considerar as 

demandas locais e o envolvimento comunitário. Como foi muito bem colocado por 

Schimitz (2003): “A educação ambiental, em seu sentido mais amplo, deve considerar o 

diagnóstico dos problemas percebidos pela comunidade, considerando tanto o 

envolvimento dos indivíduos quanto a elaboração e implementação das políticas públicas. 

A educação precisa partir da comunidade e a ela retornar trazendo contribuições para a 

melhoria das relações entre os seres humanos e destes com a natureza”. 

 Conciliando a teoria com as medidas práticas é possível estabelecer diretrizes de 

atuação, buscando minimizar os gastos públicos e efetivar resultados. O conceito da 

“economia de experiências” entra como ferramenta prática na construção dessas diretrizes 

e caracteriza-se valorização de todas as experienciais já realizadas pertinentes a 

determinado tema abordado, principalmente no que diz respeito a experiências em escala 

local. A comunidade é um sistema de conhecimento, cognitivo, que não só aprende com a 
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sua própria experiência, como também pode construir suas próprias soluções e estratégias 

(SILVA, 2006).  

 Dentre os instrumentos propostos para difusão da educação em saúde estão 

atividades clássicas com o oferecimento de cursos, oficinas e palestras voltados as questões 

mais pertinentes para cada realidade. Certificando-se sempre quanto à necessidade de 

adaptação destas atividades para o público alvo, fazendo com estas possam ser atraentes e 

demonstrarem utilidade prática ao indivíduo. Somente havendo o despertar de um interesse 

pessoal por tais questões é possível iniciar a verdadeira mudança de comportamento que se 

pretende.   

 O próprio diagnóstico socioambiental participativo, como dito anteriormente, é uma 

peça chave que pode e deve ser utilizada como ferramenta pedagógica. Com auxílio de 

procedimentos simples, como a análise ambiental da qualidade da água e/ou registros 

fotográficos dos perigos sanitários a que estão sujeitos uma comunidade, podem ser 

utilizados como ferramenta de sensibilização. Quando apresentada a população uma 

situação de “crise”, relacionada às questões de saúde ambiental, por exemplo, isso acaba 

gerando um momento riquíssimo para a melhor transformação que queremos, 

principalmente na construção de uma nova postura diante dos problemas e suas resoluções 

(SHMITZ E POMPEO, 2002). 

 As recentes discussões sobre políticas públicas na saúde, e conseqüentemente, no 

saneamento têm apontado uma perspectiva de universalização dos serviços, de 

descentralização, de democratização e de participação social, baseado em técnicas de 

controle social e formulações de documentos legais que expressem os interesses da 

população. A evolução destes conceitos durante as últimas décadas envolveu diversos 

setores e interesses.  

Conforme o Relatório do Diagnóstico Participativo dos Sistemas de Esgotamento 

Sanitário publicado em 2003 pelo Serviço Municipal de Saneamento do Município de 

Santo Andre, São Paulo (SEMASA), os principais problemas apontados pela população 

durante o diagnóstico participativo foi a “ausência de um canal de participação popular”. 

Complementando ainda que: “A inexistência de controle social, desde a formulação dos 

projetos, acompanhamento e avaliação dos serviços, perpassando pela ausência de um 

processo educativo, ou a descontinuidade do processo educativo, e, portanto, a sua 

ineficiência, confirma em senso comum, o que os especialistas fundamentam em teoria a 

respeito da problemática do saneamento” (SEMASA, 2003).  
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 Reuniões comunitárias, fóruns sociais entre outros eventos são importantes para 

definição de lideranças comunitárias e criação de estratégias na busca pelas melhorias das 

condições de vida em cada localidade. É interessante que técnicos, políticos e moradores, 

possuam espaços para diálogo e troca de experiências, cabendo aos técnicos a função de 

mediadores, apresentado dados que ilustrem as condições de saúde da comunidade. A 

discussão de temas relevantes para o processo educativo almejado. Por exemplo, 

abordando dados epidemiológicos fornecidos pelo SUS e relacionando com as condições 

socioambientais observadas em determinada localidade é possível estabelecer focos de 

atenção prioritários.  

Em meados do século 21 um dos maiores problemas da saúde pública brasileira 

continua sendo as infecções parasitárias que são principalmente causadas por parasitas 

intestinais (PEZZI E TAVARES, 2007). As parasitoses intestinais são doenças cujos 

agentes etiológicos que são helmintos ou protozoários que, pelo menos em certas fases do 

seu ciclo de vida, hospedam-se no aparelho digestivo do homem podendo provocar 

diversas complicações à saúde do indivíduo. As doenças parasitárias são conseqüências das 

várias mudanças ambientais em associação com medidas comportamentais do ser humano 

(PEZZI E TAVARES, 2007). 

As principais vítimas das parasitoses são pessoas de baixo nível de instrução 

provenientes de zonas rurais ou dos cinturões de pobreza das zonas urbanas, em sua grande 

maioria crianças. Existem diversos grupos de parasitas, cada qual com suas características 

particulares no que diz respeito ao ciclo de vida, veículos de contaminação e agravos à 

saúde. Por esta razão, em muitos casos os organismos encontrados variam de acordo com 

as condições ambientais e climáticas. 

Devido à estreita relação entre o ambiente, o comportamento e a saúde, o estudo 

das condições ambientais e de dados da saúde pública pode ajudar a conhecer, de maneira 

geral, os hábitos comportamentais de uma determinada população, assim como os dados 

comportamentais a respeito dos hábitos de higiene, nutrição e até mesmo o modo de vestir 

podem indicar relação direta com a saúde e o ambiente alterado (CHIEFFE, 2002). A 

relação entre a saúde e o bem estar da população, principalmente no meio urbano, esta 

invariavelmente associada à qualidade da água. Tanto da água tida para o consumo 

humano, quanto às águas superficiais utilizadas para o lazer. Tradicionalmente os lagos, 

rios e outros corpos d’água compõem elementos paisagísticos e de lazer dentro das cidades 

são recursos vitais para a saúde em todos os níveis discutidos anteriormente. Imagine poder 

nadar com a família sem precisar deslocar-se para locais onde não haja poluição, 
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contemplar a natureza e exercitarem-se caminhando as margens de um lago ou um rio, 

essas ações, além de prazerosas, podem significar uma medida de prevenção ao estresse e a 

hipertensão, por exemplo. A boa qualidade da água no meio urbano poderia significar não 

somente a redução drástica dos problemas na saúde pública como também proporcionar 

um incremento na qualidade de vida.    

Como expressa Queiroz (2006) referindo-se as inúmeras faces do elemento água: 

 

 “Um banho não se resume apenas à eliminação das impurezas do corpo. Mas do 

que isso o banho remove ritualmente a sujeira, a “poluição social” que a todos 

contamina, de que resulta numa profunda sensação de pureza e bem-estar”.  

 

 

 

A água é também remédio muito eficaz tanto para a mente quanto para os olhos, 

que maravilha é olhar a água límpida! A água nos atraí para o fundo da natureza, mas só 

reflete para o homem sua própria imagem. 

 

“A água é a imagem da consciência de si mesmo (...), a água é o espelho natural 

do homem” (BRUNI, 1993 aput QUEIROZ, 2006). 

 

 

3.3 Legislação Ambiental Relacionada 
 

A legislação ambiental brasileira avançou bastante nas últimas décadas e 

atualmente é considerada por muitos como de vanguarda, comparada inclusive com 

documentos legais de países do primeiro mundo. Essa conquista é um largo passo em 

direção à preservação e a restauração dos recursos naturais brasileiros. Apesar de o 

legislativo funcionar, a notável dificuldade no comprimento e na fiscalização da lei pela 

sociedade e poder público é preocupante (POMPEU C. T., 2006) 

As Áreas de Proteção Permanente (APP) são locais protegidos por lei desde 1965, 

de acordo com o Código Florestal instituído pela lei federal nº 4.771, que dispõe sobre 

parâmetros, definições e limites de APP’s, entre outras coisas. 

Apesar dos mais de 40 anos de existência do Código Florestal ainda hoje a maioria 

das pessoas desconhece, ou pelo menos, não entende o real propósito e significado desta 
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lei. Já naquela época, e muito antes fora do Brasil, era notável a necessidade de 

preservação dos recursos naturais de nossas terras, sendo estes indispensáveis para o bem 

estar coletivo.  

O objetivo da Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA), instituída em 1981 

sob a Lei Federal nº 6.938, é buscar a preservação, melhoria, e recuperação da qualidade 

ambiental propícia à vida, para assegurar, no País, condições de desenvolvimento sócio-

econômico, aos interesses da segurança nacional e a proteção da vida humana. O padrão de 

qualidade ambiental é um dos instrumentos para asseverar este objetivo, segundo o art 9° 

§1° dessa lei (CARAMELO, 2008). 

No art 8°, VII, ainda dessa lei, delega como competência do Conama – Conselho 

Nacional do Meio Ambiente – o estabelecimento de normas, critérios e padrões relativos 

ao controle e à manutenção da qualidade do meio ambiente com vistas ao uso racional dos 

recursos ambientais, em especial os recursos hídricos. 

A Resolução nº 357 do CONAMA, de 17 de março de 2005, dispõe sobre a 

classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem 

como estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes, e dá outras 

providências. Estes parâmetros fixados pela lei servem como referencia nacional para 

classificar um determinado corpo d’água de acordo com suas características físico-

químicas, em ambientes naturais e alterados.  

Para que possa manter estes atributos o rio deve apresentar parâmetros mínimos de 

qualidade da água que são estabelecidos pela mesma Resolução de acordo com a cada 

classe. Além disso, também são estabelecidos padrões para os lançamentos de efluentes 

tratados. Ambos os padrões estão de certa forma inter-relacionados. Nos dois casos o 

objetivo é a preservação da qualidade do rio. A inter-relação entre os dois padrões se dá 

uma vez que o padrão de lançamento deve garantir simultaneamente o padrão de qualidade 

do corpo receptor (VON SPERLING, 2005). Esses padrões nacionais são definidos com 

status de lei, devendo ser cumprido, por força de legislação, pelas entidades envolvidas 

com a água a ser utilizada.  

Um dos primeiros esforços nacionais na tentativa de regulação das águas foi o 

Código das Águas elaborado pelo visionário Alfredo Valladão e aprovado há quase 80 

anos pela Câmara (1920) e posteriormente decretado em 10 de Julho de 1934. Apesar de 

ser considerado extremamente avançado para época em que foi elaborado Código das 

Águas ainda possuía diversos pontos controversos necessitando de uma reelaboração. Um 

desse pontos controversos seria referente à posse e administração deste recurso, segundo o 
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Código, existiriam águas públicas, comuns e particulares. A título de ilustração, também 

podem ser citadas alguns instrumentos que foram absorvidas do Código das Águas para o 

Política Nacional dos Recursos Hídricos (PNRH), como por exemplo: salubridade das 

águas à custa dos infratores, aplicação de multas e a restauração de margesn degradadas, 

entre outras (POMPEU, 2006).   

Porém nosso marco Legal em vigor é a Política Nacional de Recursos Hídricos 

instituído pela Lei nº 9.433 de 08 de janeiro de 1997. Esta introduziu alterações e 

atualizações de grande utilidade, apresentando conceitos de vanguarda e estratégias 

elaboradas para a gestão compartilhada deste recurso por todos os usuários. Neste 

documento são apontados fundamentos básicos para a proteção e regulação dos usos deste 

recurso essencial que é a água. No Art. 1º desta lei, a água é colocada como um bem de 

domínio público, e prossegue, reconhecendo este bem como um recurso natural finito, 

dotado de valor econômico e da outras providências técnicas.  Todos os processos de 

gestão da água devem ser feitos considerando a bacia hidrográfica como unidade territorial 

de foco, favorecendo os usos múltiplos e a gestão descentralizada com a participação do 

Poder Público, usuários e comunidades.   

Os objetivos estabelecidos pela PNRH estão em conformidade com as tendências 

mundiais iniciadas na Conferência Mundial de Estocolmo, em 1972, nesta época foi 

cunhada a expressão desenvolvimento sustentável. O relatório precursor do termo exerceu 

forte influência na elaboração dos estudos para a Conferência de Estocolmo, inicialmente, 

os conceitos meio ambiente e desenvolvimento eram tidos como antagônicos 

Mais tarde o Brasil experimentou de perto o maior encontro do gênero, no vigésimo 

aniversário da Conferencia de Estolcomo, a Rio 92, ocorrida em 1992 na cidade do Rio de 

Janeiro, foi um marco que influenciou profundamente o país e o mundo. 

A influencia deste movimento mundial pode ser encontrada em diversos artigos do 

PNRH, como no Art. 2º que diz: “São objetivos da Política Nacional de Recursos 

Hídricos:” , Inciso I, “assegurar à atual e ás futuras gerações a necessária disponibilidade 

de água, em padrões de qualidade adequada aos respectivos usos;”. Ou seja, a 

sustentabilidade do recurso é um objetivo primordial. Como diretrizes básicas a PNRH 

estão a gestão sistemática dos recursos hídricos, levando em conta simultaneamente, os 

aspectos relativos à quantidade e a qualidade. Também da ênfase a necessidade de 

articulação e planejamento com diferentes setores da sociedade para a gestão da água e, 

ainda, integração com a própria gestão ambiental, considerando usos do solo, zonas 

costeiras e sistemas de estuários.  
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Dentro do PNRH, surgiram instrumentos importantes para auxiliar a apropriada 

gestão dos recursos hídricos brasileiros. São instrumentos diretos o Plano de Recursos 

Hídricos, que funciona como um plano diretor para implementação e gerenciamento da 

PNRH, o enquadramento dos corpos d’água em classes (conforme descrito anteriormente) 

e a efetiva cobrança pelo uso da água. Há também, ferramentas de auxílio, como o Sistema 

de Informações sobre os Recursos Hídricos que é um sistema de coleta, tratamento, 

armazenamento e recuperação de informações sobre recursos hídricos e fatores 

intervenientes em sua gestão disponível para consulta popular. 

Juntamente com estes instrumentos a Lei 9.433 instituí o Conselho Nacional dos 

Recursos Hídricos (CNRH) que é presidido pelo Ministro do Meio Ambiente, dos 

Recursos Hídricos e da Amazônia Legal. Porém o CNRH deve ser composto por 

representantes das diversas esferas competentes do Poder Público e de organizações civis 

de recursos hídricos organizadas. Sendo assim, o um conselho superior de caráter 

deliberativo, conforme o Art. nº 35 desta mesma Lei. O CNRH é o órgão máximo 

responsável por diminuir conflitos de uso em última estância e subsidiar a formulação da 

PNRH (BRAGA et al, 2006) 

O Comitê de Bacia Hidrográfica, por sua vez, caracteriza-se como a entidade 

representativa local de uma determinada bacia, sub-bacia ou grupo de bacias e sub-bacias 

hidrográficas contíguas. Compete a o Comitê, de acordo com o Art. nº 38 do PNRH, 

articular o entendimento entre as instituições ativas na região, promovendo debates 

construtivos, entre outras importantes atribuições, como; arbitrar em primeira estância os 

conflitos relacionados a água e estabelecer mecanismos e sugerir valores a serem cobrados 

pelo uso do recurso hídrico.  Em outras palavras, o Comitê deve ser a entidade democrática 

responsável pelo acompanhamento direto da gestão do recurso hídrico, bem como 

intermediar as questões locais em âmbito nacional, pelo próprio CNRH.   

Dentro desta complexa reforma institucional que passou o setor nacional de 

recursos hídricos outra entidade importante são as agências. A Agência Nacional de Água 

(ANA) é reguladora do uso de recursos hídricos em rios de domínio da União e 

coordenadora da implementação do Sistema Nacional de Gerenciamento dos Recursos 

Hídricos, (SINGREH) em todo o território nacional, enquanto que as agencias estadual e 

municipais atuam em seu território. Há ainda a Agencia da Bacia, que é o “braço” 

executivo dos Comitês de Bacia, responsável por algumas medidas executivas dos comitês, 

como; atualização de cadastros, do balanço hídrico, e elaboração do plano da bacia, assim 

como a operacionalização da cobrança pelo uso (BRAGA et al,2006).  
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Buscando apoiar e regular as ações relacionadas à difusão e aplicação de conceitos 

como a ecologia e a sustentabilidade, o governo brasileiro publicou em 27 de abril de 1999 

a lei federal 9.795, que institui a Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA). Esta 

define os fundamentos para a educação ambiental no Brasil e em seu 3° artigo ela expõe 

que: “Como parte do processo educativo mais amplo, todos tem direito à educação 

ambiental”. "(...) Educação ambiental (EA) deve estar presente, de forma articulada, em 

todos os níveis do processo educativo, em caráter formal ou não-formal”. Ou seja, a 

educação ambiental deve ser realizada em instituições de ensino, órgãos públicos, meios de 

comunicação em massa, iniciativa privada ou qualquer outra informal. Seja na rua, em 

bairros e residências, ou mesmo, através de atividades artísticas e culturais que de alguma 

maneira sensibilizem a população para a necessidade da conservação ambiental. 

O Art. 13 do PNEA define a educação não formal como “(...) as ações e práticas 

educativas voltadas à sensibilização da coletividade sobre as questões ambientais e à sua 

organização e participação na defesa na defesa da qualidade do meio ambiente.” E 

conseqüentemente na própria qualidade de vida. Dentro das diretrizes desta lei pode-se 

verificar a anuência de incentivos a planos, projetos e programas voltados à sensibilização 

sobre a importância das unidades de conservação (UC) e suas populações tradicionais, 

sensibilização ambiental de agricultores e a valorização de medidas econômicas 

sustentáveis como o ecoturismo, por exemplo. 

A PNEA propõe também mecanismos de gestão desta política. Dentro destes 

mecanismos estão contemplados suportes técnicos e financeiros para projetos e ações 

voltadas à EA e que estejam em conformidade com os princípios, objetivos e diretrizes da 

Política Nacional de Educação Ambiental.  

Estes projetos devem demonstrar, conforme o Art. 17 Inc. III, “(...) efetiva 

economicidade, medida pela relação entre a magnitude dos recursos a alocar e o retorno 

social propiciado pelo plano ou programa proposto”.  Por exemplo, a economia dos gastos 

em leitos e medicamentos nos hospitais públicos que poderia ser proporcionada por 

simples campanhas de higiene pessoal e prevenção de doenças infecciosas em cinturões de 

pobreza. 

Esclarecendo ainda em seu Art. 19 que, “Os programas de assistência técnica e 

financeira relativos a meio ambiente e educação, em níveis federal, estadual e municipal, 

devem alocar recursos às ações de educação ambiental”.  
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Recentemente a lei Federal 11.445/07 instituiu novas diretrizes para a questão do 

saneamento básico no país. A nova perspectiva abordada é a da gestão integrada do 

saneamento básico, com o envolvimento da população através do “Controle Social ”2.  

O Art. 2°, desta lei, define os princípios fundamentais do saneamento básico e 

assegura, em sem inciso IV, “(...) a disponibilidade, em todas as áreas urbanas, de serviços 

de drenagem e de manejo das águas pluviais adequados à saúde pública e à segurança da 

vida e do patrimônio público e privado” e, no inciso VII, a “Utilização de tecnologias 

apropriadas, considerando a capacidade de pagamento dos usuários e a adoção de soluções 

graduais e progressivas”. 

A legislação de cada estado e município também deve ser consultada, pois 

eventualmente esta pode ser mais restritiva do que a federal. O inverso não poderá ocorrer 

já que cabe a esfera federal estabelecer as bases e aos estados e municípios fixarem 

parâmetros iguais ou, somente mais restritivos (VON SPERLING, 2005).  

Legislação municipal de Itapema através da Lei Complementar nº 9 de 06 de 

Fevereiro de 2002 dispõe sobre a política de proteção, conservação e recuperação do meio 

ambiente e dá outras providências. Este documento compila e reforça outros documentos 

legais já apresentados, enfocando o uso do solo, o controle da poluição, o saneamento 

básico, entre outras questões ambientais conflitantes.   

Nestes, e em outros, documentos legais, a nível federal, estadual e municipal, é que 

todas as medidas e atividades propostas por este estudo e subseqüente projeto estão 

apoiadas e justificadas. Sendo por tanto esta proposta uma ferramenta para mudanças 

positivas no âmbito local e um instrumento legal para criação e aplicação de políticas 

públicas a nível nacional e local.  

Os aspectos jurídicos pertinentes a este trabalho estão disponíveis na integra para 

consulta de qualquer cidadão. 

 

 

 

 

 

                                                 
2 controle social é conjunto de mecanismos e procedimentos que garantem à sociedade informações, 
representações técnicas e participações nos processos de formulação de políticas, de planejamento e de 
avaliação relacionados aos serviços públicos de saneamento básico (lei 11.445/07). 
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3.4  Tecnologia Social 
 

Na era atual da informação e da alta tecnologia o que se observa é o distanciamento 

entre a ciência e a realidade do dia a dia. Percebe-se que não estão acessíveis tecnologias 

simples e eficazes capazes de solucionar problemas e demandas do cotidiano das pessoas.  

 Como observou a ex-ministra do Meio Ambiente, Sra. Marina Silva, após 

participar da reunião da Comissão de Desenvolvimento Sustentável da ONU, existe ainda 

um grande abismo na comunicação entre os especialistas da área e o restante da sociedade: 

“Era como se aquele conhecimento avançado e aquela linguagem especializada nos 

apartassem do mundo corriqueiro das pessoas. Necessitamos comunicar nossas idéias em 

linguagem mais simples e direta, capaz de envolver mais gente” (TRIGUEIRO, 2005).  

 De acordo com a Rede Brasileira de Tecnologias Sociais (RTS), a Tecnologia 

Social (TS) compreende produtos, técnicas e/ou metodologias reaplicáveis, desenvolvidas 

na interação com a comunidade e que represente efetivas soluções de transformação social. 

Além disso, pode–se acrescentar que essas devem conter ter no mínimo três características 

essenciais; baixo custo, eficiência (solucionar problemas) e fácil operacionalidade. No 

entanto, deve ressaltar ainda, sua viabilidade de replicação.   

O conceito de TS pode ser construído mediante contribuições de natureza bastante 

diversa até evoluir ao seu patamar atual.  A “idéia” da TS deve ser mais do que um 

conceito propriamente dito, um marco analítico-conceitual adequado a seus propósitos e 

capaz de conferir-lhe a solidez que requer para abrir espaço num ambiente ainda adverso, 

pois alinhado com os princípios da tecnologia convencional (TC), a partir do qual, por 

oposição, a TS vem sendo concebida como alternativa (DAGNINO et al 2004). 

Esse movimento científico-tecnológico-social teve grande repercussão a algumas 

décadas atrás.  A Índia o experimentou em meados do século XIX o que ficou 

mundialmente conhecido como o TA. Esse movimento caracterizava-se pela a valorização 

de tecnologias tradicionais como estratégica econômica de luta  contra o imperialismo 

britânico. Entre 1924 e 1927, Gandhi dedicou-se a construir programas, visando à 

popularização da fiação manual realizada em uma roca de fiar reconhecida como o 

primeiro equipamento tecnologicamente apropriado, a Charkha, como forma de lutar 

contra a injustiça social e o sistema de castas que a perpetuava na Índia (DOGNINO et al, 

2004). 

O fato de valorizar tecnologias ancestrais não significa que uma conservação 

estática das tecnologias tradicionais, pelo contrário, isso implica em um constante 
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aperfeiçoamento e adaptação de tecnologias modernas para ambientes e localidades de 

baixa infra-estrutura ou poder econômico.   

 
3.5 Wetlands Construídos 

 

A utilização de Wetlands construídos como tratamento complementar na remoção 

de nutrientes vem sendo estudada desde a década de 80, do século passado. 

O maior mecanismo de remoção de nitrogênio orgânico nos Wetlands construídos é 

a seqüência dos processos de amonificação, nitrificação e desnitrificação (IWA 

SPECIALIST GROUP ON USE OF MACROPHYTES, 2000; COOPER ET AL., 1996; 

KADLEC & KNIGHT, 1996). 

Os Wetlands construídos de escoamento sub-superficial são sistemas que dispõem 

de um material de recheio (usualmente empregado brita, areia, cascalho) donde o efluente 

a ser tratado é disposto e irá percolar. As macrófitas empregadas, do tipo emergente, são 

plantadas diretamente neste material de recheio – também conhecido como material 

filtrante (SEZERINO, 2002). Possuem impermeabilização de fundo, a fim de impedir que 

o efluente a ser tratado possa percolar para camadas mais profundas do solo e atingir o 

lençol freático. 

Os processos de depuração da matéria orgânica, transformação da série nitrogenada 

e retenção de fósforo são físicos – filtração e sedimentação; químicos – adsorção, 

complexação e troca iônica; biológicos – degradação microbiológica aeróbia e  anaeróbia, 

predação e retirada de nutrientes pelas macrófitas, ocorrendo tanto no material filtrante  

como na rizosfera. 

Dentro do grupo de wetlands construídos por escoamento sub-superficial há uma 

subdivisão: 

• Fluxo Horizontal; 

• Fluxo Vertical. 

 

No primeiro sistema, de fluxo horizontal, o esgoto é disposto na porção inicial 

(zona de entrada) e percola vagarosamente pelo material filtrante até a porção final. Essa 

percolação tende a seguir na horizontal e é provocada por uma pequena declividade de 

fundo. 

Nesse sistema, o esgoto entra em contato com zonas aeróbias, anóxicas e 

anaeróbias. A primeira zona é mais evidente ao redor das raízes e rizomas das macrófitas, 
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uma vez que essas transportam oxigênio da parte aérea para as raízes, além da ocorrência 

de fenômenos como a convecção e difusão de oxigênio atmosférico (COOPER el al. 1996).  

A segunda e a terceira zonas ocorrem nas camadas mais profundas do leito filtrante. 

Esse sistema possui, de forma geral, boa performance na remoção de matéria orgânica 

(DBO e sólidos suspensos) e Nitrogênio (nitrificação e desnitrificação), com ênfase na 

desnitrificação. 

Os sistemas de fluxo vertical são, geralmente, módulos escavados no terreno, com 

superfície plana, preenchidos com um material de recheio – material filtrante composto na 

maioria das vezes por camadas de areia e brita. Da mesma forma do sistema de fluxo 

horizontal, as macrófitas são plantadas diretamente no material de recheio. O efluente é 

disposto intermitentemente sob a superfície do módulo, inundando-o e percolando 

verticalmente ao longo de todo o perfil, sendo coletado no fundo por meio de um sistema 

de drenagem/coleta (SEZERINO, 2002). 

A forma de aplicação intermitente promove um grande arraste de oxigênio 

atmosférico para o material filtrante. Quando nova aplicação é realizada, o oxigênio 

anteriormente introduzido na massa sólida se mantém dentro da mesma e, somado com a 

nova quantidade de oxigênio arrastada por esta nova aplicação, a quantidade de oxigênio 

dentro do material filtrante tornando-se suficiente para a degradação da matéria orgânica 

da amônia (COOPER et al., 1996). 

Nesse sistema também ocorre introdução de oxigênio no material filtrante pela 

transferência da parte aérea para as raízes das plantas. Porém, a entrada de oxigênio dessa 

forma é bem inferior à porção difundida / arrastada da atmosfera (IWA SPECIALIST 

GROUP ON USE OF MACROFHYTES, 2000). 

A utilização de sistemas de Wetland construídos de escoamento sub-superficial de 

fluxo vertical seguido de fluxo horizontal serve para promover a remoção de nitrogênio 

através da nitrificação seguido da desnitrificação. 

Nos Wetlands construídos, os mecanismos de retenção do fósforo contido nas águas 

residuárias incluem processos físicos, químicos e biológicos, envolvendo fenômenos de 

precipitação, sedimentação e, principalmente, adsorção (PHILIPPI & SEZERINO, 2004). 
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4 METODOLOGIA 
 
  

A primeira etapa de planejamento e definição de áreas potenciais para execução do 

trabalho iniciou-se o ainda ao final do ano de 2007. Neste período a equipe do Grupo de 

Estudos em Saneamento Descentralizado da UFSC (GESAD), coordenado pelo Prof. Dr. 

Luis Sérgio Philippi do Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental (ENS), recebeu 

o convite da Fundação Ambiental Área Costeira de Itapema (FAACI) para a elaboração de 

estudos sobre as possibilidades de se obter melhorias na qualidade ambiental.  

Conforme demanda apresentada pela FAACI, o foco deste trabalho foi sobre o 

Terreno de aproximadamente dois hectares recentemente adquirido pela prefeitura 

municipal localizado no bairro Tabuleiro dos Oliveiras. Além de tratar-se de uma área 

devoluta e degradada que é cortada por pelo menos três significativos afluentes do 

Ribeirão dos Oliveiras, tornando-se um possível local para experimentos voltados à 

recuperação ambiental e geração de áreas verdes de lazer. 

A seguir iniciou-se o levantamento das características socioambientais da sub bacia 

do Tabuleiro dos Oliveiras. Como produto desta etapa obteve-se um detalhado relatório de 

atividades que foi apresentado à prefeitura e a FAACI sob o titilo “O Bairro Tabuleiro e o 

seu Diagnóstico Socioambiental”.  

Foram realizadas, nos meses de abril a junho de 2008, oito visitas a campo para o 

reconhecimento espacial, coleta de dados e interação com a comunidade ali inserida. Neste 

período houve amostragem de solo, água e remanescentes de flora, para análise das 

condições ambientais e caracterização do estado de degradação da área. Essas amostras 

foram coletadas respeitando procedimentos básicos de segurança e posteriormente 

encaminhadas para laboratórios especializados, para que fossem analisadas. 

A expedição à nascente do Ribeirão dos Oliveiras ocorreu no dia 18 do mês de 

Junho de 2008 com a principal finalidade de constatar e documentar as condições 

ambientais e conformação deste corpo hídrico a partir de sua origem.  Munidos de 

maquinas fotográficas, mapas e um GPS (da marca Garmin com modelo 76x) a equipe 

deste projeto, juntamente com o Biólogo Javier Toso, coordenador da fiscalização da 

FAACI, percorreu uma vasta extensão da sub-bacia hidrográfica do Ribeirão Tabuleiro dos 

Oliveiras a fim de constatar o exato ponto de nascente do Ribeirão dos Oliveiras, os 

principais afluentes deste Ribeirão e as possíveis intervenções clandestinas, como a 

supressão de vegetação ou abrigos construídos para caça.  
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Para as análises de água do Ribeirão dos Oliveiras utilizou-se como parâmetros 

básicos os principais elementos apontados pela resolução n° 357 do CONAMA, 

considerando esse corpo hídrico como um rio de Classe 2.  Para tanto, também foram 

respeitados os procedimentos básicos de segurança e confiabilidade das amostras. As 

coletas foram realizadas pelo autor deste trabalho e os resultados analisados com auxílio da 

equipe do GESAD.  

Os pontos de amostragem foram definidos de acordo com dois critérios principais; 

a continuidade dos pontos que já haviam sido analisados em trabalhos anteriores sendo 

estes também dois pontos (Pto 1 e Pto 2) que apresentavam as características 

imprescindíveis para o presente estudo, de acordo com o indicado no na Figura 5.  Além 

destes foi selecionado um ponto próximo a nascente para que fosse possível estabelecer a 

relação de contraste evidente ao longo do curso do rio.   

Visando obter-se uma noção geral sobre as características da cobertura vegetal ao 

longo do curso do rio, e principalmente na área de foco deste estudo, foi realizado um 

levantamento floristico simplificado. Conforme procedimento de levantamento qualitativo 

através do método do caminhamento foram recolhidas e encaminhadas ao herbário da 

UFSC algumas exsicatas das principais espécies encontradas. O biólogo Rodrigo Bicudo 

Merege foi o responsável pela análise de fito fisionomia, definição do estágio de 

regeneração e outros resultados apresentados.  

Para conhecer as características gerais do solo iniciou-se por uma revisão em 

bibliografias e outros trabalhos relacionados ao tem, somente em um segundo momento 

foram realizadas as análises de campo.  

Além da caracterização física do solo, o aspecto microbiológico é muito importante 

à recuperação de áreas degradadas. Segundo Franco (1994) a microbiologia do solo tem 

um papel fundamental tanto no fluxo de energia no solo como na ciclagem dos nutrientes. 

Principalmente no aspecto de fixação biológica de nitrogênio atmosférico, que pode 

acontecer via introdução de leguminosas com características de adubação verde. Uma 

prática bem conhecida é o uso de leguminosas duplamente inoculadas com rizóbio e 

micorriza, visando a restauração de solos degradados (GONSAVEIS et al., 1994). Contudo 

pouco se sabe sobre o potencial em relação às leguminosas nativas da mata atlântica. Nesse 

projeto de recuperação está previsto a inclusão de espécies de leguminosas nativas e 

posterior avaliação dos resultados obtidos, com ênfase na recuperação da fertilidade e 

microbióta do solo. 
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Partindo dessas referencias acima citadas e com o objetivo de obter um cenário 

mais realista possível das condições físicas da área de estudo, em conjunto com as analises 

de água e o levantamento floristico, foi realizada uma análise de solo. A amostragem foi 

realizada pelo engenheiro agrônomo Frederico de Caudouro e foi feita em modelo de 

oficina para os estudantes da Universidade Federal de Santa Catarina. 

Buscando realizar uma pesquisa preliminar com a comunidade de entorno ao 

Ribeirão Tabuleiro das Oliveiras foi adaptado e aplicado um questionário do Laboratório 

de Estudos Urbanos e Regionais, Departamento de Geociências da UFSC. O questionário 

socioeconômico foi elaborado com auxílio do geógrafo, Fabio Macedo, com o propósito de 

obter uma visão mais abrangente do quadro social e das perspectivas dos moradores da 

região. O questionário socioeconômico foi aplicado em Junho de 2008 com uma parcela 

representativa da população de entorno ao Ribeirão das Oliveiras, aproximadamente cem 

residências foram entrevistadas. Serão apresentadas e discutidas as principais informações, 

sempre relacionadas com outros dados pesquisados ou fornecidos pela prefeitura de 

Itapema.  

O referido questionário foi aplicado de maneira informal pelos próprios membros 

da equipe após capacitação básica necessária. Cabe reforçar aqui a que relevância das 

informações obtidas, bem como as experiências vivenciadas através do contato direto com 

a comunidade, foram muito construtivas para a equipe. 

No intuito de conhecer projetos que obtiveram sucesso em sua implantação, a 

equipe foi visitar cidades vizinhas onde existem experiências em projetos de valorização 

do meio ambiente e do uso de plantas medicinais. Na cidade de Balneário Camboriú foi 

visitado o centro Fitoterápico Municipal e a urbanização ambiental do pontal norte. 

Também procurou-se  modelos de áreas de lazer que aumentem a qualidade de vida da 

comunidade do bairro tabuleiro dos Oliveiras, foram realizadas incursões em municípios 

vizinhos para a busca de modelos a serem implementados em Itapema, essas visitas foram 

seguidas por pesquisas bibliográficas e via internet por modelos de sucesso. 

Enquanto as etapas descritas transcorria surgiram oportunidades de contato com 

instituições e lideranças comunitárias atuantes no bairro Tabuleiro. Gradativamente, as 

parcerias foram sendo estabelecidas e os programas de educação ambiental foram traçados. 

O Instituto PROVITA, através do Centro de Referência Cultural, localizado neste bairro é 

um dos parceiros do programa de E.A, que conta com intervenções culturais, como o Boi-

de-Mamão e o Maracatu. Este programa prevê oficinas e apresentações integradas pela 

comunidade local, com objetivo de trabalhar questões sanitárias e ambientais de maneira 
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lúdica e descontraída. Os detalhes deste programa poderão ser consultados no projeto Boi-

de-Mamão, apresentado à FAACI e ao Conselho Municipal do Meio Ambiente de Itapema 

(CONDEMA). 

Os demais programas de educação ambiental e sanitária serão desenvolvidos na 

própria área onde será construído o Sistema de Tratamento de Águas de Drenagem com 

“constructed wetlands” (STAD), com a comunidade de influência, buscando um 

aprendizado prático e vivencial, aproveitando a metodologia de recuperação de áreas 

degradadas. Os equipamentos instalados servirão como ferramentas pedagógicas para 

visualização de ciclos naturais e o potencial de regeneração natural.  

Estão previstos também cursos de capacitação de mão de obra especializada, estes 

ministrados pelo NEAmb e devidamente certificados pela UFSC. Este fato possibilitará 

que o Sistema utilize mão de obra local em todas as etapas e, também, abra outros campos 

de trabalho para estas pessoas devidamente capacitadas.  

Com o objetivo primordial de despoluir águas contaminadas pelas águas de 

drenagem e lançamentos clandestinos de esgoto (doméstico e industrial), foi proposta a 

utilização de um sistema que, além de cumprir este objetivo, permitisse também a criação 

de habitats para a restauração de ecossistemas; o controle das erosões; e o amortecimento 

das vazões de enchente. Esta alternativa tinha de ser ainda economicamente viável e de 

baixo impacto. 

O sistema de tratamento com Wetlands Construídos, aliado à outros componentes, 

foi escolhido para esta investigação por contemplar todas as características descritas 

anteriormente. É fundamental avaliar o desempenho do STAD em busca de alternativas 

tecnológicas que aumentem a eficiência do Sistema e, obviamente, comprovem o seu 

correto funcionamento.  Para tanto, é preciso estabelecer um programa de monitoramento 

de certos parâmetros de análise e a melhor freqüência para sua realização.  

 No STAD Piloto serão utilizados os principais indicadores apontados pela 

Resolução 357 do CONAMA (Rio Classe II), em concordância com os parâmetros que já 

vem sendo analisados historicamente. Nem todos serão necessários, os mais apropriados 

serão destacados de acordo com as demandas e orçamento disponível. 

Cabe aqui ressaltar a iniciativa do Núcleo de Educação Ambiental da UFSC 

(NEAmb) de oferecer gratuitamente, em todas as etapas, oficinas para construção coletiva 

do Diagnóstico, a exemplo da oficina denominada: “Coleta de Dados para Diagnóstico de 
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Ambientes Degradados”. O objetivo desta iniciativa foi capacitar outros acadêmicos para 

realização correta de procedimentos como a coleta de solo, água para encaminhamento ao 

laboratório, busca por informações e dados históricos de determinada área. Esta e outras 

atividades estão devidamente descritas no Relatório Parcial apresentado à FAACI e na 

sucintamente na Pró-Reitoria de Pesquisa e Extensão da UFSC (PRCE), responsável pela 

emissão dos certificados aos participantes. 

5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 
5.1 O Tabuleiro das Oliveiras e seu Diagnóstico Socioambiental   

5.1.1 Caracterização Espacial e Temporal 

 
Itapema está localizada no Estado de Santa Catarina, pertencente ao Litoral Centro-

Norte do Estado de Santa Catarina. O município ainda se destaca regionalmente por ser um 

pólo turístico, pela procura de veranistas que vão visitar e usufruir suas praias, 

popularmente denominadas por: praia de Itapema, praia Grossa, praia Plaza e praia da 

Ilhota. (Farias, 1999).De acordo com o Projeto de Gerenciamento dos Recursos Hídricos 

de Santa Catarina, desenvolvido pela Fundação do Meio Ambiente do Estado, o município 

de Itapema está inserido região RH-8, mais precisamente dentro da Bacia Hidrográfica do 

Rio Tijucas (Figura 03). Este estudo, no entanto, manterá o foco em Sub-Bacias de 

Itapema, em especial, a Sub-Bacia Hidrográfica do Rio Ribeirão das Oliveiras. 
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 Figura 1. Mapa das principais regiões hidrográficas do estado de Santa Catarina. 

 

 O Ribeirão das Oliveiras possui uma característica peculiar em relação aos 

inúmeros corpos hídricos desta região costeira, por possuir sua foz situada em área 

protegida pelo Parque municipal Raulino Reitz, criado recentemente através do decreto     

nº 047/2007 no dia 5 Julho de 2007 (Figura 4).  Além disto, os altos índices de 

contaminação identificados neste corpo hídrico são interpretados como um grave risco à 

saúde pública e principalmente aos banhistas deste balneário, uma vez que o Ribeirão das 

Oliveiras deságua no mar e em área amplamente utilizada pela população e turistas para o 

banho e lazer. 
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   Figura 4: Foto aérea do Parque. Municipal Raulino Reitz e Foz do Ribeirão das 

Oliveiras. 

  

 A montante do Parque Raulino Reitz e da rodovia BR 101 existe uma área de 

aproximadamente dois hectares (demarcada em amarelo, Figura 05), localizada no bairro 

Tabuleiro das Oliveiras, próxima a estação rodoviária de Itapema. Atualmente a referida 

área não possui nenhuma edificação ou ocupação, neste perímetro transpassam alguns dos 

principais afluentes do Ribeirão das Oliveiras. 

 Por tratar-se de um bairro predominantemente urbano, com aproximadamente 3.500 

habitantes, um terreno com tais proporções e características pode ser considerado como um 

local estratégico para possíveis intervenções estruturais e não-estruturais no bairro, como a 

construção de equipamentos públicos de lazer , saúde, educação ambiental e promoção da 

qualidade de vida.  

Dentro desta perspectiva, e em concordância com a FAACI, optou-se por realizar 

levantamentos socioambientais no bairro e no terreno em questão, analisando seu 

potencial, mesmo tendo em vista não ser esta uma área pública atualmente. 
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Figura 5. Percurso de Ribeirão das Oliveiras pouco antes de desembocar no mar. 

 

A Bacia Hidrográfica do Ribeirão dos Oliveiras, esta situada entre as coordenadas 

UTM 6998900 a 6970000 e 736000 a 737000, georreferenciadas ao datum SAD-69. O 

Ribeirão dos Oliveiras nasce nas encostas do bairro do Tabuleiro Oliveiras e percorre uma 

extensão de aproximadamente 1,8 km antes de desaguar nas águas do Oceano Atlântico. 

Trata-se de um córrego de pequeno porte, com vazão máxima de 1,03 m³/seg, Este dado 

foi calculado em setembro de 2006, pela empresa Perena Geologia e Meio Ambiente, 

contratada pela Prefeitura de Itapema. Para tanto foram utilizados dados pluviométricos da 

maior precipitação ocorrida em 24 horas, segundo dados da Empresa de Pesquisa 

Agropecuária e Extensão Rural de SC (EPAGRI). A fórmula escolhida foi a de McMath e 

Ziegler, adequada para cálculo de pequenas bacias hidrográficas.  A descrição da 

localização e situação das nascentes deste rio será apresentada posteriormente. 

Assim, como a grande maioria das cidades litorâneas catarinenses, Itapema também 

sofreu modificações drásticas em sua paisagem nas últimas décadas. Desde 1938, quando 

se iniciou o registro de fotos aéreas do estado catarinense, o que se verifica nesta região é 

uma predominância de áreas cultivas. Plantações de mandioca, arroz, pasto para criação de 

gado, entre outros fins de agricultura, eram comuns e se apresentavam por vastas áreas. A 

Figura 06 é uma foto de 1958 que confirma este cenário.  

Pto 1 

Pto 2 
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Figura 6. Imagem aérea de Itapema em 1958 destacando a predominância de áreas 

destinadas à agricultura.  

Em outra imagem aérea mais recente, obtida em 1978, (figura 7) pode-se observar 

uma mudança da paisagem significativa. Nesta data, já há uma urbanização aparente, ao 

invés da agricultura, foram feitos loteamentos para construção de casas populares no 

Bairro do Tabuleiro dos Oliveiras e de alto padrão na orla, onde hoje se encontram os 

Bairros Meia Praia e Centro.  

Apesar do número de residências construídas ainda ser muito inferior ao encontrado 

atualmente, percebe-se que o terreno (demarcado na Figura 06 a montante da BR 101 e a 

esquerda da imagem) permanecia com praticamente as mesmas características observadas 

até os dias de hoje, ou seja, os usos da área permaneceram os mesmos. Há pelo menos  três 

décadas, o processo de regeneração da área foi prejudicado ou interrompido, e sempre o 

terreno tem sido utilizado para criação de gado e posteriormente como destino final para 

entulhos de construção civil.  
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Um destaque especial deve ser dado à região onde hoje está consolidado, por 

decreto municipal, o Parque Padre Raulino Reitz e seu arredores. Com base nas fotos áreas  

este local ainda encontrava-se em um bom estágio de regeneração, acompanhando os 

meandros do leito do Rio Tabuleiro e formando uma faixa de proteção denominada mata 

ciliar. Não é possível estabelecer grandes relações entre os remanescentes vegetais atuais 

com os observados nesta imagem, nem tão pouco deduzir com precisão qual a verdadeira 

vegetação e seu estágio sucessional. É possível, no entanto, constatar que em 1978, ainda 

havia fragmentos de restinga, de grande importância local e certamente um ponto de 

notável beleza cênica.  

 

Figura 7. Imagem aérea de Itapema em 1978 destacando as principais áreas de interesse 

deste estudo. 

O verdadeiro leito do Ribeirão dos Oliveiras sofreu diversas alterações durante os 

anos de intensa ocupação urbana e parcelamento do solo do bairro Tabuleiro das Oliveiras. 

Atualmente, uma grande parcela de seu leito foi substituída por canais retificados e 

tubulação, como mostra a Figura 08, o que acabou por descaracterizar totalmente este 

corpo hídrico e todo o seu ecossistema. Construções irregulares nas margens, o sistema de 

drenagem pluvial urbana e o lançamento clandestino de efluentes contaminados 

contribuem fortemente para a degradação deste ambiente.  
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Figura 8. Descaracterização total do leito original do Ribeirão dos Oliveiras 

De acordo com dados do Sistema de Informação de Atenção Básica de Itapema 

(SIAB), unidade Tabuleiro, referente ao ano de 2007, existem 1 009 famílias cadastradas 

nesta região, totalizando aproximadamente 3 487 habitantes, a maioria de faixa etária entre 

20 e 39 anos.   

Das residências observadas no bairro, existe somente serviço público de 

abastecimento de água (ainda que 5,65% sejam abastecidas por poços ou nascentes), ou 

seja, atualmente não há sistema de esgoto público na região, portanto, 99,5% das moradias 

utilizam tratamento de seu esgoto por sistema de fossa séptica com posterior infiltração no 

solo. Apesar de este índice ser alto, esse tipo de tratamento descentralizado, sem o controle 

e a fiscalização adequados, pode ocasionar graves contaminações de solo e água devido 

aos freqüentes problemas de concepção, manutenção e operação que apresentam. Em 

muitos casos o efluente doméstico acaba sendo lançado sem tratamento algum no sistema 

de drenagem que posteriormente contribui para a poluição dos córregos que drenam para o 

mar. 

No entanto, esta não é a única causa para os altos índices de contaminação 

observados nos corpos hídricos do meio urbano. Estudos comprovam que as águas pluviais 

recolhidas após escoarem superficialmente por ruas e calçadas possuem altos níveis de 

contaminação. Por este motivo é importante o tratamento dessas águas antes que possam 

levar ao comprometimento de outros ambientes aquáticos, conforme previsto por lei. 
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5.2 Levantamento de Dados de Campo 
 

 

Figura 9. Degradação ambiental identificadas em vistoria: resíduos de construção civil, 

assoreamento do rio, escuma de poluição na água e tubulação para desvio rio. 

 

5.2.1 Expedição à Nascente do Tabuleiro 

 
Na sua maior parte, o rio Tabuleiro dos Oliveiras mantém a sua mata ciliar,  

sofrendo uma forte pressão antrópica na sua porção mais urbanizada. Originalmente a 

vegetação estabelecida na base da encosta ao longo do leito do rio apresentava largos 

traços, um aspecto de mata bem desenvolvida, constituídas por arvores altas e de copas 

densas (KLEIN, 1979). Segundo Klein (1979) foi constatado nessas encostas a 

predominância de espécies seletivas higrófitas, acompanhadas pelas espécies indiferentes e 

companheiras.  
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Dentre essas espécies podemos destacar a predominância de Sloanea guianensis 

(laranjeira-do-mato) Alchornea triplinervia (tapiá-guaçu) Cedrela fissilis (cedro) e a 

elegante Euterpe edulis (palmito). Esse tipo e formação, também são ricos em epífitas e 

samambaias. 

As nascentes encontradas demonstraram estarem bem conservadas, com cinturão de 

vegetação bem denso e ainda conservado, inclusive próximo a esta área foi encontrado um 

indivíduo de Fícus Organensis (Figueira), de grande porte, apresentando raízes tabulares 

de aproximadamente 1,8m, o que evidencia uma avançada idade.  

O brotamento da água ocorre em diversos olhos d’água, tanto sobre o solo alagado, 

como na Figura 10, como por baixo de leitos rochosos, os quais podem ser facialmente 

notados pelo constante som do escoamento da água nestes locais. Com auxílio do GPS foi 

possível identificar, com boa aproximação, o ponto referente às principais nascentes deste 

corpo informação esta de grande importância para a gestão e preservação deste recurso. 

Essas coordenadas estão no equipamento de GPS da FAACI. 

 

     Figura 10. Um dos olhos d’água da nascente do Ribeirão dos Oliveiras. 

As figuras 11 e 12 mostram indivíduos de Euterpe edulis (Palmito) e Cedrela 

fissilis (cedro), entre outros, com uma altura que pode indicar um bom período de 

conservação. 
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Figura 21. Indivíduos de Euterpe edulis (Palmito) bem desenvolvidos.  

Figura 32. Indivíduo de Cedrela fissilis (Cedro) bem desenvolvido. 

 

Na incursão feita à nascente, essas espécies acima citadas foram encontradas, como 

também várias Bromeliáceas características da floresta ombrofila densa (figura 13). As 

Bromeliáceas tem funções ecológicas importantes para a regeneração e equilíbrio das 

florestas, servido também como retentoras de água, servindo de habitat para diversos 

animais. A presença das Bromeliáceas confere uma maior heterogeneidade espacial ao 
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ambiente, fornecendo recursos e abrigo para os animais e em certas situações fornece as 

condições para a germinação de outras plantas.   

Dadas às condições acima expostas, a vegetação ao longo do rio em sua maior 

parte, encontra-se em estagio sucessional médio em transição para o estágio avançado, de 

acordo com a resolução 04 de 1994 do CONAMA. 

 Figura 43. Agrupamento de Bromeliáceas bem desenvolvido. 

Os processos pontuais de supressão na vegetação ocorrem por diversos motivos 

nesta região, além de outros crimes ambientais. No dia 18 de junho de 2008, durante o 

reconhecimento das áreas de nascente, foram registrados flagrantes ambientais. A Figura 

14 trata um terreno, bem próximo às margens do Rio Tabuleiro, que apresentava sinais de 

recentemente ter sofrido profunda intervenções na vegetação natural, tais como a retirada 

das árvores seguida de corte rasteiro (corte com roçadeira mecânica ou semelhante).  
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Figura 54. Flagrante de supressão da mata ciliar registrada 16/06/08. 

Mesmo em áreas mais elevadas desta Sub-Bacia foram observados pontos onde houve 

supressão da vegetação, com objetivo de criar áreas para o plantio de culturas forrageiras 

exóticas, que impedem a regeneração natural nestes pontos (Figura 15). 

 

Figura 65. Andropogon sp (Capim-Gordura), cultivada irregularmente em Área de 

Preservação Permanente.   

 

Gramíneas forrageiras são cultivadas por alguns anos até que o solo perca sua 

fertilidade, fazendo com que, após este tempo, o agricultor procure outra área onde a mata 

será derrubada e queimada para preparar o solo e reiniciar o processo. Estas são, na 

          Leito do Rio  
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maioria das vezes, áreas de difícil acesso, somente por trilhas, e dentro de Áreas de 

Preservação Permanente.  

Outra característica marcante nas encostas são as plantações de bananas, 

principalmente no entorno de afluentes do Tabuleiro, onde foram observados bananais com 

considerável extensão. Assim como as outras culturas, a banana é prejudicial ao processo 

de regeneração natural e necessita de sol para seu crescimento, motivo pelo qual é 

necessária a derrubada de vegetação nativa no processo de preparação para o plantio.   

Geralmente após uma determinada área ser explorada por algum tempo, o solo 

adquire características físico-químicas diferentes das originais. Uma das alterações que 

ocorre é no potencial hidrogeniônico (PH), desta forma, o solo passa a ser mais ácido. 

Como nestas áreas o dossel das copas das arvores já não produz o sombreamento adequado 

para o desenvolvimento das espécies nativas tardias na sucessão natural, ocorrem espécies 

pioneiras.  

As samambaias (Pteridium sp.) são espécies características de regiões degradadas, 

ou em sucessão secundária, em estágio inicial de regeneração. A Figura 16 é um exemplo 

deste cenário, onde provavelmente esta área já foi utilizada para cultivo e posteriormente 

abandonada. 

Figura 76.  Área coberta por Samambaias (Pteridium aquilinum), espécie característica de 

áreas em estágio inicial de regeneração. 
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Foram observados também processos extrativistas envolvendo o corte de madeira 

nativa. Essa prática pode ocorrer em diferentes pontos da floresta e visa determinadas 

espécies com valor de mercado. A caça é uma atividade extremamente difícil de ser 

controlada, pois esta atividade, muitas vezes, não deixa vestígios. Sabe-se, no entanto, que 

muitas das trilhas existentes são utilizadas por caçadores e não é estranho encontrar 

armadilhas e casas de caça em áreas de preservação.   

O corte de arvores para utilização da sua madeira ainda hoje ocorre como pode ser 

visualizado na Figura 17, assim como a Euterpe edulis (Palmito). Neste caso a árvore é 

derrubada e a extração do Palmito é feita no próprio local (Figura 18). O Palmito é uma 

espécie de crescimento relativamente lento, levando uma década para atingir porte 

adequado para sua utilização. Segundo o Instituto de pesquisa e estudos florestais de 

Piracicaba, SP, a situação de conservação do palmito é considerada como “muito 

ameaçada”. No Brasil, sua extração e comercialização, sem as devidas autorizações, são 

constituídas como crimes ambientais, sujeitos as penalidades da lei. 
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Figura 17. Madeira extraída em área de APP. 

Figura 88.  Resíduo da extração do Palmito recentemente ocorrido.   

A situação de conservação do rio, principalmente de mata ciliar, sofre uma drástica 

mudança, assim que aquele chega à parte urbanizada do bairro. Inicialmente, a margem do 

rio passa a ser coberta somente por vegetação herbácea de baixo porte, composta por 

poucas espécies e com algumas touceiras de Bambu e Bananeiras.  Existem também 
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criações como aves e gado. A partir de um determinado ponto, foi constatado desvio no 

leito do rio e represamento em propriedade particular, provavelmente para criadouro de 

animais e/ou fins paisagísticos. A exata função deste reservatório não foi esclarecida por 

não ser da alçada da equipe técnica deste relatório. 

Na base da encosta puderam-se observar alterações estruturais na calha do rio, 

como sua retificação e mudança de curso, tubulação e posterior aterro do leito, como 

ilustra a Figura 06. É evidente, que tais medidas, acrescidas da coleta da água do rio 

(Figura 19) culminam com perda total das funções ecológicas deste corpo d’água. 

 

Figura 19. Tubulação de canalização do Rio e resíduos de demolição nas margens.  
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Figura 20. Sistema precário de captação de água próxima da nascente do Rio. 

5.2.2 Qualidade da Água  

A qualidade da água em rios é, muitas vezes, um fator de difícil interpretação, pois 

os rios são elementos dinâmicos, que são diretamente influenciados por fatores ambientais, 

como o regime de chuvas, ou fatores humanos, tais como lançamento de dejetos ou 

alterações nas margens.  Por isso, a qualidade da água deve ser avaliada constantemente de 

maneira que um histórico possa ser registrado e, desta forma, obter um diagnóstico mais 

preciso. Neste sentido, as informações pré-liminares ainda não são suficientes para a 

construção de um cenário que represente as dinâmicas deste corpo d’água.  

As análises realizadas no PRAD Ribeirão das oliveiras, são os únicos dados 

históricos de qualidade da água disponíveis como referência. Juntamente com ás análises, 

realizadas no Laboratório de Análises Ambientais da UFSC (LIMA), foi iniciado um 

programa de monitoramento do Ribeirão, para que essas informações possam ser utilizadas 

como base para educação ambiental e para as intervenções técnicas previstas neste projeto. 
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De acordo com o PRAD: 

 

 As análises de água mostram que o Ribeirão dos Oliveiras apresentam alto índice 

de Coliformes, conforme laudos apresentados, referentes a coletas de 15/04/2005 e 

13/09/2006.  

Corroborando com este resultado, a Comunicação Interna 010/2004, de 20 de 

julho de 2004, da FAACI, foram encontrados cinco pontos com ligações clandestinas 

visíveis no Bairro dos Tabuleiros das Oliveiras, que contribuem para danos ao Ribeirão 

dos Oliveiras. São estes: 

- Rua 613 esquina n° 615 A (residência unifamiliar) 

 

- Rua 632, n° 441 (tubulação a céu aberto). 

 

- Rua 622 ao lado do nº 38 (residência unifamiliar) 

 

- Rua 613, n° 38 (residência unifamiliar). 

 

- Rua 615, n° 113 (fabricação de esquadrias de metal).  

 

(Texto Adaptado do PRAD- Ribeirão dos Oliveiras, pág. 30). 

 

A seguir, temos os resultados das análises laboratoriais realizadas até o presente 

momento, para o controle da qualidade da água do Ribeirão dos Oliveiras. Os locais de 

coleta foram estipulados em dois pontos. O primeiro a montante da rodovia BR 101, ou 

seja, na área do terreno discutido anteriormente, e o segundo a jusante da rodovia, na foz 

do Ribeirão. 

 De acordo com os padrões de qualidade instituídos pela Resolução n° 357 de 2005 

do CONAMA, todas as análises realizadas confirmaram a descaracterização do rio como 

classe 2, indicando contaminação por lançamento de esgoto, principalmente doméstico, já 

que não foram feitas outras análises mais criteriosas para detecção de contaminantes 

industriais ou agrícolas.  
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A contaminação por dejetos fecais é medida através de parâmetros indiretos, 

fazendo-se a contagem de bactérias (Coliformes) procedentes do trato intestinal de animais 

de sangue quente.  

Dentro do grupo "Coliformes", o sub-grupo dos "Coliformes Fecais" é diferenciado 

por sua capacidade de crescer em temperaturas elevadas (45°C ± 0,2°C). Entre os 

termotolerantes encontra-se a Escherichia coli, que tem origem fecal. 

Para os rios classe 2, onde pode haver  recreação de contato primário deve ser 

obedecida a Resolução nº 274/00 do CONAMA. Para os demais usos, não deverá ser 

excedido um limite de 1.000 coliformes termotolerantes por 100 mililitros (NMP/100ml).  

Apesar do número e a freqüência de análises serem insuficientes, para uma 

conclusão definitiva, o que se observa, são valores absolutos muito elevados, como por 

exemplo, na Tabela 03, onde o valor para Coliformes Fecais, a jusante da BR, indica 

39.000 NMP/100 ml.  

A ausência de oxigênio dissolvido na água é uma conseqüência das altas cargas de 

matéria orgânica que estão sendo degradadas por microorganismos, os quais utilizam o 

oxigênio disponível neste processo, culminando na asfixia da fauna aquática. Por isso o 

OD é um parâmetro importante para a avaliação das condições de sobrevivência da fauna 

aquática, e conseqüentemente, das funções ecológicas do rio, sendo medido em campo, 

caso haja um oxímetro à disposição (Figura 21). 
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Figura 9. Equipamento portátil para medição do oxigênio dissolvido em campo. 

O Valor de OD considerando para rios de classe 2 é de no mínimo 5,00 mg/L O2. 

Não foi constatado em nenhuma das análises valores superiores a 2,00 mg/L O2, com 

destaque para a Tabela 01, onde este parâmetro apresentou o valor de 0,58 mg/L O2.  

Tabela 01. Parâmetros de qualidade da água do Ribeirão dos Oliveiras, 2005. 

ANÁLISE REALIZADA 15/04/2005 (PRAD- R. Oliveiras). 

PARÂMETROS Pto. 1 Pto. 2  
Ref. CONAMA 

CLASSE 2 

 p.H. 7,07 6,96 6,0 a 9,0 

D.Q.O. (mg/L) 47,00 
84,00 

- 

D.B.O. (mg/L) 14,00 
26,00 5,00 

Oxigênio Dissolvido (mg/L) 0,58 
0,86 ≥ 5,00 

Coliforme Total  (nmp/100ml) - 691000 - 

Coliforme Fecal  (nmp/100ml) - 9800 1000 

  

A Demanda Química de Oxigênio (DQO) e a Demanda Biológica de Oxigênio 

(DBO) também são parâmetros importantes para a uma boa qualidade de água, os quais 

servem também como parâmetros básicos para o estudo de estratégias de tratamento e 
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dimensionamento de reatores. A DQO representa, indiretamente, a quantidade de 

substâncias químicas e biológicas a serem degradas, relacionado esta quantidade com o 

conseqüente consumo de oxigênio.  A DBO, por sua vez, também é um parâmetro indireto, 

no qual somente as substâncias biodegradáveis são avaliadas.   

Ainda de acordo com a Resolução n° 357 do CONAMA, o máximo valor admitido 

para este Ribeirão seria de 5,00 mg/L O2.  Porém o menor valor obtido no referido corpo 

d’água foi de 12 mg/L O2, ou seja, mais do que dobro do permitido (Tabela 02). No dia 13 

de maio de 2008 foi registrada uma DBO de 33 mg/L, caracterizando uma água com 

elevada taxa de matéria orgânica. A DQO também é bastante elevada chegando a 

apresentar 87 mg/L em 2006. 

Tabela 02. Parâmetros de qualidade da água do Ribeirão dos Oliveiras, 2006. 

ANÁLISE REALIZADA 13/09/2006 (PRAD- R. Oliveiras). 

PARÂMETROS Pto 1 Pto 2 

Ref. CONAMA 

CLASSE 2 

 p.H.  7,57 7,52 6,0 a 9,0 

Temperatura (ºC) 20,6 20,9 - 

D.Q.O. (mg/L) 50,00 87,00 - 

D.B.O. (mg/L) 12,00 15,00 5,00 

Oxigênio Dissolvido (mg/L) 1,42 1,54 ≥ 5,00 

Cloretos (mg/L) 70,00 480,00 - 

Coliforme Total (NMP/100ml) - 241920 - 

Coliforme Fecal(NMP/100ml)   - 31300 1000 

 

O elemento químico fósforo é um problema nos tratamentos de água 

tradicionalmente aplicados, pois a sua remoção química é muito específica e dificultosa, 

quando comparada com outros elementos, como o nitrogênio, por exemplo. O fósforo é um 

componente nutritivo e proporciona um crescimento acelerado de algas nas águas sendo 

este também um dos principais contribuintes para processos de eutrofização. Quando um 

determinado corpo d’água esta eutrofizado ele passa por alterações estéticas e ecológicas 

desagradáveis, como alteração de cor, cheiro desagradável e ausência de fauna aquática.    

Para o CONAMA, rios classe 2, de ambientes com fluxo intermediário (Tempo de 

Residência entre 2 e 40 diais),  os níveis toleráveis para  Fósforo Total  não ultrapassa 0,05 

mg/L. Em ambos os pontos de coleta o valor permitido foi ultrapassado, a montante da BR, 
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o valor obtido para o Fósforo Total foi de 2,90 mg/L, ou seja, extremamente superior ao 

permitido e apresentando-se como uma grande dificuldade para a despoluição desta água, 

que provavelmente exigirá alguma medida específica para sua remoção (Tabela 03). 

 

Tabela 03.  Parâmetros de qualidade da água do Ribeirão dos Oliveiras, 2008. 

ANÁLISE REALIZADA 13/05/2008 (LIMA-UFSC). 

PARÂMETROS Pto 1 Pt2 

Ref. CONAMA 

CLASSE 2 

Amônia (mg/L) 14,50 18,80 2,00 

D.Q.O. (mg/L) 44,00 - - 

D.B.O. (mg/L) - 33,00 5,00 

Oxigênio Dissolv. (Campo) 

(mg/L) 1,42 1,74 ≥ 5,00 

Cloretos (mg/L) 45,00 113,00 - 

Fósforo Total (mg/L) 2,90 0,80 0,05 

Coliforme Total  (NMP/100ml) 130000 390000 - 

Coliforme Fecal (NMP/100ml) 30000 7300 1000 

  

Tabela 04.  Parâmetros de qualidade da água do Ribeirão dos Oliveiras, 2009 (IQA). 

ANÁLISES DE IQA REALIZADA 15/04/2009 (LIMA-UFSC). 

PARÂMETROS 

 

 

PROXIM. 

NASCENTE Pto 1 Pto 2 

Ref. CONAMA 

CLASSE 2 

pH  7,05 7,11 6,96 6,0 a 9,0 

Temperatura (C) 21,2 24,3 - - 

Sólidos Totais (mg/L) 58 232 1928 500 

OD (mg/L) 4,2 1,5 4,1 ≥ 5,00 

DBO (mg/L) 1 12 - 5,00 

Coliformes Totais (NMP/100ml) - 740.000 1.042.000 - 

Coliformes Fecais (NMP/100ml) - 100.000 63.000 1000 

Fósforo Total (mg/L) 0,2 6,97 11,28 0,05 
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É importante comentar que todas as observações feitas a respeito destes resultados 

são apenas como pontuais e não podem ser tomadas como definitivas, porque, neste 

primeiro momento, devido a limitações orçamentárias, não foi possível estabelecer um 

programa de monitoramento no Ribeirão dos Oliveiras com um número representativo de 

análises. Estas deveriam ser realizadas no mínimo 6 vezes com freqüência bimestral, 

totalizando um ano de monitoramento, como determina o CONAMA.  

Esta etapa, no entanto, foi muito importante como diagnóstico básico das condições 

ambientais do Ribeirão, sendo suas informações utilizadas para justificar futuras 

intervenções que visem à melhoria da qualidade ambiental não só para a água, como para 

todos os ecossistemas aquáticos e terrestres que dependem dela. Estas e outras análises que 

ainda serão realizadas serviram como base para o dimensionamento e operação do sistema 

de tratamento proposto no projeto Restauração de Ambientes e Corpos d’Água Degradados 

em Itapema/SC, descrito anteriormente.   

5.2.3 Levantamento Floristico 

O estado de Santa Catarina, localizado na Região Sul do Brasil nas coordenadas 

29021’13’’S e 25058’09’’S e 48010’44’’W e 53050’10’’W, está coberto por quatro grandes 

regiões ecológicas, ou seja, Floresta Tropical Atlântica (Floresta Ombrófila Densa), 

Floresta de Araucária (Floresta Ombrófila Mista), os Campos do Planalto (Savanas) e a 

Floresta Subtropical do Rio Uruguai (Floresta Estacional Decidual), além da Vegetação 

Litorânea (KLEIN, R. M., 1978). 

Dentro desse contexto existe a vegetação que acompanha o curso d’água a ser 

recuperada é denominada mata ciliar, termo esse amplamente empregado no Brasil. A mata 

ciliar de acordo com Loureiro (1998), caracteriza uma diversidade significativa de 

formações vegetais que ocorrem nas margens dos rios.  

 A estrutura e composição da mata ciliar apresenta grande variação em razão da alta 

freqüência de alterações impostas pelo ambiente em que ela ocorre, passando por 

gradientes de temperatura e altitude. As matas ciliares exercem forte influência sobre a 

água, atuando em fatores importantes tais como: escoamento das águas da chuva, 

diminuição do pico dos períodos de cheia, estabilidade das margens e barrancos, decursos 

d’água, equilíbrio da temperatura das águas favorecendo a sobrevivência dos organismos 

aquáticos e ciclagem dos nutrientes presentes na água (LANGE 1997). Outra grande 

vantagem proveniente da preservação da mata ciliar é o controle que ela exerce sobre as 

populações dos borrachudos (Simulium pertinax), isso devido a manutenção de um 
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ecossistema equilibrado com os predadores do borrachudo, além do que a mata ciliar faz 

sombreamento do leito dos rios, reduzindo a temperatura e dificultando o surgimento dos 

ovos do mosquito. 

Segundo CANALI (1992), as matas ciliares constituem-se em grandes fornecedoras 

de alimentos para uma rica diversidade de espécies, como peixes, pássaros, roedores 

insetos, principalmente para os polinizadores e dispersores de sementes. As matas ciliares 

que se estendem por longas distâncias com uma faixa larga de vegetação, criam condições 

ideais para a sobrevivência dos animais e a manutenção do ciclo hidrológico. Dessa forma 

o fluxo gênico entre as populações de espécies animais e vegetais se mantém garantindo a 

viabilidade genética dessas populações em longo prazo ( BIERREGAARD et al  1992). 

A região onde se localiza a área de estudo encontra-se na região ecológica da 

Floresta Ombrófila Densa, e originalmente apresentava uma fitofisionomia uniforme, 

característica das planícies quaternárias, as quais apresentam copas geralmente bem 

formadas, largas, densifoliadas, predominando a cor verde-escuro-luzente da folhagem 

(KLEIN 1979). O solo, em tais formações, é acentuadamente higromórfico e durante todo 

o ano se encontram em um teor de umidade bastante elevado, bem como está sujeito a 

inundação.  

 

Esse tipo de mata é muito uniforme e o estrato superior é sensivelmente dominado 

por Ficus organensis (figueira-de-folha-miuda) e Calophyllum brasiliensis (Olandi ou 

guanandi). Essas duas espécies são muito representativas nesse tipo de cobertura vegetal, 

sendo que a abundância de uma espécie em relação à outra varia conforme a variação da 

umidade local do solo (KLEIN 1979).  

 

Associadas a essas espécies dominantes, as seguintes arvoretas estão presentes: 

Guarea lessoniana (baga-de-morcego), Calyptranthes eugeniopsoides (guaramirim-

branco), Guapira opposita (Maria-mole), Marlierea tomentosa (grapuruna) e 

Calyptranthes australis (Mamona), que, segundo Klein (1979), diminuem a importância à 

proporção que os solos vão se tornando mais enxutos.  
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Figura 102. Coleta de material botânico, realizada na área de estudo nas oficinas 

“Coleta de Dados para Diagnóstico de Ambientes Degradados”. 

A área de estudo encontra-se em estágio inicial de regeneração conforme 

estabelecido na resolução 04 de 1994 do CONAMA, apresentando uma fisionomia 

herbácea com cobertura vegetal aberta. As coletas realizadas na área indicaram baixa 

diversidade de espécies, sendo algumas delas exóticas e invasoras, tais como o Lírio-do-

brejo (Hedychium sp.), existem na área fatores que retardam a regeneração natural da 

vegetação tais como: depósito de entulhos e o uso da área como pasto para o gado.  

A área da mata ciliar encontra-se bastante descaracterizada devido à movimentação 

de solo e conforme o registro fotográfico histórico, a área se apresentava degradada desde 

1958. A vegetação presente onde deveria se encontrar a mata ciliar é composta 

predominantemente por Brachiaria sp. espécie de graminea exótica invasora. 

5.2.4 Avaliação da Fertilidade e Características do Solo. 

Itapema está inserida na região morfológica dos depósitos sedimentares na área de 

sedimentos quartenários que corresponde aos depósitos sedimentares inconsolidados 

situados junto a linha da costa, formados em ambiente marinho, fluvial,eólico, lagunar ou 

misto, durante o Holoceno.Estes depósitos consistem em areias , argilas cascalhos, seixos e 

sedimentos silitico argilosos (ATLAS DE SANTA CATRINA, 1986). 
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Dentro desse domínio Itapema se classifica como um depósitos marinho, que se 

encontram por vezes interrompidos por exposições de rochas do embasamento e não raro, 

se mostram seccionados por drenagens, por exemplo, na foz do rio Tijucas no litoral norte 

do Estado de Santa Catarina (ATLAS DE SANTA CATRINA, 1986).  

 

Figura 11. Procedimento de coleta de solo realizada pelo Engenheiro Agrônomo. 

 Figura 12. Amostra de solo que foi encaminhada para análise na CIDASC. 

A análise do solo foi feita buscando-se avaliar os parâmetros de fertilidade e alguns 

outros aspectos ligados à nutrição vegetal e condições edaficas do substrato. O resultado da 

analise segue em anexo 01, onde as principais conclusões, que foram tiradas após consulta 
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com professores do Centro de Ciências Agrárias no Departamento de Engenharia da 

UFSC, são que para fins de recuperação da mata ciliar os parâmetros obtidos são regulares 

e não requerem nenhum tipo de correção de solo; o solo apresenta uma textura 

predominantemente arenosa; o índice de pH está dentro dos parâmetros normais para esse 

tipo de solo e não foi verificada nenhuma anormalidade nos demais parâmetros avaliados. 

Foi ressaltada pelo Professor Darci Odílio Paul Trebien, coordenador do Laboratório de 

Analise de Solo, Água e Tecidos Vegetais da UFSC, a necessidade de uma medição da 

altura do lençol freático em toda a área para que em posse desse conjunto de dados seja 

feita uma escolha criteriosa das espécies vegetais a serem inseridas na área.  

Para os fins de recuperação da vegetação nativa o solo não necessita de nenhuma 

intervenção imediata e também não impede o inicio das atividades. O prosseguimento da 

recuperação irá demandar a medição da altura do lençol freático e analises mais detalhadas 

do solo especialmente a carcterização da microbiota do solo, nas analises posteriores irão 

ser avaliados com parâmetros em comum com os da analise de água, para um 

acompanhamento detalhado do processo de recuperação. 

5.2.5 Análise Socioeconômica Simplificada 

Seja qual for o tipo de intervenção proposta, a relação social é sempre uma questão 

primordial, onde conflitos são ocasionados pela completa falta de interesse no 

entendimento das partes envolvidas. As etapas de planejamento e idealização de propostas 

conflitantes têm que obrigatoriamente incluir estratégias para envolver a comunidade e 

despertar seus interesses. Muitas vezes, na busca para conhecer as demandas e carências da 

comunidade, surgem também aspectos de sua potencialidade e esclarecem-se questões que 

num futuro poderiam gerar conflitos.  

A renda da maioria dos moradores do bairro ficou em um patamar entre R$ 300 e 

R$1500, conforme a figura 25, caracterizando uma população que se situa nos três 

primeiros extratos de renda segundo a classificação do IBGE que tem 6 níveis.  

As famílias nesses extratos de renda estão associadas a vários problemas de saúde 

por falta de uma alimentação adequada principalmente devido a uma dieta pobre em 

verduras e hortaliças, exposição a condições precárias de higiene e a falta de uma estrutura 

de saneamento básico.  
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Figura 135. Relação de renda familiar do bairro Tabuleiro dos Oliveiras. 

 

Buscando evitar e sanar esses problemas no bairro é necessário uma campanha de 

educação sanitária e ambiental juntamente com um levantamento detalhado da incidência 

de parasitos na população local para que assim seja feito o planejamento de ações visando 

à melhoria da qualidade de vida no bairro. Outra media possível seria a implantação de um 

pátio de compostagem e uma horta comunitária para o fornecimento de alimentos 

orgânicos com preços populares e procedência segura. 

A população local tem pouca mobilidade, sendo que a maioria dos moradores tem 

residência própria e reside a mais de 10 anos no bairro, porém podemos observar um inicio 

de imigração nos últimos 3 anos (figuras 26 e 27) 
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Figura 146. Situação da moradia no bairro Tabuleiro dos Oliveiras 

 

A instalação de indústrias no bairro, além da construção civil, são alguns dos 

fatores que influenciaram essa imigração que traz pessoas de estados e cidades vizinhos 

muitas buscando melhores condições de moradia e trabalho. Cabe comentar que na maioria 

dos casos imigração é de paranaenses.  

 

Figura 27. Tempo de residência médio da população do Bairro Tabuleiro dos Oliveiras. 
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Os moradores se queixaram principalmente de dois pontos, a falta de esgoto e 

pavimentação e a falta de áreas de lazer, de acordo com a figura 28, além da falta de uma 

estrutura de saúde publica e conflitos locais também foram citados. A falta de uma área de 

lazer foi citada não, só para crianças, mas também para os adultos, segundo uma moradora 

“Itapema só tem praia, quando chega o inverno ninguém aqui tem nada para fazer”. Além 

do que áreas de lazer têm um efeito de melhoria geral na qualidade de vida tanto na saúde 

física quanto mental. 

 

Figura 28. Principais problemas apontados por moradores do bairro Tabuleiro dos 

Oliveiras. 

 

A ausência de um sistema de esgoto tem grandes efeitos na diminuição da 

qualidade de vida, pois expõem as pessoas especialmente crianças a uma série de doenças 

e causa uma forte degradação ambiental.  

A coleta seletiva de recicláveis não é feita de maneira formal, ou seja, a coleta não é 

realizada por nenhuma entidade especifica, onde o recolhimento dos materiais recicláveis é 

feito por pessoas que trabalham informalmente com a captação e vendas destes materiais 

são denominados pela população como “catadores”. Por esse motivo, o serviço é 

esporádico e não atende todo o bairro. Apesar do alto índice de residências que praticam  

A separação dos seus resíduos sólidos, como mostra a figura 29, esta coleta 

informal não pode ser considerada efetiva, nem tão pouco duradoura, além de que a real a 

triagem e o destino final destes resíduos recicláveis são totalmente desconhecidos e 

incertos, atualmente. 
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Figura 159. Residências que participam da coleta seletiva informal no bairro Tabuleiro dos 

Oliveiras. 

 

Um dado em especial chamou a atenção da equipe que realizou os questionários. A 

totalidade dos entrevistados, ao serem questionados sobre a sua participação em alguma 

campanha de educação ambiental, seja através de projetos, oficinas ou mesmo informativa 

(folders, cartazes, etc.), responderam negativamente, surpreendendo a todos (Figura 30). 

Muitos dos problemas ambientais identificados neste bairro estão diretamente ligados a 

este fato. É prioritária a mudança deste paradigma através de esforços do poder público, 

instituições de ensino, entre outros parceiros. 
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Figura 30. Porcentagem da população que alegou nunca ter participado de qualquer 

tipo de campanha de Educação Ambiental no bairro. 

 

5.3 Modelos Regionais Sustentáveis Para o Uso de Áreas Verdes: Lazer e Saúde 
 

O sistema público de saúde no Brasil não possui uma política de assistência 

farmacêutica capaz de suprir as necessidades medicamentosas da população, sobretudo a 

população carente que apresenta dificuldades para obter os medicamentos essenciais, bem 

como adoece muito mais (COSENDEY et al., 2000; Matos, 1998). Com a descentralização 

do poder público, atualmente em nosso país, o município atinge a gestão plena, com 

autonomia para implantar programas de assistência à saúde, quando necessários (VIANNA 

et al., 2002; VIANNA E DAL POZ, 1998). Desta forma, alguns estados e municípios 

brasileiros vêm realizando nas duas últimas décadas a implantação de Programas de 

Fitoterapia na atenção primária à saúde, com o intuito de suprir as carências 

medicamentosas de suas comunidades (OGAVA et al., 2003; MICHILIS, 2004) 

 No centro Fitoterápico municipal foi constatada a grande procura da comunidade 

pelos produtos oferecidos gratuitamente pelo centro. Além da oferta uma grande variedade 

de produtos oferecidos gratuitamente. O centro tem uma ampla estrutura para o cultivo e 

preparo das plantas medicinais além de um embasamento técnico para o preparo dos chás, 

tinturas, sabonetes, geléias, pomadas, xaropes e demais produtos oferecidos pelo centro. 
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Figura 161. Alguns dos produtos oferecidos pelo centro fitoterápico municipal de 

Balneário Comburiu.  

 

 A implantação de um centro dessa natureza no município de Itapema é viável do 

ponto de vista econômico e técnico. Os benefícios que a comunidade do Bairro Tabuleiro 

dos Oliveiras irá receber são da maior importância, visto que é uma população de baixa 

renda e tem poucos recursos para medicamentos. O uso do Centro Fitoterápico municipal é 

uma importante medida para a prevenção de inúmeras doenças que abatem todas as faixas 

etárias. O centro implantado será um local com os seguintes objetivos: 

● Divulgar e aperfeiçoar o uso e o manejo das plantas medicinais; 

● Resgatar o uso de alimentos de caráter medicinal com princípios profiláticos no 

cotidiano;  

● Incentivar uma alimentação saudável; 

● Promover a separação dos resíduos orgânicos na comunidade para compostagem e 

posterior uso do composto para produção de plantas medicinais; 
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Figura 32.  Produção de plantas medicinais no município de Balneário Camburiú. 

5.3.1 Espaços de Lazer 

Áreas de lazer são muito importantes para manutenção de uma boa qualidade de 

vida, principalmente em comunidades de baixa renda onde as opções de lazer são poucas 

ou não existem. Nessas comunidades, tais como a do Tabuleiro dos Oliveiras, é 

fundamental a criação de locais para a descontração, reunião e interação social entre os 

moradores do bairro. Pois sabemos que quanto mais aprimorada, mais ampla é essa 

interação mais claramente se tem a noção de qualidade de vida, aumentando também o 

grau de bem-estar da sociedade, tornando amplo e mais igual o acesso a bens materiais e 

culturais (OLGA MATOS, 1999).  

O termo qualidade de vida abrange muitos significados, que refletem 

conhecimentos, experiências e valores de indivíduos e coletividades que a ele se reportam 

em variadas épocas, espaços e histórias diferentes sendo, portanto uma construção social 

com a marca da relatividade cultural. Auquier et al. (1997) a qualificam como um conceito 

equívoco como o de inteligência, ambos dotados de um senso comum variável de um 

indivíduo ao outro. (MARTIN & STOCKLER, 1998) sugerem que qualidade de vida seja 

definida em termos da distância entre expectativas individuais e a realidade (sendo que 

quanto menor à distância, melhor a qualidade de vida). 
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Na visita a Balneário Camboriu na urbanização ambiental do pontal norte figura 32  

foi documentado (foto e relatório) o formato de trilhas suspensas (decks), esse tipo de 

trilha não tem um impacto tão agressivo sobre o terreno em que é instalado. Principalmente 

por não exigir o aterro do solo o que mantém as características do ambiente em que a trilha 

é construída. Outra vantagem é a possibilidade de construção dessas trilhas em terrenos 

alagadiços e manter intactas as características principais desse tipo de terreno, tal qual a 

área de estudo em Itapema. Os núcleos com bancos, lixeiras, placas informativas e 

equipamentos de lazer são atrativos que incrementam a trilha, tornam o ambiente mais 

agradável e chamativo para as pessoas que buscam lazer e descontração. 

O investimento econômico na construção desse tipo de área é relativamente baixo e 

o retorno do investimento é uma redução no custo com medicamentos para tratamentos de 

doenças. Além da melhoria significativa na qualidade de vida dos moradores do bairro. 

No bairro Tabuleiro dos Oliveiras as opções de lazer são restritas a pequenas áreas 

como o campo de futebol. As crianças especificamente têm que brincar na rua por falta de 

uma praça ou área de lazer. A proposta é de implantar um centro de qualidade de vida no 

bairro, esse centro contara com diversos equipamentos de lazer, juntamente com 

equipamentos públicos de atendimento a comunidade. Os equipamentos propostos são: 

 

• HORTA COMUNITÁRIA; 

• PÁTIO DE COMPOSTAGEM E VERMICOMPOSTAGEM; 

• TRILHA INTERPRETATIVA PARA CAMINHADAS; 

• CENTRO DE ERVAS MEDICINAIS; 

• ESPAÇOS PARA ATIVIDADES FISICAS E RELAXAMENTO. 

 

A locação de tais equipamentos na área de estudo é possível e já foi apresentada em 

reunião do conselho municipal do meio ambiente. Todos esses equipamentos têm uma fácil 

aplicação e uma capacidade enorme de replicação. Modelos como esse proposto estão 

espalhados pelos municípios do Brasil e tem tido muito sucesso no cumprimento de suas 

metas de criação de renda; melhoria da qualidade de vida; melhoria da saúde e gerar 

oportunidades para jovens. 

Os projeto Horta Comunitária a ser implantado no Tabuleiro dos Oliveiras deve 

seguir as seguintes diretrizes:  
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• Promoção da saúde da população como um todo, através de ações 

educativas (ambiental, alimentar e comportamental); 

• Trabalhar de forma prazerosa aspectos ambientais e sociais;  

• Criação de vínculos afetivos e solidários entre o grupo envolvido e a 

comunidade; 

• Promover a segurança alimentar do público alvo e da comunidade local; 

• Produção de alimento sadio (sem defensivos agrícolas) e com um baixo 

custo, uma vez que o custo do transporte do produto foi eliminado do 

sistema de produção; 

• Tornar os participantes capazes de gerenciar o empreendimento (horta 

comunitária);   

• Elevação da auto-estima, pois com o trabalho diário dedicado na produção 

de seu próprio alimento ajuda a criar a consciência das atividades cotidianas 

e do sentimento de identificação com o processo de construção de suas 

identidades, resgatando deste modo a alegria de se viver e se sentir incluído 

na sociedade como um todo.  

 

Figura 17 Modelo de Horta mandala. 

 De maneira complementar a proposta do projeto horta comunitária está o projeto de 

um pátio de compostagem e vermicompostagem, para tratar dos problemas relacionados a 

destinação inadequada de residuos sólidos, que são vários, tais como:  

• Poluição atmosférica pela emissão de partículas e gases oriundos da 

decomposição do lixo; 



 - 72 - 

• Poluição das águas através do lançamento de chorume (líquido de cor preta, 

de mau odor e de elevado potencial poluidor produzido pela decomposição 

da 

matéria orgânica contida no lixo) nas águas superficiais e subterrâneas, 

transferindo a poluição por agentes químicos para poços de abastecimento e 

outros ecossistemas; 

• Proliferação de vetores que transmitem doenças as pessoas pois, serve como 

fonte de abrigo para ratos, baratas, moscas dentre outros animais, que 

podem ser transmissores de doenças tais como dengue. 

 

  Com um pátio de compostagem instalado a incidência de tais problemas será 

diminuida drasticamente, juntamente com a diminuição em até 40% dos residuos sólidos 

produzidos por uma familia com 4 pessoas. Caso haja uma implantação completa no 

Tabuleiro dos Oliveiras dos projetos horta comunitária e o pátio de compostagem e 

vermicompostagem a população poderá contar com alimentos organicos de qualidade 

produzidos a partir da reciclagem dos residuos organicos provenientes de suas próprias 

casas. Isso irá valorizar o espaço do bairro como um centro de promoção da cidadania e de 

preservação do meio ambiente, em conjunto será explorado o aspecto cultural da 

comunidade para a efetivação do processo de dialogo e educação ambiental entre a 

universidade e a comunidade. 

 Com esse objetivo foi desenvolvido em parceria com o Projeto Vida Itapema que 

está situado na área de estudo o projeto “Boi-de-mamão Resgate Cultural e Educação 

Ambiental na Cidade de Itapema” (anexo a este diagnostico). Esse projeto foi apresentado 

para o conselho municipal do meio ambiente de Itapema e tempor objetivo a promoção da 

cultura local buscando a interação com a comunidade.  
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Figura 18. Modelo de trilha suspensas, que respeita a vegetação nativa. 

 

Figura 19. Espaços de lazer em trilhas suspensas. 
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5.4 Propostas para Recuperação do Ribeirão Tabuleiro dos Oliveiras 
 

As figuras 35 e 36 são exemplos de “wetlands” naturais, ou seja, que ocorrem 

espontaneamente em ambientes propícios, e as figuras 37 e 38 são de sistemas construídos 

para o tratamento de água, recuperação de ecossistemas e paisagismo. 

         

   Figura 35: “Wetland” natural com manejo das macrófitas.  Figura 36: “Wetland” natural no Ribeirão dos Oliveiras  

 

 

Figura 37: “Wetland” como elemento paisagístico.                   Figura 38: Tratamento de efluentes agroindustriais. 

 

Para a construção do STAD Piloto foi proposta uma área reduzida, situada em 

apenas uma pequena parte da zona não “edificante” do terreno em que o Ribeirão dos 

Oliveiras transcorre, imediatamente  antes de ser tubulado para cruzar a rodovia BR 101. 



 - 75 - 

Estão previstos 72m² para a locação de dois filtros plantados com macrófitas (“Wetlands” 

Construídos).  O restante da área proposta, aproximadamente 500m², será suficiente para 

outros dispositivos hidráulicos de controle de vazão (proteção do Sistema), amortização e 

tratamento preliminar.  Os detalhes construtivos serão apresentados a seguir, no memorial 

de cálculo.  

Uma representação esquemática pode ser vista na figura 39. 

 

Figura 39: Representação esquemática dos elementos do STAD Piloto.  

 Simultaneamente à implantação destes equipamentos, ocorrerão intervenções em 

prol da “re-naturalização”, desta área piloto e seu entorno. Para este fim estão previstas 

técnicas que potencializam e aceleram a regeneração natural destes ambientes. Por 

exemplo, a construção de “poleiros”, para que aves tragam mais sementes, e a criação de 

corredores ecológicos com locais mais preservados.   

Durante o período de implantação e manutenção destas propostas será utilizada 

uma metodologia de monitoramento apropriada. As análises ambientais (água, solo, etc.) e 

as entrevistas com moradores, realizadas preliminarmente serão mantidas e, ainda, 

acrescentadas de outros parâmetros pertinentes.  O programa de monitoramento e a 

manutenção serão abordados na continuidade. 

Atualmente, não existe orçamento específico destinado a este projeto em escala 

real, no entanto, existem boas perspectivas para obtenção do mesmo. Portanto, é 
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conveniente que seja elaborado um projeto executivo para implementação do Sistema em 

escala real. O projeto real será confeccionado assim que houver a definição, pelos órgãos 

competentes, da melhor área e o recurso disponível para a realização deste projeto. 

 

 

5.5 Pré-Dimensionamento do STAD Piloto 
 

5.5.1 Dispositivo Hidráulico de Captação da Água (DHC) 

 
 A captação de água do Ribeirão, para o seu tratamento, necessita de um dispositivo 

que assegure a proteção do restante do Sistema à jusante. Isto porque, além de alimentá-lo, 

com a água que será tratada, este também deverá evitar que a vazão de enchente e as 

enxurradas penetrem e danifiquem o leito filtrante e as macrófitas sejam carreadas. Por 

tanto é este dispositivo que permitirá controlar a constância das vazões de entrada. 

 Em virtude da escala reduzida proposta para este sistema piloto, o Dispositivo 

Hidráulico de Captação (DHC) será bem simples. Tratando-se apenas de uma tubulação, 

com diâmetro apropriado para captar a vazão estipulada. O dispositivo será locado dentro 

do próprio leito do canal com os devidos cuidados em relação ao seu nível e com esquemas 

para evitar sua obstrução.    

5.5.2 Dimensionamento do “Lago de Amortização” 

 

 O “lago de amortização”, também conhecido como Câmara de Chegada ou Tanque 

de Amortização, tem como principais objetivos; fornecer a água bruta em volume 

constante para a estação de tratamento de água e diminuir a velocidade da água na chegada 

dos Wetlands. A água passará pelo “Lago” que atuará também como um tratamento 

preliminar, pela decantação de sólidos grosseiros e através da associação de outros 

elementos, como macrófitas flutuantes e/ou, se possível, peixes apropriados a função. 

 Considerando-se a velocidade3 média do Ribeirão dos Oliveiras é de, 

aproximadamente, 756 m/h e vazão2 de tratamento estipulada em 0,30 m³/h, pode-se 

calcular a área do Lago de Amortização. Adotando-se um tempo de detenção hidráulico 

(TDH) igual a 5 h obteve-se a seguinte relação: 

                                                 
3 Dados obtidos em campo por empresa especializada, contratada pela FAACI, em setembro de 2006. 
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QV TRATÚTIL
TDH ×=  

)/³(30,05 hmhV ÚTIL
×=  

³2mV ÚTIL
=  

 

V ÚTIL
= Volume útil  

Q
TRAT

= Vazão afluente ao STAD Piloto. 

TDH  = Tempo de detenção hidráulico. 

 

 Adota-se, inicialmente então, uma forma retangular em sua superfície, altura de 

lâmina d’água igual a 0,80 m  e um coeficiente de segurança de 50%, obtêm-se a área do 

lago de acordo com a seguinte equação: 

 

H
VA

ÁGUALAM

ÚTIL
ÚTIL

segCoef

.

.×
=  

 

80,0

5.12 ×
=AÚTIL

                                              

=AÚTIL
3,75m² 

 

=AÚTIL
 Área superficial útil mínima para o Lago de Amortização. 

H ÁGUALAM .
= Altura da lâmina de água prevista para a Lagoa de Amortização. 

As dimensões adotadas para este dispositivo seriam de L = 3,00m, B= 1,25m e 

H=1,10m (com 0,3m para bordas). A representação espacial é apresentada no projeto 

gráfico. 

 

OBS: Este dimensionamento considerou apenas aspectos técnicos referentes ao 

STAD Piloto, portanto, poderá haver ainda modificações de cunho paisagístico.   
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5.5.3 Dimensionamento do Wetland Piloto 

 

Cada Sistema Piloto foi dimensionado para tratar uma vazão média de  

4000 litros de água por dia (4 m³/d), ou seja os dois sistemas seriam responsáveis por  A 

área estipulada para cada filtro é baseado em parâmetros obtidos nas análises de água, 

principalmente, a Demanda Biológica de Oxigênio (DBO5).  

Para o calculo de área superficial requerida, utilizou-se da equação abaixo oriunda 

de cinética de primeira ordem aplicável aos reatores tipo pistão. 

 

       

 

A = área superficial requerida (m²) 

Q = vazão afluente (m³/d) 

Co = concentração efluente em termos de DBO5 (mg/L) 

Ce = concentração efluente em termos de DBO5 (mg/L) 

KT = constante de remoção de DBO5 

n = porosidade do material filtrante (m³ vazios/ m³ material) 

p = profundidade do material (m) 

 

 Além de cálculo da área superficial, a literatura destaca que a obtenção do 

comprimento e largura devem ser a partir da lei de Darcy, assumindo um escoamento 

laminar no filtro plantado, conforme equação a seguir: 

 

L = Q/(Ks*S*p)            

L= Largura do filtro (m) 

Q = Vazão afluente (m³/d) 

S = Declividade de fundo (m/m) 

p = Profundidade do material (m) 

 

Para o calculo de tempo de detenção hidráulica, utiliza-se a seguinte relação: 

 

t = n*(V/Q)                  
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t = Tempo de retenção hidráulico (d) 

n = Porosidade do material filtrante (m³ vazios/ m³ material) 

V = Volume do filtro (m³) 

Q = Vazão a tratar (m³/d) 

 

 Para calculo de dimensionamento do wetland deve-se levar em conta alguns 

parâmetros indicadores de poluição. O mais comumente utilizado é a Demanda Biológica 

de Oxigênio (DBO5). Apesar das poucos análises disponíveis observou-se uma 

considerável variação deste parâmetro (Dados FAACI-2006). Com caráter experimental foi 

selecionado o valor médio de 15mgDBO5 /L. Tendo em vista que o valor máximo definido 

para rios de classe II, segundo a resolução n° 357 do CONAMA, é de 5mgDBO5/L, o 

sistema proporcionará uma redução de aproximadamente 66,67% dessa carga (eficiência). 

 Conforme consulta em bibliografia, considerou-se valores de KT igual a 0,70 d-1, 

profundidade de 0,5m com utilização de junco brasileiro e porosidade do material filtrante 

n igual a 0,50 (PHILIPPI E SEZERINO 2004). 

 

A= (Q*(ln Co – ln C))/(KT*n*p) 

A= (4,0 m3/d * (ln 15 – ln 5)/(0,70d-1 * 0,50* 0,5m) 

A= 25,11 m2   

 

A= Área superficial do “wetland” 

Co= DBO5 afluente 

C= DBO5 efluente 

n= Coeficiente de porosidade 

 Para o cálculo do comprimento, utilizou-se valores para declividade (S) de 0,01 

m/m, condutividade hidráulica saturada Ks de 1,02 x 10-3 m/s. 

 

C = Q/(Ks*S*p)  

C = 4,0[m3/d]/(1,02*10-3 [m/s]*86400 [s/d]*0,01*0,5[m])    

C= 9,07m     

 

 Será adotada uma área superficial de 36m2, aproximadamente 45% superior, para 

que o sistema possa tratar uma vazão maior em períodos de chuva (primeira água da 
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drenagem urbana). Assim, o valor do comprimento do filtro plantado será de 9,0m e a 

largura adotada será de 4,0m. 

 

Para o calculo de tempo de retenção hidráulica (Tdh):  

 

Tdh = n*(V/Q) 

Tdh = 0,50*(36m²*0,5m/4,0m3/d)      Tdh = 2,25 dias.     

 

5.6 Previsão de Materiais e Serviços 
 
 Obs: Aqui estão apresentadas as primeiras estimativas de material para a construção de 

dois Sistemas de Tratamento Piloto. 

5.6.1  Acessórios Hidráulicos 

 A tabela 5 apresenta a quantidade de tubulação DN 100 de PVC necessário para a 

construção do Wetland e suas ligações. 

 

Tabela 5 – Tubos necessários para a construção do STAD piloto e suas ligações. 

Trechos Metros 

A-B 10,5 

C-D 10 

Wet 10,5 

E-F 10,5 

 

 A tabela 6 apresenta a quantidade de acessórios necessários para a construção dos 

dois STAD’s Pilotos e de suas devidas ligações. As peças devem ser de PVC para tubos 

DN100. 
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Tabela 6 – Quantidade acessória necessários para a construção do wetland e suas ligações. 

Acessórios Quantidade  

Curva 45º 4 

Curva 90º 4 

Tê 2 

CAP 4 

Luvas 4 

CAP Tela 2 

Mangote Flexível 2 x 1,10m 

 

Obs: A quantidade de luvas de ligação dos tubos varia de acordo com a experiência do 

construtor. 

 

5.6.2 Volume de Brita N° 2 Areia Grossa. 

 

 As equações abaixo mostram os volumes de areia e brita necessários para a 

construção do filtro plantado. 

2)()()(
2

×××= mpmCmLV BRITA   

25,00,10,4
2

×××= mmmV BRITA
 

³0,4
2

mV BRITA
=

 

 

L= Largura do filtro (m) 

C = Comprimento da secção com Brita (m) 

p = profundidade do material (m) 

 

Considerando-se os dois Sistemas Pilotos tem-se um volume de 8m³ de Brita 2. 

 

)()()( mpmCmLV Areia
××=  

mmmV Areia
5,00,70,4 ××=  

=V Areia
 14m³ 
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Considerando-se os dois Sistemas Pilotos, tem-se um volume total de 28m³ de areia 

grossa.  

5.6.3  Volume de Escavação 

 Para a construção do wetland será necessária a escavação do terreno.  A tabela 7 

apresenta os volumes de escavação do wetland e também o volume necessário escavar para 

a construção da caixa de inspeção e limpeza e da caixa de saída. 

 

                             Tabela 7- Volume necessário para escavação no terreno. 

Trechos Volume (m3) 

Wetland 2 x 36 = 72,0 

Lago de Amortz. 2 x 3,75 = 7,5 

Captação p/ Lago Amortz. 2 x 1,50 = 3,0  

Wetland – Córrego 2 x 3,0 = 6,0              

TOTAL 88,5 

 

Obs: o volume foi calculado a partir de estimativas iniciais, sendo estes valores apenas 

uma representação de quantidade de grandeza a ser escavado.  

 

5.7 Previsão Orçamentária para o STAD Piloto 
 
Tabela 8- Materiais previstos inicialmente (contra-partida Prefeitura). 

MATERIAL QUANTIDADE VALOR (R$) 

Tubulação DN100 PVC 50(m) 750,00 

Acessórios hidráulicos SORTIDOS 1500,00 

Paredes de alvenaria 15(m³) 1000,00 

Brita n° 2 8(m³) 480,00 

Areia grossa 30(m³) 1800,00                

TOTAL -- 5530,00 
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Tabela 9- Serviços e acompanhamentos inicialmente previstos. 

SERVIÇO DESCRIÇÃO PERÍODO(Meses) VALOR 

(R$) 

Construção STAD Hora/homem e Hora/máquina 1 a 2  Prefeitura 

Manutenção STAD 1 Bolsa p/ nível  médio  12  4200,00 

Projeto executivo Elaboração e supervisão 2 2000,00 

Monitoramento e 

capacitações técnicas 

2 Bolsas p/ apoio técnico 

(campo e laboratório) 

12 17040,00 

Análises 

laboratoriais  

Reagentes, equipamentos, 

materiais, etc. 

12 3000,00 

Material E.A Oficinas, placas, cartilhas,etc. 12 2800,00 

Deslocamento Gasolina e alimentação 12 3840,00 

TOTAL --- --- 32880,00 

 

 

 

5.8 Prazo de Execução da Obra 
 
De 30 a 60 dias (dependente da disponibilidade da Prefeitura). 

Obs: Os elementos gráficos e plantas arquitetônicas serão produzidas assim que for 

definida pela Prefeitura de Itapema a correta locação do sistema.   
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6 CONCLUSÃO 
 

Este Trabalho de Conclusão teve foco primordial em apresentar a importância da 

gestão municipal do saneamento e sua contribuição direta na melhoria da qualidade de vida 

da população de Itapema.  A necessidade de uma visão sistêmica entre todos os elementos 

relacionados com a qualidade da água e de ambientes dentro de um determinado território 

leva a necessidade elencar o maior número de variáveis ao processo, afim de com isso, 

prever e resolver possíveis demandas futuras. O diagnóstico interdisciplinar foi a estratégia 

utilizada para obter um quadro de potencialidades e riscos inerentes à realidade do Bairro 

e, principalmente, do Ribeirão Tabuleiro dos Oliveiras.  

Cada Item do Diagnóstico aqui apresentado possui uma conclusão própria que 

descreve e comenta os dados técnicos obtidos, proporcionando até mesmo para leigos aos 

temas a capacidade de compreender em que situação encontra-se determinado elemento. 

Porém algumas ressalvas devem ser feitas como conclusão geral.  

 
•  Todos os aspectos legais apresentados são sinérgicos aos objetivos e diretrizes 

abordados neste Trabalho, de maneira que ficam comprovadas contravenções a 

documentos legais de diferentes esferas.  

 

• O Levantamento Histórico e Espacial demonstrou um grande processo de 

degradação ambiental nas últimas décadas e que a área do Tabuleiro dos oliveiras tem 

tornado-se fonte de recebimento de lixo pesado, além da manutenção da situação atual 

em virtude da pastagem de gado. 

 

• A nascente do Tabuleiro mantém-se relativamente preservada por uma vegetação 

secundária em médio a avançado estágio de regeneração, no entanto, observam-se 

diversos focos espalhados de degradação que gradualmente poderiam prejudicar a 

produção de água.  

 

•  A qualidade da água no Ribeirão Tabuleiro dos Oliveiras após seu contato com a 

parte urbana do bairro apresenta-se com um problema de saúde pública, apresentando-

se como um risco e impacto negativo para a visão da cidade. Além do que, este, tem 

sua foz localizada em um parque municipal que também é um consagrado ponto de 

banhistas.  
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•  A análise de fertilidade realizada na área proposta pela FAACI para a revitalização 

ambiental e implementação dos pilos de tratamento de margem não apresenta qualquer 

limitação, sendo por tanto, um ponto positivo para utilização da área que não necessita 

de correção de solo.       

 

•  O Levantamento Socioeconômico Simplificado comprovou que boa parte da 

população é proveniente de outras regiões que gradualmente vem fixando residência na 

região em busca de oportunidades na alta temporada. Foram verificadas questões 

ambientais relevantes, como a dificuldade da população em apontar possíveis áreas de 

lazer, ou mesmo, a completa ausência de atividades informativas de educação 

ambiental.   

 

•  A revisão bibliográfica realizada durante o inicio deste trabalho, em comunicação 

direta com o orientador, permitiu obter um horizonte de possibilidades no que diz 

respeito ao uso de wetlands com tratamento de poluição difusa em rios, sendo este um 

conceito de vanguarda, inclusive a nível internacional.   

 
•      As propostas e modelos de áreas de lazer e promoção de saúde têm por objetivo 

mudar a realidade local do bairro Tabuleiro dos Oliveiras valorizando os aspectos 

sociais, culturais e econômicos da comunidade local. A equipe do NEAmb em parceria 

com o poder público e a comunidade do município, pretende estabelecer estes 

equipamentos nos bairros de Itapema e torná-los modelos de referencia na região litoral 

norte do  Estado de Santa Catarina.  

 

•  Apesar de não ter sido possível estalar o STAD piloto, devido a limitações pelo 

processo de compra da área, o pré-dimensionamento realizado demonstrou a 

viabilidade para proposta e servirá como base de apoio nas futuras decisões, 

incentivando também aprimoramento e associação com outras tecnologias.   

 O tempo do Trabalho de Conclusão definitivamente é limitado para a correta 

execução do que inicialmente fora proposto, sendo necessário focar nas etapas iniciais e de 

preparação para a interação na comunidade, que seria a etapa de fortalecimento do 

Controle Social, tão importante para a efetivação da gestão proposta na Lei Federal           

nº 11.445/2007 (Lei do Saneamento).  No entanto esta atividade será mantida até o final 
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deste ano para que, desta forma, seja possível aprimorar ainda mais este diagnóstico 

participativo também.  

 Cabe aqui salientar que pelo foto do conceito de gestão municipal do saneamento 

básico ser algo razoavelmente novo a nível de Brasil, a grande maioria dos municípios 

brasileiros busca agora aprimorar suas políticas tendo em vista o enorme caminho que 

ainda deve ser percorrido. No município isto não é diferente. A diferença é que Itapema, 

através da FAACI, buscou parceria com UFSC, que através de tripé, ensino, pesquisa e 

extensão permitiu um amplo suporte e benefícios diretos a ambos os lados. Este tipo de 

parceria, assim como A produção deste TCC, deve ser um marcos histórico na busca pela 

melhoria da qualidade socioambiental no município, ou mesmo no país.   
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