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Ainda no século passado a obscenidade 
das mansões senhoriais era carregada nas 
costas dos escravos.  
Cerrada a noite, vazias as ruas da cidade 
pequena e pacata, esgueiravam-se pelos 
portões dos fundos aqueles tristes negros 
com um barril às costas, um barril repleto de 
dejetos domésticos (estranho eufemismo 
para designar o palavrão mais tradicional 
que existe, e ao de mais ampla circulação 
no vocabulário cotidiano), em direção à 
praia mais próxima. 
E o mar, sempre tão amplo e generoso a 
ponto de supor-se infinito em sua 
capacidade de absorver qualquer tipo de 
sujeira, via-se compelido a aceitar a carga 
e, ainda por cima, a purificar o barril da noite 
seguinte. Obsceno, na realidade, é tentar 
esquecer que fezes existem e supor que o 
mar se constitui em uma espécie de 
sumidouro universal - problema ainda muito 
atual nos dias de hoje. (...) O pior é que 
saneamento básico, por tudo isso e por ter 
os seus condutos, mesmo os de entrada, 
escondidos e subterrâneos, não dá muito 
voto. (Almílcar Neves) 
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RESUMO 

 
O sistema de esgotamento sanitário do município de Balneário 
Camboriú/SC (BC) teve acentuado processo de expansão e 
melhorias para atender o crescimento urbano-turístico que ocorreu 
desde a década de 1970. A presente pesquisa teve como objetivo 
estudar o desenvolvimento do sistema de esgotamento sanitário em 
BC à luz das políticas públicas implementadas, com a análise do 
período entre 1970 a 2013. Entre fases de retrocesso e estagnação 
na provisão de sistemas de esgotamento sanitário no Brasil em 
função da trajetória das políticas públicas, foram quinze anos de 
ausência de um marco legal para o saneamento, até o advento da 
Lei 11.445/2007. Atualmente, o Brasil enfrenta dificuldades para 
alcançar as metas previstas no Plano Nacional de Saneamento 
Básico e atingir os objetivos do milênio pactuados junto à ONU. A 
maior parte dos municípios brasileiros enfrenta problemas técnico-
operacionais e financeiros, ficando dependentes do governo federal 
e da atuação da iniciativa privada, diferentemente de BC. Visando 
identificar de que forma este município destoa-se da maioria e os 
reflexos da sua condição sobre a bacia hidrográfica do Rio 
Camboriú, optou-se pelo estudo de caso enquanto estratégia de 
pesquisa. Por essa metodologia, associada à revisão teórico-
temática com coleta de dados primários e secundários e entrevistas 
semiestruturadas, foram elaborados quatro mapas temáticos 
temporais para representar os avanços do sistema de esgoto em 
quatro períodos de análise (1970-1980; 1980-1990; 1990-2000; 
2000-2013) e um mapa contendo a sobreposição dos períodos e os 
resultados observados. Enquanto os avanços foram registrados, em 
sua maior parte, sob o modelo da Nova Administração Pública, após 
a municipalização dos serviços e surgimento da Lei 11.445/2007, 
identificou-se ausência de política pública que possibilitasse a 
integração das ações no âmbito da bacia hidrográfica do Rio 
Camboriú e inexistência de sistema de esgotamento sanitário no 
município de Camboriú, que despeja esgoto in natura no rio e 
impacta a qualidade ambiental da bacia hidrográfica.  
 
Palavras-chave: Balneário Camboriú. Políticas Públicas. Saneamento. 
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ABSTRACT 
 

The sewage system of the city of Balneario Camboriu/SC (BC) had 
process of expansion and improvements to meet the skyrocketing 
urban growth that has occurred since the 1970s. The object of this 
research was studying the development of the sewage system at 
BC's according to the public policies implemented, including analysis 
of the period 1970 to 2013. There was downturns and stagnation in 
the provision of sewerage services at Brazil, because of the 
trajectory of public policies that show fifteen years of absence of a 
legal framework for sanitation. Only with the advent of the law 
11.445/2007 is that this scenario began to undergo change. 
Nowadays, to achieve the goals set out in the National Sanitation as 
well as to achieve the millennium development goals agreed at the 
UN, Brazil faces difficulties. Although these conditions reflect the 
federal, state and local, is at the local level are realized. To show 
how this municipality is different from the majority, and to reflect on 
the condition of their river basin Camboriu, was chosen as strategy of 
research a case study. Through this methodology, associated with 
theoretical-themed collection of primary and secondary data and 
semi-structured interviews, was conducted four thematic maps to 
represent the temporal progress of the sewer system (1970-1980, 
1980-1990, 1990-2000, 2000-2013), and a map containing the 
contrast periods and the results observed of the coverage household 
sewage treatment. The advances made have proved, in the most 
part, under the model of the New Public Management, following the 
municipalization of services and the emergence of the law 
11.445/2007. Despite that this new management model can allow 
greater participation and social mechanisms of joint actions, it was 
identified lack of public policy that would allow the integration of 
actions within the river basin Camboriu because the border city of 
Camboriu doesn‟t have any sewerage services system, which 
continues pouring raw sewage in Rio Camboriu, impacting the 
environmental quality of the watershed over the results obtained 
through modern sanitation system deployed in BC. 
 
Keywords: Balneario Camboriu-SC. Public Policy. Sanitation. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

A presente dissertação investigou o desenvolvimento do 
sistema de esgotamento sanitário no município de Balneário 
Camboriú/SC e sua relação com a trajetória das políticas públicas de 
saneamento no Brasil, a fim de apresentar suas implicações a partir 
da ótica territorial municipal.  

As políticas públicas originam-se nas três esferas públicas 
(federal, estadual e municipal), mas se concretizam no âmbito 
municipal. Por isto, por meio de uma análise local buscou-se 
averiguar a experiência do município de Balneário Camboriú, que 
destoando da maior parte dos municípios catarinenses e brasileiros, 
possui alto índice de esgoto coletado e tratado, atingindo 91% de 
cobertura domiciliar de esgoto.  

A análise da implantação do sistema de esgotamento 
sanitário concentrar-se-á no município de Balneário Camboriú sendo 
dividida em quatro períodos de análise, quais sejam: 1970 a 1980; 
1980 a 1990;1990 a 2000; 2000 a 2013. No entanto, como a divisão 
política-territorial do município em estudo, não é preponderante para 
a análise dos impactos no ambiente natural, por vezes a análise 
abrangerá a bacia hidrográfica do Rio Camboriú. O intuito é 
demonstrar como se deu o desenvolvimento do sistema de 
esgotamento sanitário e qual a relação com as políticas públicas 
implementadas, a fim de contribuir com a identificação de aspectos 
condicionantes das políticas e na conseqüente melhoria dos índices 
de esgotamento sanitário em outros municípios.   

A evolução ou retrocesso do saneamento no Brasil, estão 
relacionados, sobretudo, aos modelos de políticas públicas 
implementados ao longo dos anos. Esta premissa somada ao 
processo de urbanização brasileiro e aos atuais dados de cobertura 
de saneamento, não deixa dúvidas que, em determinados 
momentos históricos, houve descaso do Estado em relação às 
políticas públicas de saneamento. Em conseqüência disso, os 
serviços públicos de abastecimento de água, coleta e tratamento de 
esgoto, drenagem pluvial e manejo de resíduos sólidos tornaram-se 
mais ineficientes, aumentando os problemas socioeconômicos e 
ambientais das cidades. 
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Assim como o processo de ocupação brasileiro, Balneário 
Camboriú também enfrentou vertiginosa urbanização e um aumento 
exponencial da demanda pelos serviços de saneamento num curto 
espaço temporal. Ao longo da década de 1960, o distrito da Praia de 
Camboriú, atualmente denominada cidade de Balneário Camboriú, 
tornou-se um dos pólos turísticos mais importantes de Santa 
Catarina. Outro fator relevante foi a propulsão da segunda maior 
economia do município, o mercado imobiliário, cujas práticas 
contribuíram para acelerar ainda mais o processo de adensamento 
populacional e a demanda por saneamento. 

Estudos preliminares permitiram identificar que, durante esse 
processo de urbanização, o município de Balneário Camboriú 
percorreu em termos gerais quatro momentos simbólicos de 
alteração significativa nas políticas públicas de saneamento.  

O primeiro momento representado pelas primeiras redes de 
água implantadas pela iniciativa privada e pelo poder público 
municipal após seu desmembramento do município de Camboriú, 
em 1964. Esta época está representada na análise do período entre 
1970 a 1980, com registro da velha administração pública 
burocrática, de baixa eficiência e predomínio da decisão política em 
detrimento da técnica. Nesse período embora não tenha registrado 
grandes avanços, registra-se na esfera federal o primeiro marco 
legal contendo diretrizes para o saneamento, o Decreto-Lei nº 200 
de 25 de fevereiro de 1967 (BRASIL, 1967) e, em Balneário 
Camboriú, a representação da primeira política pública de 
saneamento que se deu através da concretização do primeiro 
projeto do sistema de esgotamento sanitário, elaborado através do 
governo do ex- Prefeito Gilberto Américo Meirinho, apresentado ao 
governo federal para liberação de recursos através do Banco 
Nacional da Habitação (BNH)

1
.  

O segundo momento fora estimulado a partir da década de 
1970, quando houve a criação do primeiro Plano Nacional de 

                                                           
1
 O BNH foi a instituição responsável pela gestão dos recursos do Fundo de 

Garantia por Tempo de Serviço, que serviam de fomento para a 
implantação de saneamento pelas concessionárias estaduais instituídas 
através do Plano Nacional de Saneamento (PLANASA). 
 



3 
 
Saneamento Básico do Brasil (PLANASA)

2
 e a prestação dos 

serviços de água e esgoto no município de Balneário Camboriú, bem 
como em outros municípios catarinenses, havia sido delegada à 
Companhia Catarinense de Águas e Saneamento (CASAN)

3
, 

concessionária estadual. Este momento foi marcado pela 
administração pública gerencial e está representado na análise do 
período compreendido entre 1980-1990, através do qual é 
apresentada a implantação do primeiro sistema de coleta e 
tratamento de esgoto no município. 

O terceiro momento é representado inicialmente pelo modelo 
administrativo gerencial, com a prestação dos serviços de água e 
esgoto em Balneário Camboriú sob domínio da CASAN (CASAN, 
2005). Está representado pela análise do período de 1990-2000, 
através do qual se registra a segunda grande etapa de implantação 
de rede coletora de esgoto, que se deu em função da urgência de 
expansão do sistema face ao vertiginoso crescimento urbano-
turístico.  

O quarto momento é marcado pela alteração do quadro 
político-administrativo do saneamento, quando o município 
reassumiu, em 2005, os serviços de água e esgoto. Este momento é 
marcado pela municipalização, seguidamente embasada pela 
vigente Lei Federal Lei n° 11.445 de 05 de janeiro de 2007 (BRASIL, 
2007), que veio representar o advento do novo serviço público (ou 
Nova Administração Pública, NAP) na área do saneamento.  A 
apresentação deste momento dá-se por meio da análise dos anos 
2000 até 2013. 

Em 2005 deu-se a criação da Empresa Municipal de Água e 
Saneamento de Balneário Camboriú (EMASA), que passou a 
reinvestir em obras locais toda a arrecadação gerada pelas tarifas 

                                                           
2
 O PLANASA foi criado pela Lei nº 6.528, de 11 de maio de 1978, e 

regulamentado pelo Decreto nº 82.587, de 6 de novembro de 1978, sendo o 
marco legal do saneamento até o ano de 1992. 
 
3
 A CASAN é uma empresa estadual de capital misto, criada em 1970. Sua 

missão é abastecer de água para consumo humano e prover o estado de 
sistemas de saneamento básico. Disponível em: 
<http://www.casan.com.br>. 
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de água esgoto. Ao assumir a prestação dos serviços de água e 
esgoto, anteriormente de responsabilidade da CASAN, registraram-
se diversos problemas deixados pela administração anterior: 
ausência de instrumentos de planejamento; bases cartográficas 
imprecisas, inconsistências de marcos de divisas territoriais; 
inexistência de programas e metas para alcançar a universalização 
dos serviços; incongruências dos cadastros de água e esgoto, entre 
outros.  

Além disso, o fato mais relevante foi a precariedade dos 
sistemas de água e esgoto e os baixos índices de cobertura face as 
demandas do município e da bacia hidrográfica do Rio Camboriú 
como um todo. Por isso, o estudo enfatiza também os 
enfrentamentos que se têm tido nas questões territoriais junto ao 
município contíguo, Camboriú/SC, que compartilha da mesma bacia 
hidrográfica, pois atualmente Balneário Camboriú está alcançando a 
universalização dos serviços de saneamento, enquanto Camboriú 
não dispõe de sistemas de tratamento de água e esgotamento 
sanitário. Essa falta de infraestrutura de saneamento em Camboriú 
faz com que seja despejado esgoto in natura no Rio Camboriú, 
comprometendo a qualidade dos recursos ambientais da bacia 
hidrográfica. O que por sua vez impacta na qualidade da água bruta 
para abastecimento público e na balneabilidade da praia central, que 
é atrativo da principal atividade econômica de Balneário Camboriú.   

Diante desse cenário e com base no problema de pesquisa 
indagou-se quais as políticas públicas de saneamento 
implementadas que contribuíram para o desenvolvimento do sistema 
de esgotamento sanitário e resultaram nos cenário atual. Para isso 
foram elaborados mapas temáticos temporais que demonstram a 
evolução do sistema de esgoto frente à expansão urbana no 
município de Balneário Camboriú.   

A dissertação está dividida em quatro partes: a primeira 
introdutória contendo problema de pesquisa, objetivos e justificativa; 
a segunda compreendendo a revisão teórico-temática que abrange 
os conceitos “saneamento”, “políticas públicas‟” e “território”; a 
terceira contendo a metodologia utilizada e o estudo de caso, ou 
seja, a análise do desenvolvimento do sistema de esgotamento 
sanitário de Balneário Camboriú; a quarta contemplando resultados 
e sugestões e por fim as conclusões. 
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1.1 PROBLEMA DE PESQUISA 
 

Quais são as implicações das políticas públicas de 
saneamento sobre os territórios e na experiência do sistema de 
esgotamento sanitário no município de Balneário Camboriú? 

 
1.2 OBJETIVOS 
 
1.2.1 Objetivo Geral 
 

Realizar estudo do desenvolvimento do sistema de esgotamento 
sanitário no município de Balneário Camboriú à luz das políticas 
públicas implementadas. 
 
1.2.2 Objetivos Específicos 

 
1. Identificar as políticas públicas de saneamento adotadas 

no Brasil e os seus reflexos na agenda pública municipal; 
2. Descrever o processo de desenvolvimento do sistema de 

esgotamento sanitário no município de Balneário Camboriú e 
evidenciar, por meio de mapas temáticos temporais, as mudanças 
ocorridas no território; 

3. Relacionar os modelos de gestão aplicados com os 
avanços obtidos em cada período de análise. 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 
 

A pesquisa justifica-se, inicialmente, pela emergência das 
discussões sobre as políticas públicas de saneamento, que há 
tempo não era destaque na agenda pública e que atualmente têm 
sido objeto de amplos debates e de metas pactuadas 
internacionalmente através da Organização das Nações Unidas em 
busca da sustentabilidade. 

 Com o surgimento da Política Nacional de Saneamento, 
novas diretrizes para o setor foram estabelecidas. No entanto, elas 
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não respondem às indagações acerca da trajetória das políticas 
públicas de saneamento no Brasil, menos ainda contrapõem as 
implicações territoriais decorrentes.  Isso não significa que o 
propósito do trabalho seja sanar todas essas dúvidas, mas contribuir 
na compreensão da relação das políticas públicas de saneamento e 
seus possíveis impactos no território.  

Com o atual debate do saneamento na agenda mundial, o 
advento de novas diretrizes para as políticas de saneamento e o 
aumento significativo das demandas por estes serviços, acredita-se 
ser necessário aprofundar a análise entre as políticas e suas 
implicações sobre o território. 

O conteúdo abarca conceitos que permitem trabalhar de 
maneira interdisciplinar para a análise de uma realidade complexa. 
Como é o caso do município de Balneário Camboriú – SC, que 
sofreu impactos significativos no sistema de esgotamento sanitário e 
no ordenamento territorial em função do forte crescimento urbano e 
turístico, fator que estimulou  alterações no quadro das políticas 
públicas implementadas. 

Além da recente municipalização do saneamento, técnicos e 
gestores têm-se debatido com enfrentamento às questões territoriais 
dos municípios contíguos: Camboriú e Balneário Camboriú. Se por 
um lado Balneário Camboriú está alcançando a universalização dos 
serviços de saneamento, por outro Camboriú não dispõe de 
sistemas de tratamento de água e esgotamento sanitário. Quanto à 
água este município depende do tratamento realizado pela EMASA 
(EMPRESA MUNICIPAL DE ÁGUA E SANEAMENTO, 2012) - 
enquanto que o esgoto é despejado in natura no Rio Camboriú, 
comprometendo a qualidade dos recursos ambientais da bacia 
hidrográfica e impactando a balneabilidade da praia central, atrativo 
da principal atividade econômica de Balneário Camboriú, o turismo. 
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2 REVISÃO TEÓRICO-TEMÁTICA 
 
2.1 CONTROVÉRSIAS E CONSENSOS SOBRE O CONCEITO DE 
SANEAMENTO 
 

O conceito de saneamento é o eixo central desta pesquisa e 
por isso faz-se necessário compreender suas diferentes acepções. A 
incipiente literatura no campo teórico-conceitual remete à busca de 
reunir as definições existentes, sejam institucionais, técnicas ou 
acadêmicas,  as quais podem variar entre saneamento, saneamento 
básico, saneamento ambiental, dentre outras. 

Preliminarmente, buscaram-se trabalhos acadêmicos que 
pudessem esclarecer os conceitos e definir o termo mais usual e 
condizente com seu significado, bem como seus diferentes recortes 
conceituais. Com isso percebeu-se uma infinidade de conceitos que 
se sobrepõem, se contrariam ou, ainda, que se caracterizam 
incompletos. Dentre os trabalhos acadêmicos levantados foi 
selecionada a dissertação de Mestrado de Rubinger (2008), 
intitulada “Desvendando o Conceito de Saneamento no Brasil”. Este 
trabalho é esclarecedor  porque reúne tanto termos institucionais, 
quanto do campo técnico, bem como os conceitos vulgares e o 
significado deles segundo a percepção da sociedade. A conclusão 
desta autora é de que existe uma infinidade de controvérsias, ela 
afirma que o Estado não tem uma definição clara do conceito de 
saneamento e por isso a sociedade também não compreende o 
termo na sua mais ampliada acepção.  

Sob o viés da educação sanitária e ambiental outro trabalho 
selecionado também demonstra essa fragilidade, pois além dos 
diversos conceitos ampliou-se a afirmação sobre a ausência do 
saneamento básico em função da falta de educação sanitária. “A 
ausência de saneamento básico deve-se à difusão de uma 
educação „desligada‟, onde não há a construção cognitiva da 
fundamentalidade do saneamento básico na escola (capaz de religar 
o homem à natureza), para a nação”. (OLIVEIRA, 2003, p. 166). 
Esta mesma autora ressalta a importância do saneamento para a 
sustentabilidade conectada à vida das pessoas, a fim de provocar 
uma ação transformadora no planeta (OLIVEIRA, 2003).  
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Ou seja, além do conceito de saneamento nos campos 
técnico e institucional, há que se considerar seu significado para a 
coletividade, pois o conceito de saneamento restou prejudicado em 
função das frágeis políticas públicas de educação sanitária e 
ambiental implementadas. Uma vez fragilizado o conceito, há maior 
distanciamento da sociedade em relação às práticas sanitárias, pois 
também não há clareza sobre as funções e a importância do 
saneamento para a sustentabilidade do planeta. Não obstante, 
reservando essa discussão que corrobora a frágil acepção do termo 
saneamento para a sociedade, parte-se para análise dos termos 
institucionais e outros convencionados em leis, trabalhos e demais 
documentos de caráter técnico. 

A FUNASA dissemina o termo saneamento ambiental. Esta 
instituição entende que é por meio do saneamento que se busca a 
promoção da saúde o que implica na superação dos entraves 
tecnológicos gerenciais e políticos reafirmando a relação entre 
saneamento, saúde, ambiente e educação. De acordo com a 
FUNASA (2012) saneamento ambiental abrange o conjunto de 
ações, obras e serviços prioritários para a promoção da saúde 
pública, abrangendo desde o sistema de abastecimento de água, 
destinação de resíduos, esgotamento sanitário até drenagem urbana 
e controle de vetores, com foco nas doenças transmissíveis. 
Corroborando a conceituação dada pela FUNASA, Nuvolari (2013) 
apresenta ainda mais detalhadamente o termo saneamento 
ambiental:  

 
Conjunto de ações para conservar e melhorar as 
condições do meio ambiente em benefício da 
saúde, do bem-estar e da melhoria da qualidade 
de vida de uma população. Origina-se da 
aplicação dos princípios da engenharia, 
medicina, biologia, física, química e outras áreas 
do conhecimento para o controle ambiental. Visa 
alcançar níveis crescentes de salubridade 
ambiental, por meio do abastecimento de água 
potável, coleta e disposição sanitária de resíduos 
líquidos, sólidos e gasosos, promoção da 
disciplina sanitária do uso e ocupação do solo, 
recuperação de áreas degradadas ou 
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contaminadas, drenagem urbana, controle de 
vetores de doenças transmissíveis, e demais 
serviços e obras especializados. (NUVOLARI, 
2013, p.281-282).  
 

Esta pesquisadora defende o termo saneamento ambiental 
por representar acepção mais abrangente. Entretanto, para fins 
desta pesquisa utiliza-se o termo genérico saneamento básico pelo 
fato de ser a terminologia compreendida na Política Nacional de 
Saneamento Básico, marco legal vigente. Sendo que o recorte desta 
pesquisa, a análise das políticas de saneamento, se dá em torno do 
componente esgotamento sanitário. 

O termo saneamento básico está convencionado na Política 
Nacional de Saneamento Básico (BRASIL, 2007), que no seu artigo 
3º apresenta a definição que compreende: 

 
a) abastecimento de água potável: constituído 
pelas atividades, infra-estruturas e instalações 
necessárias ao abastecimento público de água 
potável, desde a captação até as ligações 
prediais e respectivos instrumentos de medição; 
b) esgotamento sanitário: constituído pelas 
atividades, infra-estruturas e instalações 
operacionais de coleta, transporte, tratamento e 
disposição final adequados dos esgotos 
sanitários, desde as ligações prediais até o seu 
lançamento final no meio ambiente; 
c) limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos: 
conjunto de atividades, infra-estruturas e 
instalações operacionais de coleta, transporte, 
transbordo, tratamento e destino final do lixo 
doméstico e do lixo originário da varrição e 
limpeza de logradouros e vias públicas; 
d) drenagem e manejo das águas pluviais 
urbanas: conjunto de atividades, infra-estruturas 
e instalações operacionais de drenagem urbana 
de águas pluviais, de transporte, detenção ou 
retenção para o amortecimento de vazões de 
cheias, tratamento e disposição final das águas 
pluviais drenadas nas áreas urbanas.  
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Perante o exposto, não é possível falar sobre saneamento 
básico no Brasil sem ao menos compreender a acepção do termo 
saneamento. Verificou-se que há uma infinidade de conceitos que se 
sobrepõem, se contrariam ou, ainda, que se caracterizam 
incompletos. Neste sentido, há que se considerar esta fragilidade 
conceitual, de modo a garantir que o saneamento seja 
compreendido no seu sentido mais amplo, sobretudo no campo das 
políticas públicas, tema abordado adiante. 

 

2.2 O CONCEITO DE TERRITÓRIO E SUA RELAÇÃO COM O 
SANEAMENTO 

 
Quanto ao conceito de território, utiliza-se como pano de 

fundo da pesquisa, pois é a representação de escala mais 
apropriada para discutir a concretização das políticas públicas de 
saneamento no âmbito local. Este conceitual-teórico é utilizado para 
evidenciar a problemática gerada no ordenamento territorial após a 
emancipação do município de Balneário Camboriú e a atual 
realidade do saneamento nos dois municípios que compartilham a 
mesma bacia hidrográfica.  

É com base no conceito de território que são discutidas as 
divisões político-administrativas em relação à unidade de 
planejamento territorial no âmbito das políticas de saneamento, 
debruçando-se sobre o debate em torno das relações de poder e 
dos condicionamentos que determinaram a formação do espaço 
territorial tal como ele é.  

O espaço é “formado por um conjunto indissociável de 
sistemas de objetos e sistemas de ações, não considerados 
isoladamente, mas como o quadro único no qual a história se dá” 
(SANTOS, 2004, p.63). Neste sentido, o espaço geográfico pode se 
dividir em várias categorias, dentre elas o território, conceito 
fundamental para o propósito deste trabalho. Para este autor o 
espaço geográfico não é sinônimo de território, mas o sentido das 
relações entre sociedade e espaço físico está presente nos dois 
conceitos.  

Seguindo essa mesma abordagem com utilização da visão 
de Milton Santos, o relatório do panorama do saneamento básico no 
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Brasil destaca a perspectiva dos desafios da universalização do 
saneamento e sua relação com o conceito de território. Pois o déficit 
de saneamento básico no Brasil e as desigualdades sócio-espaciais 
sugere a necessidade de se aplicar uma definição que abarque além 
da infra-estrutura implantada, aspectos culturais e socioeconômicos 
que englobam o Estado, mercado e a sociedade (BRASIL, 2011a): 

 
Por um lado, o elemento humano pode ser 
vislumbrado como aquele que exerce o poder de 
decisão em determinado território. Por outro, o 
elemento humano é também alvo e receptor, em 
seu território, das intervenções propostas. 

 

Outro conceito apresentado diz que: 

 
O território é uma materialidade terrestre que 
abriga o patrimônio natural de um país, suas 
estruturas de produção, os espaços de 
reprodução da sociedade, as fontes e os 
estoques de recursos naturais disponíveis. É 
nele que se acumulam as formas espaciais 
criadas pela sociedade ao longo do tempo e 
espaço produzido, agregam-se ao solo onde 
foram construídas, tornando-se estruturas 
territoriais, condições de produção e reprodução 
em cada conjuntura considerada. A avaliação 
das formas de valorização do espaço praticadas 
na história de um país é dada pela análise de 
sua formação territorial, isto é, a sua história 
analisada na ótica da dimensão espacial. Esta 
revela padrões de ocupação e de uso dos 
recursos, que modelam o território de que dispõe 
a sociedade na atualidade. (VIEIRA, 2008, p. 
29). 

 
Também neste sentido o Ministério de Desenvolvimento 

Agrário, apresenta o seguinte conceito para território: 
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É um espaço físico, geograficamente definido, 
geralmente contínuo, compreendendo cidades e 
campos, caracterizado por critérios 
multidimensionais, tais como o ambiente, a 
economia, a sociedade, a cultura, a política e as 
instituições, e uma população, com grupos 
sociais relativamente distintos, que se 
relacionam interna e externamente por meio de 
processos específicos, onde se pode distinguir 
um ou mais elementos que indicam identidade e 
coesão social, cultural e territorial. (BRASIL, 
2003). 

 
O conceito de território, seja a partir de conceitos técnicos ou 

de obras acadêmicas consolidadas, implica no entendimento mais 
amplo do espaço físico, associado às relações de controle e de 
poder exercidas pela sociedade e por suas produções. O território é 
um espaço dotado de história, poder, conflito e identidade que deve 
servir de base para planejar o espaço físico.  

É neste sentido que o conceito irá contribuir com a pesquisa, 
uma vez que permitirá avaliar de maneira qualitativa o impacto das 
políticas públicas de saneamento sobre o território a partir da 
consideração de aspectos fundamentais neste processo, como o 
Estado, sociedade, ambiente físico e suas relações. 

Tendo em vista o foco ao qual este trabalho se propõe, o 
conceito de bacia hidrográfica é trazido com o propósito de tornar 
mais local a análise de concretização da política pública de 
saneamento. Com a utilização do conceito de bacia hidrográfica 
busca-se aprimorar a discussão no que diz respeito à unidade de 
planejamento para as políticas públicas de saneamento. Ainda que 
se tenham incompatibilidades, visto que os limites territoriais dos 
municípios, enquanto divisão político-administrativa, nem sempre 
coincidem quanto se trata dos reflexos ambientais.  

Ao falar de saneamento, a unidade física afeta é a bacia 
hidrográfica, pois “o desenvolvimento de programas de combate à 
poluição e de assoreamento tornam-se mais eficientes quando se 
adota uma política integrada, com base na bacia hidrográfica” 
(CRABTREE apud GUERRA; MARÇAL, 2010, p. 61).  
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De acordo com Tucci (1993) a bacia hidrográfica diz respeito 
a uma área de captação natural de água oriunda de precipitação, 
que converge o escoamento de diversos cursos d‟água para um 
ponto de saída denominado exutório. Outra definição dada pelo 
autor diz respeito à bacia hidrográfica enquanto unidade de gestão 
dos recursos hídricos, a saber: 

 
A bacia hidrográfica, através da rede de 
drenagem fluvial, integra grande parte das 
relações de causa-efeito que devem ser tratadas 
na gestão. Embora existam outras unidades 
político-administrativas a serem consideradas, 
como os municípios, Estados, regiões e países, 
estas unidades não apresentam 
necessariamente o caráter integrador da bacia 
hidrográfica, o que tornaria a gestão parcial e 
ineficiente caso fossem adotadas (TUCCI, 1993, 
p. 748). 
 

Conforme preconiza o parágrafo 3º do artigo 19 da Lei 
Federal nº 11.445/2007, deve existir a compatibilização dos planos 
municipais de saneamento e o plano de recursos hídricos da bacia 
hidrográfica, este estabelecido pelos Comitês de Bacia, conforme 
exigência da Lei Federal nº 9.433 de 08 de janeiro de 1997.  

Ao estudar a geomorfologia ambiental Hart (apud GUERRA; 
MARÇAL, 2010) destaca a importância das técnicas de manejo para 
se compreender a bacia hidrográfica e minimizar os impactos 
gerados por intervenções inadequadas, tais como: poluição das 
águas dada pelo esgoto despejado in natura, o assoreamento 
gerado pela construção de barragens; a erosão; a retificação dos 
rios, entre outros.  

Como exemplo cita-se a importância de boas técnicas para 
atender à caracterização físico-ambiental de um município durante a 
implantação de um sistema de esgoto, pois 

 
[...] na construção de uma rede de esgoto, numa 
determinada cidade, os dutos terão que ser 
colocados no solo, sendo necessárias obras de 
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escavação, bem como, muitas vezes, obras de 
estabilidade de encostas, por onde eles 
passarão. Os materiais ao longo do percurso que 
esses dutos vão atravessar podem trazer 
consequências danosas para o meio físico e, 
dessa forma, danos ambientais para as pessoas 
que vivem próximas a essas obras. [...] Isso 
pode acontecer, tanto em áreas continentais 
como em áreas marinhas, quando interceptores 
oceânicos são construídos para levar o esgoto 
para áreas afastadas da praia. (GUERRA; 
MARÇAL, 2010. p. 61) 
 

Além dos aspectos físicos as legislações que disciplina a 
gestão ambiental da bacia hidrográfica também são instrumentos 
fundamentais. Segundo Brookes e Gregory (apud GUERRA; 
MARÇAL, 2010) a influência das legislações no processo de gestão 
da bacia hidrográfica é essencial para que se possibilite a ascensão 
de políticas públicas de saneamento mais apropriadas para a região.   

 

2.3 POLÍTICAS PÚBLICAS 
 

Este item tem por objetivo apresentar o conceito de políticas 
públicas a partir da abordagem multicêntrica, abrangendo o ciclo e 
os instrumentos inerentes às políticas públicas. Além disso, faz-se 
menção aos modelos de administração pública com intuito de 
compreender sua relação com o desenvolvimento do saneamento 
no município em estudo. 

O primeiro subitem trata dos antecedentes que 
representaram as primeiras políticas públicas de saneamento. 
Seguidamente apresenta-se a trajetória das políticas de saneamento 
no Brasil, representadas notadamente pelas legislações enquanto 
instrumentos aplicados em diferentes períodos. E por fim apresenta-
se a agenda pública do saneamento em Balneário Camboriú que 
fora fator determinante para a implementação da política pública no 
âmbito local.  

O conceito de políticas públicas está diretamente relacionado 
ao problema de pesquisa, uma vez que traz toda a discussão das 
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tomadas de decisão do Estado acerca da formulação, 
implementação e avaliação de diretrizes, projetos, programas e 
ações.  

De acordo com Heidmann e Salm (2009), a política pública é 
a arte de governar e atingir o bem público, seja através, unicamente, 
do poder do Estado ou das forças da sociedade e do mercado que 
contribuam para sua formatação. Trata-se de processos, métodos e 
expedientes ligados ao poder e voltados à coletividade. 
Operacionalmente  “é entendida como ações, diretrizes fundadas em 
leis e empreendidas como funções de Estado por um governo, para 
resolver questões gerais e específicas da sociedade” (HEIDMANN; 
SALM, 2009, p. 29). Este conceito é base para este trabalho, pois a 
partir pode-se trabalhar as distintas variáveis que representaram a 
implementação das políticas públicas em prol do saneamento em 
Balneário Camboriú, seja uma ação, um programa, modelos de 
gestão empreendidos, legislações, entre outras. 

Neste mesmo sentido, Secchi (2010, p. 8) diz que os 
instrumentos podem ser de nível estratégico, a exemplo das 
políticas nacionais norteadoras ou em nível local através de: 
“programas públicos, projetos, leis, campanhas publicitárias, 
esclarecimentos públicos, inovações tecnológicas e organizacionais, 
subsídios governamentais, rotinas administrativas”. Segundo ele, 
“são políticas públicas tanto as diretrizes estruturantes (de nível 
estratégico) como as diretrizes de nível intermediário e 
operacionais”. (SECCHI, 2010 p. 5). 

No campo teórico-conceitual do significado de políticas 
públicas norteia-se por duas abordagens a estatista

4
 e a 

multicêntrica
5
. Elas não são totalmente excludentes, mas segundo 

                                                           
4
 A abordagem estatista (state-centered policy-making) considera as 

políticas públicas, analiticamente, monopólio de atores estatais. Segundo 
essa concepção, o que determina se uma política é ou não “pública” é a 
personalidade jurídica do ator protagonista. Em outras palavras, é política 
pública somente quando emanada de ator estatal (HECLO ET al apud 
SECCHI, 2010). 
5
 A abordagem multicêntrica considera “[...] organizações privadas, 

organizações não governamentais, organismos multilaterais, redes de 
políticas públicas (policy networks), juntamente com atores estatais, 
protagonistas no estabelecimento das políticas públicas” (DROR et al apud 
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Secchi (2010) representam um nó conceitual que deve ser 
considerado em qualquer análise. 

Através da abordagem estatística, Howlett e Ramesh (2003) 
afirmam que as políticas públicas compreendem tanto definições 
mais simples como teoricamente formuladas, caracterizando-se 
como fenômenos complexos constituídos a partir das decisões de 
inúmeros indivíduos e diversas instituições do governo. Esses 
autores apresentam duas definições: uma originada de Tomas Dye 
que define política pública como tudo o que um governo decide ou 
não fazer; e outra formulada por Jenkins, que define a política 
pública como um conjunto de decisões inter-relacionadas, tomadas 
por um ator ou grupo de atores políticos, em prol da seleção de 
objetivos e dos meios para alcançá-los (JENKINS apud 
HOWLETTE; RAMESH, 2003).  

Enquanto para Secchi (2010), defensor da abordagem 
multicêntrica, a política pública é conceituada essencialmente em 
torno de um problema público.  

 
[...] o que define se uma política é ou não pública 
é a sua intenção de responder a um problema 
público, e não se o tomador de decisão tem 
personalidade jurídica estatal ou não estatal. [...] 
E a interpretação do que seja um problema 
público e do que seja a intenção de enfrentar um 
problema público aflora nos atores políticos 
envolvidos com o tema (os policymakers, os 
policytakers), os analistas de políticas públicas, a 
mídia, os cidadãos em geral (SECCHI, 2010. 
p.2-3). 
 

Segundo Secchi (2010), na abordagem multicêntrica é mais 
útil distinguir a esfera pública da esfera privada do que a esfera 
estatal da não estatal. Assim sendo, a questão reside na solução do 
problema público e no resultado que política gera independente da 
personalidade jurídica da instituição. Para este mesmo autor se o 
agente governamental decide não agir em prol de um problema 

                                                                                                                                 
SECHI, 2010). 
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público, significa que a omissão do agente público resultou na 
ausência de política pública, diferente da abordagem estadista. 

Ou seja, a política pública pode utilizar de diversos 
instrumentos e concretizar-se unicamente pelo governo, em parceria 
com instituições privadas ou com o envolvimento da sociedade civil 
organizada. Ela é concretizada a partir da tomada de decisão e 
reflete positivamente quando resulta na solução de um problema 
coletivo. Optou-se, então, pela abordagem multicêntrica para que 
melhor se possa identificar a trajetória das políticas de saneamento 
no Brasil e sua operacionalização no âmbito local, sobretudo pelo 
fato de termos como marco legal do saneamento a Lei Federal nº 
11.445/2007 que traz importantes instrumentos descentralizadores, 
possibilitando distintos arranjos institucionais para a gestão do 
saneamento.  

Faz-se necessário, ainda, compreender como se dá o 
processo de formação da política, denominado também por ciclo da 
política pública (ver Figura 1).  

 

Figura 1 - Ciclo de políticas públicas 
 

 
Fonte: SECCHI, 2010, p.33. 
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De acordo com Secchi (2010), o ciclo de políticas públicas 
esquematiza a vida de uma política pública em fases sequenciais e 
interdependentes a fim de que se sejam visualizadas e 
interpretadas. Nem sempre elas costumam obedecer a lógica ideal 
do ciclo, pois muitas vezes tem sua dinâmica alternada. 

Entretanto, o ciclo permite uma melhor organização das 
ações em prol da formulação e análise da política. Segundo Secchi, 
(2010) as principais fases do ciclo da política pública são: “1) 
identificação do problema; 2) formação da agenda; 3) formulação de 
alternativas; 4) tomada de decisão; 5) implementação; 6) avaliação; 
7) extinção”. As quais estão apresentadas, resumidamente, no 
Quadro 1.  

 

Quadro 1 – Fases do Ciclo da Política Pública 
Identificação 
do problema 

É uma discrepância entre o status quo e uma situação 
desejada (ideal). 

Formação da 
agenda 

É um conjunto de problemas ou questões entendidas 
como relevantes. 

Formulação de 
alternativas 

É o momento em que são elaborados programas, 
métodos, estratégias ou ações e prol dos objetivos 
estabelecidos. 

Tomada de 
decisão 

Caracterizada pelo momento em que os interesses dos 
atores são equacionados e as intenções (objetivos e 
métodos) de enfrentamento de um problema público são 
explicitadas. 

Implementação 
da política 
pública 

A fase de implementação sucede à tomada de decisão e 
antecede os primeiros esforços avaliativos. É nesta fase 
que são produzidos os resultados concretos da política 
pública. 

Avaliação A avaliação de uma política compreende a definição de 
critérios, indicadores e padrões que podem levar à sua 
continuidade, à reestruturação ou à sua extinção. 

Extinção A extinção se dá quando basicamente por três causas: 
1)quando o problema é solucionado; 2) quando os 
programas, as leis ou ações são ineficazes; 3) quando o 
problema deixou de fazer parte da agenda política, ainda 
que não tenha sido solucionado. 

Fonte: adaptado de SECCHI, 2010. 
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Após compreender o ciclo da política pública cabe destacar 
como seria a operacionalização na prática. Então, ao invés de 
explanar as diversas tipologias de políticas públicas existentes, tais 
como tipologia de Lowi, tipologia de Wilson, tipologia de Gormley; 
entre outras, preferiu-se voltar à análise para os modelos de 
administração pública predominantes no Brasil. Estes que são 
fundamentais para identificar o tipo de gestão do saneamento 
aplicada, em cada período de análise, no município de Balneário 
Camboriú. 

 

2.3.1 Modelos de Administração Pública 
 

A administração pública brasileira pode ser representada por 
três modelos de gestão: a Velha Administração Pública; A 
Administração Pública Gerencial e o Novo Serviço Público.  

A velha administração pública foi marcada pela fase 
patrimonialista e burocrática. Segundo Torres (2004) o 
patrimonialismo surgiu a partir do século XVI, no Brasil Colônia, e 
deixou resquícios na cultura brasileira até os dias atuais. Nesse 
período o Estado era “a grande instituição garantidora dos privilégios 
sociais e econômicos de uma elite rural, aristocrática e parasita.” 
(TORRES, 2004, p. 143). Ou seja, a administração pública foi tinha 
caráter autoritário e era gerenciada de forma a garantir favores a 
determinadas classes. Não havia separação entre o bem público e o 
privado. Já a gestão burocrática foi instituída, no Brasil, a partir da 
década de 1930 com o intuito de centralizar as ações, separar o 
público do privado, hierarquizar as funções e obedecer aos 
princípios de mérito e impessoalidade. Este modelo racional-legal 
idealizado por Weber

6
 foi importante para a padronização e 

formalização dos procedimentos que se tornavam mais complexos 
nas organizações, mas seus excessos tornaram-se disfunções, 
tornando-se insuficiente para garantir eficiência na implementação e 
gestão das políticas públicas (TORRES, 2004).  

                                                           
6
 Max Weber foi um sociólogo alemão considerado o fundador da Teoria 

Burocrática, escreveu “A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo”. 
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De acordo com Torres (2004), desde a ditadura militar houve 
várias tentativas de minimizar essas disfunções. No entanto, 
somente em 1995, com a constituição do Ministério da 
Administração Federal e Reforma do Estado – MARE, no governo 
de Fernando Henrique Cardoso, deu-se início à Reforma Gerencial 
do Estado idealizada por Bresser Pereira. Esta reforma propiciou 
uma nova estruturação, abriu espaço para parcerias com o setor 
privado, flexibilizou as regras burocráticas e possibilitou a efetiva 
descentralização político-administrativa prevista na Constituição 
Federal de 1988. Eis que surge o gerencialismo. 

A Administração Pública Gerencial foi marcada entre a 
década de 1970 até 1995 e teve como principal objetivo a busca 
pela eficiência, valor ignorado pela burocracia weberiana da velha 
administração pública. De acordo com Torres (2004), o 
gerencialismo representou um momento de reformulação e 
modernização da administração pública brasileira. 

Já o modelo do Novo Serviço Público, ou Nova 
Administração Pública (NAP) surge a partir de 1995 e está inspirado 
nas teorias políticas democráticas. Este modelo favorece o 
reconhecimento de uma cidadania engajada e possibilita a inserção 
de instrumentos bastante participativos, com destaque ao controle 
social, à transparência, à governança, bem como aos princípios do 
humanismo organizacional, com maior compreensão da função 
pública, valorização dos servidores e entendimento de que os 
cidadãos são co-produtores das políticas públicas (DENHARDT, 
2004). 

Em que pese essa evolução, a administração pública 
brasileira ainda possui traços da velha administração pública nas 
políticas brasileiras, seja pelos favorecimentos privados herdados da 
época do patrimonialismo ou pelo excesso de burocracia na gestão 
pública. Da mesma forma o gerencialismo também deixou suas 
marcas.  

Por outro lado, a NAP ainda é um modelo em construção, 
que por vezes ainda consta como ideal. Contudo, mesmo que 
pareça uma tanto utópica, é inegável que as políticas públicas 
brasileiras já apresentam algumas características. É o caso da 
Política Nacional de Recusos Hídricos, da Política Nacional de 
Saneamento Básico, da Política Nacional de Resíduos Sólidos entre 
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outras. Recentes legislações que ampliam os mecanismos de 
transparência, regulação e controle social, pressupondo maior 
participação da sociedade, integração das esferas pública e privada 
e a possibilidade de atuação em redes.  Tudo em prol de políticas 
públicas mais responsivas. 

 

2.3.2 A Trajetória das Políticas Públicas de Saneamento no 
Brasil 
 

A trajetória das políticas de saneamento no Brasil foi 
influenciada, em parte, pelos movimentos ocorridos em outras partes 
do mundo. De acordo com Ramos (apud OLIVEIRA, 2003) há 
registros de obras e ações de saneamento na China e no Egito 
desde o sétimo século antes da era cristã. Este mesmo autor cita 
também que a preocupação com o saneamento na antiguidade se 
deu em função das grandes epidemias e pestes oriundas do 
crescimento populacional da Idade Média associado à falta de água 
e de esgoto.  No século XIX destacam-se o movimento higienista, 
surgido na Europa, com as primeiras ações do poder público 
voltadas ao saneamento urbano, as quais preconizaram a 
eliminação das águas empoçadas e dejetos domésticos nas vias 
públicas como medida de saneamento fundamental à saúde pública. 
Este movimento repercutiu também no Brasil logo após a 
Proclamação da República, em 1889, durante o processo de reforma 
urbanística (SILVEIRA, 1998). Verifica-se que os antecedentes 
registram o surgimento das políticas públicas de saneamento em 
função da preocupação com a saúde.  

De acordo com o relatório do Panorama de saneamento 
básico no Brasil, os impactos da insalubridade ambiental sobre o 
risco de agravo à saúde do homem geraram altos índices de 
doenças infecciosas e parasitárias como esquistossomose, a 
leptospirose e a dengue, sobretudo nas regiões com ausência e 
precariedade dos serviços. Atualmente ainda há registros de índices 
dessas doenças que se dá em decorrência da ausência de 
abastecimento de água potável e sistemas de coleta e tratamento de 
esgoto sanitário e resíduos sólidos. (BRASIL, 2011). 
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A institucionalização do saneamento no Brasil e a forma de 
implementação das políticas públicas condicionaram as ações de 
saneamento em prol de ações pautadas ora pela preocupação da 
saúde, ora pelas questões ambientais, estas que se tornaram mais 
fortes a partir da década de 1980.  

Como fora apresentado, na era republicana, as políticas 
implementadas seguiram os modelos centralizadores do período 
colonial, com políticas públicas dissociadas marcadas pelo caráter 
patrimonialista da administração pública. Já durante o período 
militar, marcado pela burocracia estatal, o modelo centralizador e 
desenvolvimentista trouxe outro cenário. Pela primeira vez as 
políticas públicas de saneamento se delinearam sob forma de um 
marco legal, ao ser aprovado o Decreto-Lei nº 200/1967 contendo 
propostas que priorizaram o saneamento básico. Nesse período, na 
era Vargas, houve também a institucionalização do Banco Nacional 
da Habitação, fonte financiadora do saneamento básico e as 
políticas de saneamento, na sua maioria, estavam sob 
responsabilidade dos municípios. Após esse período inicia a 
trajetória mais contemporânea do saneamento a ser apresentada no 
próximo item. 

Em função das demandas de infra-estrutura decorrente da 
urbanização da década de 1970 e do despreparo institucional 
público para realizar intervenções urbanísticas sustentáveis, emergiu 
na agenda pública a preocupação com o desenvolvimento de ações 
efetivas relacionadas ao saneamento (DACOL; DEBETIR, 2009). As 
injustiças e desigualdades que emergiram nos territórios impeliram o 
Estado à alteração no modelo de políticas públicas de saneamento 
com a criação do primeiro plano nacional de saneamento, intitulado 
PLANASA, que aconteceu no bojo do sistema político da ditadura 
militar. A partir disso o contexto do saneamento brasileiro se alterou 
e a identificação de fragilidades no ordenamento territorial ficou mais 
visível tanto em termos regionais como locais. 

O PLANASA foi criado oficialmente em 1978 e durou 
formalmente até 1992. Este plano estabeleceu normas e 
mecanismos para proporcionar a institucionalização no país de 
concessionárias estaduais responsáveis pela prestação de serviços 
de abastecimento de água e esgotamento sanitário.  
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Nesse período foram consolidados os valores que surgiram 
nos anos 50 como a autonomia da administração direta, a auto-
sustentação dos serviços através das tarifas e o financiamento  
baseado em recursos retornáveis. Houve uma extrema 
concentração de decisões através  da imposição das companhias 
estaduais sobre os serviços municipais e uma separação radical das 
instituições que cuidam e coordenam a  saúde no Brasil e as que 
planejam o saneamento, tendo como conseqüência a desarticulação 
dessas políticas. O PLANASA rompeu com a tradição de gestão 
municipal do setor, retirando uma série de atribuições que eram dos 
municípios e transferindo o planejamento, o financiamento e a 
política tarifária para outras esferas, alheias à sua órbita (DEPIERI, 
2009). 

Segundo Niebuhr (2009), neste sistema, os municípios não 
dispunham de papel relevante, os investimentos, planejamento, 
gerenciamento, valor da tarifa, tudo estava sob controle da 
administração pública estadual. Entretanto, houve avanços 
significativos para o sistema de abastecimento de água em algumas 
regiões. 

O PLANASA contava com o Banco Nacional de Habitação – 
BNH para gerir os sistemas de modo a normatizar, coordenar e 
aprovar os programas estaduais e políticas tarifárias. Cabia aos 
governos estaduais manter o controle acionário das companhias 
estaduais que prestavam os serviços a partir da concessão recebida 
dos municípios. Com extinção do BNH em 1986 por meio do 
Decreto-Lei 2.291 de 21 de novembro de 1986 e a decadência do 
Planasa que durou formalmente até 1992, as linhas de crédito foram 
concentradas no Programa de Saneamento para Núcleos Urbanos 
(Pronurb)

7
. Entretanto, houve pouco avanço, uma vez que este 

último programa encontrou muitas dificuldades em promover 
investimentos. Isto em razão da redução de arrecadação líquida do 

                                                           
7
 O Pronurb - Programa de Saneamento para Núcleos Urbanos fazia parte 

do plano de ação formado por outros dois programas Programa de 
Saneamento para População de Baixa Renda (Prosanear) e o Programa 
Social de Emergência e Geração de Empregos (Prosegue). Todos 
coordenados pela Secretaria Nacional de Saneamento e Ministério da Ação 
Social. 
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FGTS, baixo retorno dos empréstimos e da inadimplência por parte 
dos serviços autônomos municipais e concessionárias estaduais 
(FARIA; NOGUEIRA; MULLER, 2005).  

De acordo com Turolla (2002), apesar do bom desempenho 
na cobertura dos serviços de abastecimento de água, o PLANASA 
entra em decadência. Isso ocorreu em virtude da extinção do Banco 
Nacional da Habitação (BNH), que resultou na crise do setor de 
saneamento nos fins da década de 1980. Este modelo centralizado 
de política pública adotado nas últimas décadas refletiu em alguns 
dados que atualmente ainda demonstram a precariedade do 
saneamento no Brasil. 

O que se percebe é que nenhum dos momentos anteriores 
foi decisivo para responsabilização do Estado na formulação, 
implementação e avaliação das políticas públicas de saneamento.  
Houve atuação de um Estado ora autoritário e ora ausente. Desde a 
decadência do PLANASA até a constituição da Lei Federal nº 
11.445/2007 houve uma lacuna que estagnou as políticas de 
saneamento e conseqüentemente os avanços na cobertura do 
saneamento básico no Brasil. 

Com a Constituição Federal de 1988 as competências sobre 
os serviços de interesse local passaram para a responsabilidade dos 
municípios. (BRASIL, 1988). Com isto apresentou-se a possibilidade 
de novos modelos de políticas públicas de saneamento, uma vez 
que se ampliaram os direitos democráticos dos cidadãos. Não 
obstante, após o estabelecimento destes dispositivos 
constitucionais, identifica-se um período em que o poder público 
continuou ausente na discussão do saneamento.  

Após a Constituição Federal de 1988 (CF/88) marca-se um 
período de descaso nas políticas públicas de saneamento no Brasil. 
Assim, diante do frágil cenário do saneamento e da necessidade de 
promover o desenvolvimento institucional deste setor no Brasil, o 
Governo Federal criou a Lei n° 11.445 de 05 de janeiro de 2007, que 
trata da Política Nacional de Saneamento Básico. Esta nova política 
reforça a competência dos municípios, já determinada no artigo 30, 
da CF/88, alterando significativamente o modelo de gestão do 
saneamento no Brasil, ou seja, descentralizando a gestão do 
saneamento, antes sob a responsabilidade das concessionárias 
estaduais (DACOL; DEBETIR, 2009). 
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Dados do Diagnóstico de Água e Esgotos elaborado pelo 
Sistema Nacional de Informações de Saneamento (SNIS) apontam 
80,9% de cobertura para o abastecimento de água e somente 42% 
para o esgotamento sanitário. Dados insuficientes para atingir as 
metas previstas nos Objetivos do Milênio pactuadas em nível global, 
através do acordo estabelecido junto à Organização das Nações 
Unidas em que o Brasil é signatário (BRASIL, 2009).  

De acordo com o PLANSAB, no que se refere ao 
esgotamento sanitário estima-se que a cobertura em 2015 deveria 
ser  de  69,71% e em 2030 de 90%  da  população  brasileira  com  
soluções adequadas. Entretanto, em que pese a intervenção do 
governo federal através do incremento de recursos disponibilidades 
através do Programa de Aceleração de Crescimento, a 
probabilidade de alcançar estes dados não chega a 29,811% 
(BRASIL, 2011).  

Contudo, percebe-se que a trajetória do saneamento no 
Brasil não registra antecedentes decisivos para a participação 
conjunta do Estado e da sociedade na formulação das políticas 
públicas de saneamento, nem mesmo na discussão do tema 
saneamento por parte da sociedade.  Houve atuação de um Estado 
ora autoritário e ora ausente, predominando a ausência de políticas 
públicas de saneamento, cenário com tendência à alteração a partir 
nova Política Nacional de Saneamento, que será apresentada no 
próximo tópico. 

 

2.3.3. A Lei Federal n. 11.445/2007 Enquanto Instrumento de 
Política Pública 
 

A Lei Federal n. 11.445/2007 contempla diversos 
instrumentos de planejamento, acompanhamento e gestão e 
ampliação os meios de participação da sociedade, bem como define 
diretrizes que têm por objetivo alcançar a universalização dos 
serviços e a integração dos serviços de água potável, esgotamento 
sanitário, drenagem pluvial e resíduos sólidos.    

É o marco regulatório mais recente em vigor, cuja finalidade 
é promover ações em prol da universalização do saneamento. Além 
disso, ainda, destaca princípios fundamentais, tais como: a 
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universalização do acesso; a integralidade; a eficiência; a 
sustentabilidade econômica; a utilização de tecnologias apropriadas; 
a transparência; o controle social; a segurança, a qualidade; 
regularidade e a adoção de técnicas que atendam às peculiaridades 
locais.  

Enquanto marco institucional, a lei trata da obrigatoriedade 
do Plano Municipal de Saneamento, tal qual deve constar algumas 
etapas de planejamento: objetivos de curto, médio e longo prazo; 
programas, projetos e ações para alcançar os objetivos, metas em 
conformidade com o Plano Plurianual e com outros instrumentos 
orçamentários relacionados e as ações de contingência. 

Apesar desta legislação conter diversos instrumentos que 
vêm representar um novo momento para o saneamento no Brasil, o 
Estado, juntamente com a sociedade, a partir dessa política vigente, 
deverá buscar novos meios de garantir o seu cumprimento, a fim de 
garantir a universalização do acesso e a  sustentabilidade ambiental. 
Neste sentido, acredita-se que o cumprimento dessa política requer 
uma análise mais complexa sobre outras políticas públicas 
relacionadas, de modo a identificar suas relações, convergências e 
ou contradições.  Esta política vem ao encontro da nova 
administração pública defendida por Denhardt e representada pelo 
nível estratégico de política pública apresentado por Secchi, 
representando, portanto, um novo momento nas políticas públicas 
de saneamento no Brasil. 
 

2.4 AGENDA PÚBLICA LOCAL: A QUESTÃO DO SANEAMENTO 
EM BALNEÁRIO CAMBORIÚ 
 

Este item tem como objetivo contextualizar a origem da 
preocupação do saneamento em Balneário Camboriú, que é recorte 
para análise empírica dessa pesquisa. Trata-se de apresentar a 
inserção dessa temática na agenda pública local, a fim de identificar 
os condicionantes que levaram à definição de políticas de 
saneamento no município.  

A questão do saneamento na cidade Balneário Camboriú 
confunde-se, em parte, com o município de Camboriú, pois ambos 
compartilham a mesma bacia hidrográfica. Neste sentido, para 
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melhor compreender o tema no que diz respeito à sua consolidação 
na agenda pública local, é necessário contextualizar a origem dos 
problemas no âmbito da bacia hidrográfica do Rio Camboriú. 

A Bacia Hidrográfica do Rio Camboriú compreende 199,80 
km², situa-se no litoral centro-norte catarinense e abrange os 
municípios de Camboriú e Balneário amboriú. Habitada por índios 
tanto no litoral como no interior, a região onde se situa a bacia foi 
colonizada a partir do século XVIII, predominantemente, pelos 
portugueses que originaram o povoamento das seguintes 
localidades: Tijucas, Penha, Piçarras, Itajaí e Camboriú. A região da 
bacia foi constituída a partir de imigrantes açorianos, sendo 
colonizada em 1758 (EPAGRI/CIRAM, 2012). 

Quanto aos municípios que ocupam a bacia, registra-se que 
Camboriú foi emancipado em 1884. O município de Balneário 
Camboriú foi oficialmente constituído somente em 1964, quando 
houve seu desmembramento daquele município através da Lei nº 
960 de 08 de abril de 1964 (SANTA CATARINA, 1964). 

As primeiras ocupações territoriais em Balneário Camboriú 
são marcadas no final da década de 1920, quando iniciou o 
processo de desenvolvimento turístico da área. Nessa época 
surgiram as primeiras casas de veraneio na região central, próximo 
à praia, pertencentes a teuto-brasileiros, o quais contribuíram para 
melhorias na infra-estrutura com o estabelecimento de comercios, 
especialmente ligados à hotelaria. Foram eles que trouxeram o 
hábito de ir à Praia como lazer, pois anteriormente o mar era 
utilizado apenas para pesca e ou banhos medicinais (SKALEE; 
REIS, 2008).  

Conforme destaca IBGE (2013), a localização geográfica 
privilegiada foi fator preponderante para o surgimento das atividades 
hoteleiras, que tem como marco o ano de 1932 com a construção do 
primeiro hotel, que se localizara na confluência das Avenidas Central 
e Atlântica.  

Dando continuidade, Skalee e Reis (2008) relatam que 
durante a segunda guerra mundial (1939-1945) o exército brasileiro 
utilizou as moradias e os hotéis da orla com fins de observatorios da 
costa brasileira, fato que afastou os alemães da região que temiam 
serem hostilizados. A partir de 1964 Balneário Camboriú torna-se 
município autônomo e desponta para o crescimento.  
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Em seguida, na “década de 70, a inauguração da BR-101 
incentivou a entrada de turistas no município - não só brasileiros, 
mas também estrangeiros de países do Conesul, especialmente 
Argentina, Chile e Uruguai” (SKALEE; REIS, 2008) e o municipio 
passa a ser conhecido como atrativo turístico nacional e 
internacional. 

Desde então houve intenso processo de crescimento 
populacional na área urbana da bacia próximo à foz, associado à 
falta de planejamento e infra-estrutura, inclusive no que diz respeito 
ao tratamento de esgoto. Já nas áreas rurais destaca-se a 
degradação ambiental causada pelo manejo inadequado dos 
plantios, pela exposição do solo em função da monocultura de 
eucalipto e pinus, bem como pela expansão das áreas cultivadas, 
das carvoarias e áreas de pastagens (URBAN, 2008). A área da 
bacia foi marcada pela “grande heterogeneidade de usos e 
ocupações, sendo que ela retrata e exemplifica as situações 
presentes em muitos espaços costeiros catarinenses, que é o da 
expansão urbana acelerada e sem planejamento” (COMERLATO, 
2012, p.13). 

Esse contexto demonstra o quanto as duas cidades estão 
diretamente relacionadas, primeiro em razão de compartilharem a 
mesma bacia hidrográfica, em alguns aspectos com características 
ambientais semelhantes e por outros complementares. Camboriú 
possui área rural, enquanto Balneário Camboriú é totalmente 
urbana. As principais nascentes de água que drenam para o ponto 
de captação de água para abastecimento das duas cidades,  
localizam-se no municipio de Camboriú, enquanto a foz do rio 
Camboriú situa-se na região central de Balneário Camboriú e 
deságua na Praia Central.  

Os problemas ambientais foram fortemente manifestados na 
cidade de Balneário Camboriú, em função de localizar-se na zona 
costeira e possuir a Praia Central como atrativo turístico, fazendo 
com que emergisse na agenda pública a poluição como tema 
central. De acordo com o entrevistado A (GAM), que atuou como 
gestor na Prefeitura de Balneário Camboriú - PMBC nessa época, as 
principais reclamações eram: higiene pública; poluição da praia 
central e péssimo odor, oriundos do despejo de esgoto in natura que 
associado ao solo arenoso da região gerava intensa contaminação. 
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Eis que a questão do saneamento surge na agenda pública local, 
sendo tema amplamente discutido politicamente e estudado 
tecnicamente no final da década de 1970 pela PMBC. 

Conforme Boletim nº 89, emitido em 04 de outubro de 1975 
(BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 1975) pela PMBC, durante os dois anos 
anteriores houve intensa dedicação da PMBC em prol dos projetos 
para realização das obras de abastecimento de água, de 
esgotamento sanitário e de drenagem pluvial, pois os problemas 
sanitários e de higiene pública da cidade eram vistos como urgência 
e demandavam por soluções para minimizar os odores gerados pelo 
solo arenoso que recebia esgoto in natura das edificações, bem 
como para diminuir a poluição da praia.  

Esse mesmo boletim registra a assinatura do Convênio 
firmado entre a PMBC e a CASAN, que fora visto como marco para 
solução dos problemas sanitários da cidade. Embora a prestação do 
saneamento tenha sido centralizado no Estado, pela CASAN, o 
debate a cerca do saneamento na agenda pública local continuou 
como prioridade. No dia 15 de dezembro de 1976 registra-se através 
do Boletim nº 118/PMBC (BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 1976a) a 
aprovação de empréstimo no valor de Cr$ 15.000.000,00 (via 
Resolução nº 93 do Banco Nacional da Habitação) para implantação 
do sistema de galerias pluviais. Sendo que, precisamente, no dia 16 
de agosto de 1976 registra-se através do Boletim nº 110 
(BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 1976b), que o então Prefeito Gilberto 
Américo Meirinho e sua equipe técnica entregam à CASAN o projeto 
do sistema de esgotamento sanitário adequado às exigências do 
BNH, o qual fora executado anos posteriores por essa 
concessionária estadual.  

Diante do exposto, registram-se as primeiras políticas 
públicas de esgotamento sanitário no município de Balneário 
Camboriú a partir da década de 1970. É fato que o forte crescimento 
populacional associado ao fator turístico foi preponderante para 
introduzir Balneário Camboriú na vitrine do Estado de Santa 
Catarina, fazendo com que o tema saneamento emergisse na 
agenda pública. 
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3 O DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO 
SANITÁRIO EM BALNEÁRIO CAMBORIÚ 
 

O presente item aponta a contextualização da realidade de 
estudo, com o objetivo de proporcionar ao leitor uma leitura 
compreensiva do saneamento no âmbito da bacia hidrográfica do 
Rio Camboriú, notadamente do município Balneário Camboriú, que é 
o recorte para análise empírica desta pesquisa. Para isso, 
apresenta-se a caracterização da área de estudo, seguida da 
descrição do processo de implantação do sistema de esgotamento 
sanitário do município de Balneário Camboriú através de quatro 
períodos distintos, a saber: 1970-1980; 1980-1990; 1990-2000; 
2000-2013. 

Apresenta-se como se deu o desenvolvimento do sistema de 
esgotamento sanitário entre os anos de 1970 e 2013. A análise inicia 
na década de 1970, porque essa época foi marcada pela 
repercussão na agenda pública do péssimo odor, higiene pública e 
poluição, problemas gerados em função do despejo de esgoto in 
natura no Rio Camboriú e na Praia Central e finaliza com a 
demonstração da situação do saneamento no ano de 2013, aonde 
se registra um cenário de aproximadamente 100% de cobertura dos 
serviços de coleta e tratamento de esgoto. O intuito é descrever 
como se deu a implantação nesse interstício e identificar os fatores 
determinantes para o desenvolvimento do sistema de esgotamento 
sanitário. 
 

3.1 PROCEDIMENTO METODOLÓGICOS 
 

Norteando-se pelos pilares da educação metodológica 
buscou-se identificar os procedimentos mais adequados ao 
problema de pesquisa, ao referencial teórico e à premissa de gerar 
informações confiáveis, a fim de alcançar os objetivos propostos 
respondendo a três questões: 1) Como se deu a trajetória das 
políticas públicas de saneamento no Brasil?; De que forma ocorreu o 
desenvolvimento do sistema de esgotamento sanitário em Balneário 
Camboriú?; Qual a relação das políticas públicas de saneamento 
implementadas em Balneário Camboriú e as implicações territoriais 
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no âmbito da bacia hidrográfica do Rio Camboriú? Para isso o 
estudo delineou-se a partir de uma abordagem qualitativa, uso de 
dados quantitativos e procedimentos de pesquisa bibliográfica, 
documental e estudo de caso com aplicação de entrevistas semi-
estruturadas, sendo que o processo de pesquisa foi dividido em três 
partes básicas: revisão teórico-temática; estudo de caso e 
resultados e sugestões, conforme fluxograma da pesquisa (ver 
Figura 2), e enquadramento metodológico (ver Figura 3). 
 
 
 

Figura 2 - Fluxograma da pesquisa 
 
 

Fonte: elaborado pela autora. 
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Figura 3 - Enquadramento metodológico 

Fonte: elaborado pela autora. 
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A estratégia utilizada para condução da pesquisa empírica 
foi o estudo de caso, que segundo Gil (2002), compreende-se pelo 
estudo profundo e detalhado de certo fenômeno ou objeto.  
Primeiramente foram levantadas as fontes secundárias de 
informação, as quais contribuíram, em conjunto com a experiência 
da pesquisadora, para uma análise preliminar da situação do 
sistema de esgotamento sanitário no âmbito da bacia hidrográfica do 
Rio Camboriu, notadamente do município de Balneário Camboriú, 
que é recorte da pesquisa.  A bacia hidrográfica do Rio Camboriú foi 
escolhida como universo da pesquisa em função dos reflexos 
ambientais; das implicações territoriais e por compreender os 
municípios Camboriú e Balneário Camboriú: o primeiro que é a 
cidade-mãe e o segundo por representar o recorte para a análise 
empírica. Já o município de Balneário Camboriú foi pano de fundo 
para o estudo de caso que envolveu a análise do desenvolvimento 
do sistema de esgotamento sanitário.  

Para estudo de caso foi utilizada como técnica de coleta de 
dados primários a realização de entrevistas semiestruturadas, que 
foram norteadas por um roteiro pré-estabelecido (ver Apêndice A). A 
entrevista como técnica de coleta de dados foi escolhida porque é 
aonde “o investigador se apresenta frente ao investigado e lhe 
formula perguntas com o objetivo de obtenção de dados que lhe 
interessam à investigação” (GIL, 1999, p. 117). Enquanto a opção 
pela semiestruturada se deu em função deste tipo permitir a 
utilização de perguntas pré-estabelecidas, mas não interferir na 
liberdade do investigador formular novas perguntas, conforme a 
necessidade de complementação durante a entrevista.   As 
entrevistas foram realizadas com quatro gestores que atuaram nos 
serviços de saneamento na cidade de Balneário Camboriú. A 
seleção dos entrevistados seguiu os seguintes critérios: 
representação de um sujeito para cada período de análise; maior 
tempo de atuação como gestor de saneamento no âmbito do 
município de Balneário Camboriú; nível de experiência sobre o tema; 
e grau de formação equivalente. Através da aplicação dessa técnica 
foi possível resgatar informações históricas da situação do 
saneamento e das políticas implantadas, tais como: a origem dos 
problemas de saneamento; as principais reclamações da 
comunidade; as primeiras tomadas de decisão do poder público em 
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prol dos serviços de esgotamento sanitário; as unidades que 
compunham o sistema de esgotamento sanitário em cada período 
de análise e as fontes e formas de aplicação dos recursos de 
saneamento.  Estes dados contribuíram para a elaboração dos 
mapas temáticos.  

 Os mapas temáticos temporais foram elaborados a partir do 
cruzamento das redes de esgoto implantadas com os usos do solo 
apresentados em fotografias aéreas e ou imagens de satélite, e 
demonstram a evolução e ou estagnação do sistema de 
esgotamento sanitário frente à expansão urbana em quatro períodos 
distintos: 1970-1980; 1980-1990; 1990-2000; 2000-2013. A partir da 
análise dos mapas apresentam-se os resultados e as sugestões. 

A parte do trabalho que apresenta os resultados e as 
sugestões foi embasada na percepção do investigador a cerca da 
revisão teórico-temática, das entrevistas realizadas e dos mapas 
temáticos gerados, pautando-se pela abordagem qualitativa e 
quantitativa do desenvolvimento do sistema de esgotamento 
sanitário de Balneário Camboriú e de sua relação com a expansão 
urbana e as políticas públicas de saneamento que condicionaram as 
ações em prol dos serviços de esgoto no âmbito da bacia 
hidrográfica do Rio Camboriú, notadamente no município de 
Balneário Camboriú.  

Para Minayo (2001), a abordagem qualitativa em uma 
pesquisa representa a possibilidade de analisar uma realidade 
imensurável, impossível de quantificar. Neste sentido a pesquisa 
utilizou uma abordagem qualitativa, uma vez que a aproximação 
entre o investigador e o objeto de estudo contribuiu essencialmente 
para a observação mais profunda da realidade em estudo, o que 
possibilitou a relação entre a teoria e a prática para a construção do 
conhecimento.  Ademais, a abordagem qualitativa permitiu avaliar 
aspectos não quantificáveis matematicamente, mas importantes 
para análise da evolução do saneamento no município em estudo e 
os reflexos territoriais no âmbito da bacia hidrográfica do Rio 
Camboriú.   

Já a utilização de dados quantitativos, segundo Minayo 
(2001) possibilita a quantificação de variável. Optou-se por alguns 
procedimentos quantitativos para a operacionalização dos dados de 
teor matemático, tais como: quantidade de rede coletora de esgoto 
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implantada em cada período; comparação dos índices 
populacionais; e porcentagem da área espacial do território 
contemplada com sistema de esgotamento sanitário.  

 

3.2 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 
 

Balneário Camboriú situa-se no litoral norte do Estado de 
Santa Catarina, a 80 km de Florianópolis, localizando-se entre as 
latitudes 26° 56‟ 30‟‟S a 27º 04‟ 00‟‟S e longitudes 48º 34‟ 00‟‟O a 48º 
40‟ 00‟‟O, a dois metros acima do nível do mar. O município 
pertence à bacia hidrográfica do rio Camjboriú e limita-se ao norte 
com o município de Itajaí, ao sul com Itapema, a leste com o 
Oceano Atlântico e a oeste com Camboriú (ver Figura 4). O acesso 
rodoviário se dá pela Rodovia BR-101 e o acesso aéreo conta com o 
Aeroporto da cidade de Navegantes e o da cidade deFlorianópolis, 
distantes cerca de 20 km e 80 km, respectivamente. O acesso 
marítimo mais próximo é o Porto de Itajaí, seguido do Porto de São 
Francisco do Sul, vizinho de Joinville. 
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Figura 4 – Mapa de localização do Município de Balneário Camboriú   

 

 

 

 

 
Fonte: elaborado pela autora. 
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3.2.1 Histórico de Balneário Camboriú 
 

Historicamente o povamento da região se deu a partir de 
1758, com a chegada de algumas famílias procedentes de Porto 
Belo que se estabeleceram na localidade Nossa Senhora do 
Bonsucesso, mais tarde, denominada Barra. Posteriormente outras 
famílias de origem alemã vindas do vale do Itajaí e Blumenau, 
atraídas pela fertilidade do solo e pelo clima, também se instalaram 
na região.  Em 1836, Thomas Francisco Garcia chegou com sua 
família e alguns escravos, e a partir de então o lugarejo passou a ser 
chamado Garcia. Devido à situação geográfica privilegiada, a partir 
de 1930 iniciou-se uma segunda etapa da ocupação da região e 
após dois anos houve a construção do primeiro hotel, que se 
localizara na confluência das Avenidas Central e Atlântica 
(INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 
2013). Porém, somente em 1964, quando houve desmembramento 
do município de Camboriú, o distrito obteve autonomia, passando a 
denominar-se Balneário de Camboriú, sendo no ano de 1979 
alterado para Balneário Camboriú (ver Quadro 2). 

Entre as versões quanto à origem do topônimo Camboriú, a 
mais aceitável denomina sua origem ao tupi, pela composição das 
palavras cambori + guassu. Cambori significa um nome comum, 
dado a um peixe da família do centropomus undecimalis, muito 
abundante no estuário do rio Camboriú que os indígenas 
denominavam o robalo, enquanto guassu significa grande. Ambos 
os termos foram comumente traduzidos para robalo grande. 
Acredita-se que em tempos remotos algum indígena deve ter 
pescado um peixe de vultoso tamanho, por isso a aglutinação da 
grafia guassu ao termo.  O termo Camboriguassu foi registrado em 
mapas muito antigos, constatado em relatórios de viajantes antes 
mesmo de haver povoamento na região, sendo que, posteriormente, 
intelectuais refinaram sua grafia adaptando-a para Camboriú 
(CORRÊA, 2013). 
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Quadro 2 - Formação Administrativa de Balneário Camboriú 
 

Lei Municipal nº 
18 de 20 de 
outubro de 1954. 

Distrito criado com a denominação de 
Praia de Camboríu, pela lei municipal nº 
18, de 20-10-1954, subordinado ao 
município de Camboríu.  

1954-1958 No quadro fixado para vigorar no período 
de 1954-1958, o distrito de Praia de 
Camboríu figura no município de 
Camboríu.  

1-VII-1960 Em divisão territorial datada de 1-VII-1960, 
o distrito de Praia de Camboríu permanece 
no município de Camboríu.  

Lei Estadual nº 
960, de 08 de abril 
de 1964. 

Elevado à categoria de município com a 
denominação de Balneário de Camboríu, 
pela lei estadual nº 960, de 08-04-1964, 
desmembrado de Camboríu. Sede no 
antigo distrito de Praia do Camboríu. 
Constituído do distrito sede. Instalado em 
20-07-1964.  

 
1-I-1979 Em divisão territorial datada 1-I-1979, o 

município é constituído do distrito sede.  

Lei Estadual nº 
5.630, de 20 de 
novembro de 
1979. 

Pela lei estadual nº 5630, de 20-11-1979, o 
município de Balneário de Camboríu 
passou a denominar-se Balneário 
Camboríu.  

18-VIII-1988 Em divisão territorial datada de 18-VIII-
1988, o município e constituído do distrito 
sede.  

14-V-2001 Assim permanecendo em divisão territorial 
datada de 14-V-2001.  

Fonte: INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2013. 
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3.2.2 Características Sócio-econômicas 
 

Balneário Camboriú abrange 46,238 km² de área, segundo 
dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2013), e 
possui uma população estimada em 2012 de 113.319 habitantes, 
com densidade demográfica de 2.309,74 hab/km².  Desde a década 
de 1970 registra-se expressivo aumento da população residente (ver 
Tabela 1). Além desses dados, cabe ressaltar que a população 
flutuante, registrada nos meses de alta temporada triplica, podendo 
chegar a cerca de 1 milhão de pessoas durante o verão.  

 
Tabela 1 - População Residente por situação e gênero em Balneário 
Camboriú. 
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Fonte: Censos Demográficos de 1980 a 2010 (INSTITUTO BRASILEIRO 
DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2010).  
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Conforme regionalização do IBGE, o município faz parte da 
Mesoregião do Vale do Itajaí e integra a Microrregião da Foz do Rio 
Itajaí, que é composta por 11 municípios, cujo pólo regional tem 
como sede a cidade de Itajaí. Atualmente Balneário Camboriú é o 
único, entre os onze municípios, que não integra a AMFRI – 
Associação dos Municípios do Rio Itajaí. Com a aprovação da Lei 
Complementar nº 243, de 31 de janeiro de 2013, passou a fazer 
parte da área de atuação da Secretaria de Desenvolvimento 
Regional de Itajaí juntamente com mais oito municípios (Balneário 
Piçarras; Penha; Navegantes; Itajaí, Camboriú, Itapema, Bombinhas 
e Porto Belo), abrangendo uma área total de 1.005.830 km² que 
corresponde a 1,05% do território catarinense e totaliza 532.830 
habitantes (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E 
ESTATÍSTICA, 2010). 

Economicamente tem predomínio o setor terciário, sendo 
que as atividades deste setor estão concentradas em bares, 
restaurantes, lanchonetes, supermercados, armazéns, mercearias, 
hotéis e similares, comércio de imóveis e artigos de praia e lojas de 
vestuário (HIDRO K ENGENHARIA, 2007). 

 

3.2.3 Aspectos Ambientais 
 

O município de Balneário Camboriú compartilha está 
inserido, juntamente com o município de Camboriú, na Bacia 
Hidrográfica do Rio Camboriú, com aproximadamente 200 Km², esta 
pertencente a RH 7, conforme subdivisão hidrográfica do Estado de 
Santa Catarina. 

O clima da região é temperado e úmido, típico de áreas 
intertropicais, com influência de ventos marinhos. Segundo Köppen, 
caracterizado como clima mesotérmico úmido, sem estação seca, 
com verões quentes (EPAGRI/CIRAM, 2012). 

As épocas quente e fria são bem distinguidas. No verão a  
temperatura máxima chega a 40°C e no inverno a mínima atinge 
0°C, sendo que a média nos meses de janeiro e fevereiro é de 26°C 
e a média anual é de 22ºC. (HIDRO K ENGENHARIA, 2007).  
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Conforme estudo, “a umidade relativa do ar é maior que 85% 
na região de Balneário Camboriú, apresentando em média 120 dias 
de chuva por ano” (AR CONSULTORIA E SANEAMENTO, 2007). 

Geologicamente, as formações encontradas no município 
são: Depósitos Quaternários e Complexo Metamórfico Brusque. 

Os Depósitos Quaternários são típicos dos agentes de 
sedimentação, formados pelo ambiente praial da barreira, 
direcionado para o oceano e, sedimentos areno lamosos do 
ambiente lagunar da retrobarreira voltada para a região continental. 

O Complexo Metamórfico Brusque ocorre principalmente 
entre “Itajaí e Vidal Ramos, segundo um cinturão alongado com 
cerca de 75km de extensão. É constituído por seqüência vulcano-
sedimentar integrada principalmente por micaxistos, tendo como 
litotipos secundários metarenitos, quartzitos, metacalcários 
dolomíticos e formações ferríferas” (EMBRAPA, 1998). 

O tipo de solo predominante é o podzolico. Possui 
profundidade média, boa diferenciação de horizontes, ácidos e 
fortemente ácidos, média fertilidade natural e bem drenados 
(PRATES, 1989).  

Segundo Diehl e Horn Filho (1996), as características 
geomorfológicas do município são relativas a constituição das 
Planícies Litorâneas e Serras do Tabuleiro/ Itajaí. 

As Planícies Litorâneas formam uma estreita faixa situada ao 
leste do Estado, junto com o Oceano Atlântico, onde há praias 
arenosas e dunas que confirmam a predominância dos processos 
marinhos e eólicos. 

Ao longo de sua extensão a geomorfologia da unidade é 
diversificada, ocorrendo simultaneamente penínsulas, pontais, 
enseadas e baías, entre as quais se desenvolvem baixadas 
litorâneas incontínuas e planícies arenosas que protegem inúmeras 
praias. 

A Serra do Tabuleiro tem caracterização geomorfológica 
dada por uma seqüência de serras dispostas de forma subparalela. 

A característica geral do relevo da unidade é dada pela forte 
dissecação, que se acha, em grande parte, controlada 
estruturalmente, resultando num modelado de dissecação 
diferencial. Os vales são profundos com encostas íngremes e 
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sulcadas, separadas por cristas bem marcadas na paisagem 
(SANTA CATARINA, 1986). 

O município de Balneário Camboriú é cortado de leste a 
oeste pelo Rio Camboriú, com nascente no município de Camboriú e 
sua foz na Praia Central, e ao norte pelo Rio Ariribá, com nascente 
na Serra Ariribá, que faz limite com Itajaí, desaguando no Oceano 
Atlântico, na Praia dos Amores. Possuindo também os rios Peroba e 
das Ostras.  

No que diz respeito aos aspectos pluviométricos, ocorre uma 
estação chuvosa de dezembro a março, com precipitação média 
mensal de 160 mm/mês; uma estação chuvosa secundária na 
primavera, com média de 137 mm/mês; e períodos de menor 
precipitação, de abril a agosto, de 100 mm/mês, com médias anuais 
de pluviosidade de 1.600 mm a 1.800 mm (HIDRO K ENGENHARIA, 
2007). 

O ambiente natural da região ocupada pelo município 
caracteriza-se por diferentes tipologias e composições vegetais, 
características das áreas costeiras do sul/sudeste do país 
 destacando-se: Floresta Ombrófila Densa (Mata Atlântica), 
ocupando as áreas de encostas cristalinas e manguezais; restingas 
e banhados, por sobre as áreas de formação sedimentar, as 
planícies quaternárias (REITZ, 1961). Entre as espécies 
pertencentes à Mata Atlântica estão o guamirim, a peroba vermelha, 
o cedro, o pau d‟óleo, a figueira, o olandi e o palmiteiro, entre outras 
(SANTA CATARINA, 2007). 

 

3.2.4 Uso e Ocupação do solo 
  

O município de Balneário Camboriú possui pequena 
extensão territorial e faixa litorânea expressiva, tendo na sua 
totalidade ocupação de área urbana, pois desde a promulgação da 
Lei Municipal 1.677 de 11 de julho de 1997 (BALNEÁRIO 
CAMBORIÚ, 1997) não possui área rural. O uso e ocupação do solo 
são disciplinados pela Lei nº 2.794 de 14 de janeiro de 2008 
(BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 2008), através da qual se apresenta a 
divisão territorial em nove macrozonas de ambientes construídos 
(MAC), mais três macrozonas de ambientes naturais (MAN). O 
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microzoneamento é subdividido em 41 zonas, conforme área de 
maior ou menor adensamento, restrição, especificidades especiais e 
vocação, sendo predominante a zona de ambientes construídos 
consolidados de alta densidade. 

Balneário Camboriú está dividido politicamente em 14 áreas, 
sendo 12 bairros, a região das Praias Agrestes (Laranjeiras; 
Taquarinhas, Taquaras, Estaleiro, Estaleirinho) e o Centro da 
cidade. A região central da cidade localiza-se entre o Canal 
Marambaia, localizado ao norte, seguindo ao Sul tangenciando o 
Oceano Atlântico até a Foz do Rio Camboriú. É no centro que se 
localiza o principal atrativo turístico da cidade, a Praia Central, que 
tem uma orla de 6,8 km de extensão, com águas calmas que atrai 
turistas do país e do exterior (HIDRO K ENGENHARIA, 2007).  

Apesar de possuir pequena área territorial, é no Centro ao 
longo da orla que se concentra a maior parte da população, isto em 
função das edificações verticalizadas. Dados do Sistema Comercial 
Integrado da EMASA demonstram essa concentração populacional, 
pois para cada uma ligação de água/esgoto existem sete 
economias, nessa região. 

 

3.2.5 Sistema de Esgotamento Sanitário Existente 
 

O sistema de esgotamento sanitário atual segue o 
planejamento realizado pela CASAN, com a divisão do município em 
14 distritos sanitários mais a região das Praias Agrestes que 
envolve:  Laranjeiras, Taquaras, Estaleiro e Esteleirinho (ver Figura 
5). O sistema atual contempla 213 quilômetros de rede coletora de 
esgoto e dez estações elevatórias de esgoto (EE‟s) em pleno 
funcionamento, mais quatro EE‟s em fase de construção. Todo o 
esgoto coletado na cidade - exceto o gerado na região das Praias 
Agrestes que conta, desde 2008 com uma estação compacta de 
tratamento de esgoto - é encaminhado por um emissários até a 
estação Estação de Tratamento de Esgoto Nova Esperança, que é 
sistematizada através de lodo ativado por aeração prolongada.  

No próximo item o desenvolvimento desse sistema será 
analisado desde 1970 até 2013. 
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Figura 5 - Organização dos distritos sanitários da cidade de 
Balneário Camboriú 

 
Fonte: EMASA, 2012. 

 

3.3 ANÁLISE DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO POR 
PERÍODO 
 

Para um melhor entendimento do desenvolvimento e 
implantação do sistema de esgotamento sanitário da área, o estudo 
foi desenvolvidos em 4 períodos: 1970 a 1980; 1980 a 1990; 1990 a 
2000 e 2000 a 2013. 
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3.3.1 Período de 1970 a 1980 – Mapa temático 1  
 

No início desse período o sistema de saneamento era 
precário, a água não tinha tratamento adequado, sendo imprópria 
para o consumo humano. Não havia galerias de drenagem pluvial, 
tampouco sistemas de esgotamento sanitário.  

Após o Convênio firmado entre CASAN e PMBC, visando 
minimizar os diversos problemas gerados, sobretudo o odor do 
esgoto a “céu a berto”, a concessionária realizou a implantação de 
rede de esgoto em alguns trechos. Nessa época registra-se a 
implantação de rede de esgoto no trecho compreendido entre a Rua 
2.400 até a Rua 3.700 entre a Av. Brasil e 3ª Avenida e pequeno 
trecho da Avenida Atlântica próximo à Rua 3.700, que era 
responsável por encaminhar parte do esgoto coletado na região sul 
até o Rio Camboriú. Existiam três estações elevatórias para 
bombeamento: EE 2.450; EE 3.700 e EE Marambaia, atualmente 
ainda existentes. Além dessas redes, cabe ressaltar que havia, ao 
norte, ao lado do Hotel Marambaia, um emissário de esgoto de 
400mm e que adentrava a 800 metros do mar. Este emissário era 
responsável por despejar parte do esgoto coletado, na região norte, 
através do Canal do Marambaia

8
 que recebia esgoto in natura dos 

primeiros prédios instalados na região central. 
Registra-se na década de 1970 a construção da BR-101 que 

ligou o Sul e o Norte do país, o que gerou mais especulação 
imobiliária e expansão urbana, facilitando também o acesso aos 
turistas internacionais que passaram a escolher o balneário como 
destino turístico. Conforme dados apresentados na Tabela 1 a 
população cresceu de 10.839 habitantes em 1970 para 21.854 
habitantes em 1980. 

                                                           
8
 O Canal do Marambaia é o principal coletor hidráulico (natural), que cruza 

a parte mais urbanizada do município e tem seu início nas proximidades da 
Rua 2450 entre a Terceira Avenida e Avenida Brasil, percorrendo 
aproximadamente 3.200 metros até a sua foz na região norte da cidade. É 
responsável por destinar as águas pluviais do Centro e do Bairro das 
Nações (localidades mais adensadas), bem como de todo o Bairro dos 
Pioneiros e parte do Bairro Ariribá (EMASA, 2012). 
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Toda a área adensada (destacada no Mapa 1), representada  
por 6,45% da área do município,  não possuía cobertura dos 
serviços de esgoto, ou seja, o esgoto gerado nessa área era 
despejado sem tratamento no Canal do Marambaia que por sua vez 
chegava ao mar, poluindo o Rio Camboriú, seus afluentes e a Praia 
Central. 

Em que pese a inexistência de sistema de esgotamento 
sanitário nesse período, verificou-se diversas ações do poder 
público em relação ao saneamento. Também se ressaltam nessa 
época, precisamente em 1975, as primeiras legislações de 
planejamento urbano do município, tais como: o primeiro Plano 
Diretor, o código tributário municipal, o código de edificações, entre 
outras.  

Segundo o ENTREVISTADO A (GAM), se as gestões 
municipais posteriores tivessem seguido esse primeiro plano diretor, 
não teria havido a desenfreada expansão da construção civil em 
função do inadequado planejamento, o que fez com que o município 
crescesse sem infraestrutura adequada para acompanhar o 
crescimento populacional.  Conforme ENTREVISTADO A (GAM), 
não havia instância de participação social. Segundo ele quando o 
município demandava por soluções urgentes, as decisões políticas 
muitas vezes tinham de ser tomadas sem respaldo legal.   
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Figura 6 - Mapa temático 1 - período 1970-1980 

Fonte: elaborado pela autora 
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3.3.2 Período de 1980 a 1990 - Mapa Temático 2 
 

No início desse período, tal como no fim do período anterior, 
os serviços de saneamento ainda eram precários. No que diz 
respeito ao abastecimento de água, havia um sistema regular que 
atendia apenas a região mais central (compreendida entre 3ª Av.; 
Av. do Estado; Av. Brasil; Av. Central e imóveis situados na área 
plana do Bairro das Nações). Já as regiões da 4ª Av. e os bairros 
Vila Real, Municípios, Iate Clube; Nova Esperança, Barra, Praias 
Agrestes e parte alta do Bairro das Nações eram desprovidas dos 
serviços. (ENTREVISTADO D - RS).  

Segundo o ENTREVISTADO B (SJ), além do enfrentamento 
à estiagem, nesse período a água distribuída era de péssima 
qualidade para o consumo humano, uma vez que o tratamento 
realizado na Estação de Tratamento de Água dispunha apenas da 
etapa filtração, não havendo um tratamento de água completo. 

Quanto ao esgotamento sanitário, foco empírico deste 
trabalho, até 1985 mantinha-se o mesmo sistema descrito no 
primeiro período de análise, ou seja, parte do esgoto da região 
central (trecho sul) continuava sendo despejado in natura no Rio 
Camboriú, e da mesma forma acontecia na região norte do centro 
que através do emissário despejava esgoto na praia central. 
Existiam também as mesmas EE‟s descritas para o período anterior. 

De acordo com o ENTREVISTADO B (SJ), as principais 
reclamações registradas eram do odor em função do esgoto 
despejado no mar, pois além do emissário que encaminhava os 
dejetos na região norte, havia extravasores do sistema de drenagem 
pluvial, que além da água da chuva, despejavam esgoto diretamente 
na areia da praia e no mar, fazendo com toda a orla exalasse forte e 
insuportável odor.  

Entre 1982 e 1985 aconteceu a primeira grande etapa/obra 
que marca a implantação do sistema de esgotamento sanitário 
incluindo uma estação de tratamento de esgoto. De acordo com 
Bugay (1985), o sistema implantado contemplou os distritos 
sanitários DS1; DS2; DS3; DS4 e DS5 e compreendeu as seguintes 
unidades: 73.086,20 metros de rede coletora de esgoto; dois 
interceptores de esgoto, sendo o primeiro de 4.486,90 metros desde 
a ponta norte do balneário, mais precisamente da EE-1ª, até o lado 
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sul na ER-1, cortando os distritos sanitários DS-1, DS-2, DS-3, DS-4 
e DS-5; e o segundo de 2.220,10 metros que iniciava na ponta sul 
do balneário com deságue no interceptor 1, que ocorre na 
confluência da Avenida Brasil com a rua 3.700, depois de passar 
pela estação elevatória 3 (EE-3), abrangendo os distritos sanitários 
DS-6 E parte do DS-5 ; cinco estações elevatórias de esgoto (EE-
1A; EE-1; EE-2A; EE-2 e EE-3); um emissário de recalque de esgoto 
(ER-1); 4.706 ligações domiciliares de esgoto e a primeira ETE

9
 de 

modelo australiano que contava com lagoas de estabilização e 
lagoas anaeróbias (ETE Nova Esperança).  

O sistema entrou em operação gradativamente, em 1984 o 
DS-5 entrou em operação e posteriormente os demais distritos 
sanitários, ficando por último o DS-6, sendo que a ETE Nova 
Esperança entrou em pleno funcionamento somente no dia 
03/02/1987, quando passou a receber e tratar todo o esgoto 
coletado pela rede existente na cidade.  

Entre outras informações importantes, destaca-se que a 
tarifa de esgoto já era nesse período definida em oitenta por cento 
do valor consumido de água ou seja, sobre o valor da fatura de água 
cobrava-se oitenta por cento do valor para tratamento do esgoto. 
Embora A CASAN tivesse equipe própria, com alta capacidade 
técnica para atuar e emitir relatório contendo a situação e as 
demandas do saneamento no município, as prioridades de 
investimentos e melhorias do sistema eram engessadas e 
centralizadas no Estado, pautadas, sobretudo, nas decisões 
políticas em detrimento do caráter técnico. No âmbito do município 
não existia instância de participação social. (ENTREVISTADO B SJ).  

                                                           
9
 A primeira estação de tratamento de esgoto era constituída de tratamento 

preliminar seguido de lagoas de estabilização em sistema australiano. As 
lagoas de estabilização foram implantadas pela CASAN no início da década 
de 80, de acordo com o projeto elaborado pela empresa Tecnosan em 1980 
e 1981 e tem as seguintes características principais: duas lagoas 
anaeróbias - A1 e A2 - respectivamente representadas pelas áreas 1,56 ha 
e 1,69 ha, sendo que cada uma possui  3 metros de profundidade; lagoa A2 
– com superfície de 1,69 ha e 3 metros de profundidade; duas lagoas 
facultativas – F1 e F2,  - respectivamente representadas pelas áreas 6,32 
há e 8,75 ha, sendo ambas de 1,75 metros de profundidade. (HIDRO K 
ENGENHARIA, 2007). 
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A população nesse período também cresceu 
consideravelmente, conforme Tabela 1. Em 1980, o censo do IBGE 
registrou 21.854 habitantes, sendo que em 1991 o município passou 
a ter uma população residente de 40.308 habitantes. Conforme o 
Mapa temático 2, a mancha urbana abrangia 32,5% da área 
territorial, sendo que parte do esgoto gerado passou a ser 
efetivamente tratado somente no ano de 1987, quando entrou em 
pleno funcionamento o primeiro sistema de esgotamento sanitário 
descrito acima, o qual passou atingiu 80%  de cobertura domiciliar.  
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Figura 7 - Mapa temático 2 – período 1980-1990

 
Fonte: elaborado pela autora 
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3.3.3 Período de 1990 a 2000 – Mapa Temático 3 
 

No início desse período, até o ano de 1995 o sistema de 
saneamento ainda era insatisfatório, segundo o ENTEVISTADO C 
(JF), o período foi marcado por problemas de estiagem, além disso, 
o tratamento e a distribuição de água distribuída era de péssima 
qualidade para o consumo humano, uma vez que o tratamento 
realizado dispunha apenas da etapa de filtração. A partir de 1995, 
houve a ampliação do sistema de água compreendendo: barragem 
na captação de água bruta, mais um reservatório e a ampliação e 
melhorias da Estação de Tratamento de Água. A partir de então, a 
ETA passou a dispor de um tratamento completo, além da filtração 
foram introduzidas as etapas de floculação e decantação, 
melhorando consideravelmente a qualidade da água distribuída. 

Quanto ao esgotamento sanitário, a ETE recebeu melhorias, 
no final da década de 90 foi implantado o tratamento preliminar, 
constituído de gradeamento e desarenação, anteriormente não 
existente. As lagoas operavam de acordo com suas características, 
ou seja, as primeiras lagoas das séries operavam efetivamente 
como anaeróbias e apresentavam odores característicos em seu 
entorno, os quais, dependendo da direção dos ventos, são levados 
para a região urbanizada de Balneário Camboriú e chegavam a 
atingir a orla. (HIDRO K ENGENHARIA, 2007). Então, apesar de 
esse sistema de tratamento de esgoto atender 80% dos domícilios 
na época, as reclamações em relação ao odor e à poluição ainda 
eram frequentes.   

Conforme Guimaraes (1998), entre 1996 e 1998, por meio da 
execução de obra realizada pela CASAN, houve a segunda etapa de 
implantação das redes de esgoto, que contemplou: 30.390 metros 
rede de esgoto; uma estação elevatória de esgoto (EE-6); 
totalizando 2.297 ligações domiciliares de esgoto e pequenas 
melhorias na ETE Nova Esperança. Estas redes implantadas 
somaram-se ao sistema implantado na primeira etapa, sendo que as 
áreas contempladas nesse período são demonstradas no Mapa 
temático 3.   
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Figura 8 - Mapa temático 3 – período 1990-2000 

 
Fonte: Elaborado pela autora 
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A PMBC, por meio da Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente - SEMAM contratou equipe e desenvolveu o primeiro 
programa de fiscalização das ligações clandestinas ou irregulares, 
denominado Programa Saneamento e Qualidade de Vida, que teve 
como objetivo inicial averiguar as ligações clandestinas e orientar a 
comunidade em relação às ligações domiciliares implantadas na 
segunda etapa.    

Segundo o ENTREVISTADO C (JF), após a pesquisa 
realizada, em 1998, pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade 
e Tecnologia – INMETRO que intitulou a praia central de Balneário 
Camboriú como a praia mais poluída do Brasil/SC, a CASAN e o 
poder público local, em função da existência de um sistema de 
tratamento de esgoto, não tinham respostas para os péssimos 
índices apontados a não ser as ligações domiciliares clandestinas, 
uma vez que não houve amplo processo de educação ambiental em 
relação às obras realizadas na primeira etapa.  

A pesquisa de balneabilidade das principais praias urbanas, 
realizada entre 1997 e 1998, pelo Instituto Nacional de Metrologia, 
Qualidade e Tecnologia (INMETRO), apontou alto índice de 
coliformes fecais na Praia de Balneário Camboriú (ver Tabela 2), 
fazendo com que o município fosse negativamente inserido na pauta 
de notícia do Programa Fantástico da Rede Globo de Televisão. A 
pesquisa selecionou cinco pontos de coleta ao longo da Praia 
Central para a análise e todos resultaram impróprios para banho, 
sendo que em dois deles os níveis de coliformes fecais chegou a 
24.000, ultrapassando em 23.000 o limite permitido (1000 coliformes 
fecais) registrando alto risco para a saúde dos banhistas. 

Por fim o Inmetro emitiu pelo menos três conclusões que 
diziam respeito à situação da praia de Balneário Camboriú, são elas: 
a importância de eliminar as línguas pretas que despejavam esgoto 
in natura diretamente na praia; eliminar o esgoto despejado nas 
redes de drenagem pluvial que acabam chegando ao mar; variações 
de qualidade em função das correntes marítimas, dos índices 
pluviométricos e da quantidade de pessoas (INMETRO, 1998).  



55 
 
Tabela 2 – Pesquisa de balneabilidade da praia central de Balneário 
Camboriú 

Data 

Pontal 
Norte 

Rua 1001 Rua 2000 Rua 3000 Pontal Sul 

CF pH CF pH CF pH CF pH CF pH 

15/12 4600 7,40 430 7,20 11000 7,20 4600 7,40 11000 7,60 

22/12 930 7,60 430 7,40 430 7,50 930 7,60 1500 7,60 

29/12 930 7,20 230 7,20 430 7,10 230 7,30 930 7,40 

05/01 11000 6,90 1500 7,10 2100 7,10 24000 7,10 2100 7,10 

12/01 430 7,20 2100 7,20 4600 7,30 230 7,20 24000 7,20 

Fonte: INMETRO, 1998. 

 

Houve grande repercussão porque nessa época a cidade já 
havia recebido duas grandes obras de expansão do sistema de 
esgotamento sanitário, inclusive uma ETE. Diante do exposto o 
poder público de Balneário Camboriú contratou equipe de técnica e 
passou a tomar ações para acompanhar os serviços realizados pela 
CASAN, especialmente no âmbito de sua competência fiscalizatória 
sobre as ligações clandestinas e irregulares de esgoto.   

A partir desse momento ampliou-se o Programa Saneamento 
e Qualidade de Vida, a fim de abranger a verificação das ligações 
domiciliares pertinentes à primeira etapa implantada entre 1982 a 
1985.  

Esse programa, implantado a partir de 1998, contou com a 
colaboração de um equipamento-teste que adentrava nas redes de 
esgoto para detectar por vídeo as ligações clandestinas. Este 
equipamento era chamado robozinho. Segundo o ENTREVISTADO 
C (JF), ele não foi muito eficiente no que diz respeito à verificação 
das ligações, pois em alguns pontos sua passagem era paralisada 
pelas obstruções nas tubulações, porém contribuiu muito para 
identificação de outros problemas que os técnicos de saneamento 
desconheciam, tais como: assoreamento da rede por lodo e ou 
areia; obstruções de rede; redes danificadas em função das raízes 
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de árvores; conflitos entre as tubulações de abastecimento de água, 
de esgoto e drenagem pluvial. Além da utilização deste 
equipamento, era realizada a fiscalização in loco por técnicos que 
identificavam as irregularidades e orientavam os usuários a fazerem 
a ligação domiciliar de esgoto à rede pública, esta que levaria o 
esgoto até a ETE para receber o efetivo tratamento. De acordo com 
a ENTREVISTADO C (JF), o trabalho foi minucioso e de bastante 
responsabilidade, havia registros diários com informações de todos 
os imóveis visitados, inclusive havia notificação e autuação 
dependendo do caso. Havia muita resistência da população em 
fazer a ligação de esgoto, as principais justificativas de parte dos 
cidadãos eram de que as redes de esgoto não suportariam o esgoto 
de suas residências e temendo que o esgoto retornasse não 
efetuavam corretamente a ligação. Por outro lado, houve aqueles 
que efetuaram a ligação na rede coletora de esgoto, mas 
permaneceram com a ligação à rede pluvial. Essa dupla ligação 
gerava ainda mais problemas, pois parte do esgoto continuava 
sendo despejado na rede pluvial e não recebia o tratamento. 
Posteriormente as ações de fiscalização passaram a ser realizadas 
pelo Departamento de Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal 
de Saúde e Saneamento (em função desta secretaria possuir 
recursos para aplicação em saneamento), e o prgrama passou a 
denominar-se Projeto Banho de Mar, que deu continuidade ao 
trabalho realizado e depois foi finalizado.    

Quanto à relação entre o sistema de saneamento e o 
crescimento populacional de Balneário Camboriú, o entrevistado C 
(JF) diz ter sido positiva, uma vez que após as duas etapas de 
implantação chegou a compreender uma cobertura de 84 por cento 
da população da época.  Em sua opinião, Balneário Camboriú foi um 
dos únicos municípios do Estado de Santa Catarina que recebeu, 
através da CASAN, um sistema de esgotamento sanitário. E quanto 
ao o município de Itajaí-SC, que apesar da grande população e 
importância estadual não recebeu nenhum quilômetro de rede de 
esgoto na época. Contudo, ela ressalta que o constante crescimento 
populacional e a as demandas na alta temporada permaneciam 
como uma peculiaridade a ser enfrentada para se obter um efetivo 
tratamento do esgoto. 
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Nesse período a população cresceu de 40.308 (1991) para 
73.455 habitantes residentes (2000), sendo que na alta temporada a 
população já registrava aumento exponencial em função do grande 
número de turistas. Conforme Mapa temático 3, a área urbana 
representava 28,29% do território, sendo que apenas 43,63% da 
área urbanizada possuía rede de esgotamento sanitário.  
 

3.3.4 Período de 2000 a 2013 – Mapa Temático 4  
 

Até o ano de 2005 a gestão do saneamento estava sob a 
responsabilidade da CASAN. O sistema de tratamento existente era 
o mesmo implantado entre 1982 e 1985 (primeira etapa) somado às 
redes implantadas entre  na segunda etapa entre 1996 a 1998 (ver 
Mapa temático 3). 

A ETE projetada para atender até 70 mil habitantes da 
população, já tratava com baixa eficiência o esgoto gerado pela 
população fixa dessa época e não supria as necessidades sazonais, 
pois na temporada Balneário Camboriú já tinha sua população 
superior a seis vezes à população fixa. Apesar da grande 
arrecadação do município e da sua pequena área territorial, muitos 
bairros bastante adensados ainda permaneciam desprovidos de 
sistema de coleta e tratamento de esgoto sanitário. (HIDRO K 
ENGENHARIA, 2007). Segundo Bugay (1985), havia edificações 
apenas com sistema convencional por fossas sépticas e sumidouro, 
ineficientes em função do elevado nível do lençol freático da cidade.  

Em 2005, nove dos treze bairros da cidade, mais a região 
das Praias Agrestes, não eram atendidos com sistema de coleta e 
tratamento de esgoto, são eles: Ariribá; Estados; Vila Real; Iate 
Clube; Municípios; Praia dos Amores; Várzea do Ranchinho; Barra; 
Nova Esperança; São Judas Tadeu e a região das Praias Agrestes.  

Diante desse contexto, houve um movimento que contou 
com a participação da Associação de Moradores, em prol da 
municipalização. O entrevistado B (RS) acompanhou este 
movimento, e em função disso relata que na época houve discussão 
nos poderes legislativos de Camboriú e Balneário Camboriú em prol 
de uma única empresa de saneamento para ambos os municípios, 
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porém a Câmara de Veradores de Camboriú não aprovou a 
unificação da prestação dos serviços de saneamento.  

A Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú aprovou a 
Lei Municipal n. 2.498, de 31 de outubro de 2005 (BALNEÁRIO 
CAMBORIÚ, 2005), que criou a EMASA

10
 para atuar no âmbito 

territorial de seu município. No entanto, com a retomada dos 
serviços por parte do município de Balneário Camboriú, a Câmara 
de Vereadores de Camboriú aprovou a Lei nº 6 de 28 de abril de 
2006, que criou a Secretaria Municipal de Água e Esgoto de 
Camboriú (SEMAE), alterada em 2009 para Secretaria Municipal de 
Saneamento Básico de Camboriú (SESB).  

Embora a gestão seja dissociada entre os municípios, 
Camboriú continuou dependendo de Balneário Camboriú no que diz 
respeito ao abastecimento de água, atualmente ainda existe esta 
dependência, pois a EMASA possui uma Estação de Recalque de 
Água Bruta (localizada na cidade de Camboriú), onde realiza a 
adução de água bruta e o tratamento é feito na ETA, localizada em 
Bal. Camboríu. Após o tratamento a EMASA encaminha água 
tratada para o sistema de reserva e distribuição de água gerenciado 
pela Secretaria de Saneamento Básico da Prefeitura de Camboriú.  

A ETA tem sistema capaz de fazer o tratamento completo, 
atendendo as normativas e portaria de potabilidade vigentes. Tem 
capacidade para atender ambos os municípios, e está em fase de 
obra de ampliação com vistas a atender a projeção populacional 
estimada para vinte anos. A região das Praias Agrestes é a única 
não provida de abastecimento de água, porém existe empresa 
vencedora de processo licitatório para iniciar as obras. 

No que diz respeito ao esgoto, o município de Camboriú não 
possui sistema de esgotamento sanitário. Enquanto a cidade de 
Balneário Camboriú, após a municipalização do saneamento, por 
meio de obras contratadas pela EMASA, recebeu a expansão do 
sistema de esgotamento sanitário nos bairros com implantação de 

                                                           
10

 A Empresa Municipal de Água e Saneamento de Balneário Camboriú 
(EMASA) é uma entidade autárquica municipal, de direito público e 
personalidade jurídica privada. Pertencente à Administração Indireta, atua 
no município desde a promulgação da Lei de n°. 2.498 de 31 de outubro de 
2005. 
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redes de esgoto e uma Nova Estação de Tratamento de Esgoto que 
trata os efluentes com 95% de eficiência.  

Qualitativamente os avanços do sistema de esgoto foram 
bastante significativos nesse período de análise, pois entre 2010 e 
2012 houve a realização de uma grande obra de ampliação e 
modernização da ETE Nova Esperança. O antigo sistema de lagoas 
australianas, que era ineficiente para atender com qualidade a 
demanda populacional, foi alterado para um novo sistema de 
tratamento de lodo por aeração prolongada

11
.  

Como se pode verificar no Mapa temático 4, esses bairros 
foram contemplados com rede coletora de esgoto, sendo que parte 
das redes implantadas nesse período já se encontram ligadas à 
ETE, portanto em pleno funcionamento e parte em fase de 
finalização das estações elevatórias e testes (ver Mapa Temático 3). 
Nessa etapa foram implantados 106.000 metros de rede. Atualmente 
o município possui 91% de cobertura de coleta. O tratamento de 
esgoto está na iminência de atingir 100%, quando implantar redes 
de esgotamento sanitário na região das Praias Agrestes, com 
exceção da Praia de Taquaras que já possui rede coletora de esgoto 
e sistema de tratamento por meio de uma estação compacta 
específica para essa localidade. 

Quanto à expansão urbana, esse período continuou sendo 
marcado por acelerado crescimento da população fixa, conforme 
Tabela 1, em 2000 a população que era de 73.455 habitantes e 

                                                           
11

 O processo de tratamento adotado na atual ETE Nova Esperança 
assenta, essencialmente, na degradação aeróbia da carga orgânica, por um 
sistema de lodos ativados, em regime de arejamento prolongado, levada a 
cabo num reator biológico, arejado por meio de difusores de bolha fina. No 
mesmo reator é possível a remoção de nutrientes, por processos biológicos 
de nitrificação e desnitrificação, através da alternância de zonas aeróbias e 
anóxicas. Tendo em conta as características específicas do afluente a 
tratar, bem como a qualidade exigida para a descarga no meio receptor. 
Compreendendo na fase líquida as seguintes etapas de tratamento: 
gradagem mecânica, desarenamento, reator biológico, decantação 
secundária e desinfecção por cloração; e na fase sólida ainda não existe 
tratamento para o lodo gerado. Este que tem sido depositado numa lagoa 
até que se implante a Estação de Tratamento de Lodo prevista em projeto 
(ITAJUÍ; AGS, 2013). 
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passou para 108.089 habitantes em 2010, sendo na sua totalidade 
população urbana. Conforme o Mapa temático 4, 35,11% do 
território possui área urbana, sendo 81,48% com cobertura do 
sistema de esgoto.  
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Figura 9 - Mapa temático 4 – período 2000-2013

 
Fonte: Elaborado pela autora 
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4 RESULTADOS E SUGESTÕES 
 

Os resultados da pesquisa foram obtidos através da 
observação dos mapas temáticos temporais, os quais possibilitaram 
demonstrar os avanços ou a estagnação do sistema de esgotamento 
sanitário frente ao uso e ocupação do solo nos diferentes períodos 
de análise. Para avaliação dos resultados foi elaborado um mapa 
final (Mapa temático 5) que contém  a contraposição do sistema 
existente nos quatro períodos de análise e gráficos (Gráfico 1 e 
Gráfico 2) para apresentação dos resultados.  

Além disso, para qualificar os resultados obtidos a revisão 
teórico-temática associada às entrevistas contribuiu para identificar 
os tipos de gestão e as condicionantes territoriais que marcaram as 
políticas públicas de saneamento no município de Balneário 
Camboriú, sob o aspecto dos modelos de administração 
predominantes (ver Quadro 3). 

 

Quadro 3 - Classificação teórica do modelo de administração 
predominante em cada período. 

Períodos de 
análise 

Tipos de gestão 
Modelo de 

Administração 
predominante 

1970-1980 Gestão pública municipal; (1964 a 1976) 
Gestão público-privada estadual; 

(1976 a 1980) 

Velha 
Administração 

Pública 

1980-1990 Gestão público-privada estadual 
(1980 a 1990) 

Gerencial 

1990-2000 Gestão público-privada estadual 
(1990 a 2000) 

Gerencial/ Nova 
Administração 

Pública 

2000-2013 Gestão público-privada estadual; (2000 
a 2005) 

Gestão pública municipal (2005 a 2013) 

Nova 
Administração 

Pública 

Fonte: Elaborado pela autora 
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O crescimento da população fixa entre 1970 e 2010 revela 
significativa expansão urbana no município de Balneário Camboriú. 
O estudo revelou que a abertura da BR-101 foi um dos principais 
propulsores dessa expansão, pois promoveu fortemente a atividade 
turística da região e estimulou o início de outra atividade econômica 
a construção civil.  A identificação deste contexto demonstrou a 
importância do desenvolvimento de um sistema de saneamento 
enquanto tema na agenda pública local. Revelando, na seqüência, 
as primeiras políticas públicas de saneamento no âmbito do 
município e as alterações de gestão nos diferentes períodos de 
análise em reflexo às políticas federais. 

O primeiro período de análise (1970-1980) é marcado pela 
velha administração administração pública, em décadas marcadas 
pelo autoritarismo da ditadura militar com poder centralizado no 
governo federal. Apesar de se registrar, nacionalmente, os primeiros 
marcos legais do saneamento (Decreto Lei 200/1967 e o 
PLANASA), não se verificou reflexos no avanço do saneamento no 
município nesse período. Os dados demonstram ausência de 
sistema de esgotamento sanitário, bem como o início do estrondoso 
crescimento da população fixa e flutuante, sobretudo em função da 
abertura da Rodovia Federal BR-101, que promoveu ainda mais a 
atividade turística e a especulação imobiliária, estimulando, no fim 
desse período, a construção civil como segunda atividade 
econômica depois do turismo.  

Evidenciou-se nos Gráfico 1 e Gráfico 2 que 96% da área 
territorial adensada ficou desprovida dos serviços de coleta e 
tratamento de esgoto, gerando extrema poluição ambiental e 
problemas sanitários não passíveis de solução a partir de fossas 
sépticas. Isto em função da caracterização físico-ambiental da 
cidade, onde a inexistência de sistema de coleta e tratamento de 
esgoto associada ao solo arenoso gerou forte odor e problemas de 
higiene pública.   
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Figura 10 - Gráfico 1 - Área urbana coberta por esgoto por período 
(em %) 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 
Figura 11 - Gráfico 2 - Comparação entre a área urbana e a área de 
esgoto implantada por período (em km

2
) 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 
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Não se pode afirmar que houve evolução do sistema de 
esgotamento sanitário, já que todo o esgoto gerado era despejado in 
natura no Canal do Marambaia e, por conseguinte, no mar e no Rio 
Camboriú. Por outro lado, também é incorreto afirmar que houve 
estagnação no que se refere ao saneamento, porque nesse período 
registraram-se as primeiras ações do poder público em relação ao 
esgotamento sanitário. Registra-se como ponto positivo a primeira 
política pública de saneamento. Esta implementada no governo do 
ex-prefeito Gilberto Américo Meirinho, quando houve a elaboração 
do primeiro projeto do sistema de coleta e tratamento de esgoto, 
aprovado pelo BNH e entregue, no dia 16 de agosto de 1976, à 
CASAN que o executou nos anos subsequentes.  

O segundo período de análise (1980-1990) foi marcado pelo 
modelo gerencial de administração pública, que refletiu 
positivamente no saneamento de Balneário Camboriú. Nessa época, 
registrou-se o primeiro sistema de coleta e tratamento de esgoto 
sanitário, que entrou em plena operação a partir de 1987, quando 
houve inauguração da primeira estação de tratamento de esgoto. 
Contudo é impreciso afirmar sua eficiência e cobertura de 
atendimento, uma vez que se identificaram graves problemas de 
ligações clandestinas e irregulares, evidenciadas somente em 1998 
quando iniciou o processo de fiscalização das ligações de esgoto. O 
sistema de coleta e tratamento de esgoto atendeu apenas a área 
central ao longo da orla e pequenos trechos isolados em detrimento 
de bairros bastante adensados, como o Bairro das Nações contíguo 
à área central.  

Portanto, aponta-se evolução no que diz respeito à 
instalação e ampliação das redes coletoras de esgoto e implantação 
da primeira estação de tratamento de esgoto, porém estagnação se 
considerarmos o aspecto da poluição em função das ligações 
clandestinas, que continuavam a despejar esgoto no Canal do 
Marambaia e no Rio Camboriú, comprometendo a saúde pública 
qualidade ambiental da cidade. 

O terceiro período de análise (1990-2000), em que pese ter 
sido na época de emergência no Novo Serviço Público, teve 
predominância do modelo gerencial de administração pública.  O 
Mapa temático 5 revela que esse modelo foi positivo, uma vez que 
houve grande incremento das redes de esgoto implantadas pela 
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concessionária CASAN.   No entanto, frente ao grande crescimento 
de população fixa e flutuante da cidade, o sistema de coleta e 
tratamento tornou-se ineficiente, e assim como na maior parte dos 
municípios catarinenses e brasileiros, não acompanhou a expansão 
urbana.  

O quarto período de análise (200-2013) é marcado pela 
transição do modelo gerencial para a Nova Administração Pública 
que após longa lacuna temporal, passou a ter a Lei Federal nº 
11.445/2007 como um novo marco legal para nortear as políticas 
públicas de saneamento no Brasil. Esta legislação federal 
estabeleceu diretrizes nacionais para o saneamento básico trazendo 
alteração das políticas públicas. Com sua aprovação houve maior 
aplicação dos princípios democráticos contidos na Constituição 
Federal de 1988, através da criação de mecanismos de participação 
e controle social. Houve também a definição de instrumentos de 
planejamento, como os planos municipais de saneamento básico 
que colocam os municípios como protagonistas e principais 
responsáveis pelo saneamento. 
No âmbito municipal a discussão dessa política federal (que estava 
na iminência de ser aprovada) nesse período, associada ao alto 
grau de insatisfação dos serviços prestados pela CASAN refletiu na 
municipalização do saneamento, quando em 2005, foi criada a 
EMASA. A PMBC, juntamente com o poder legislativo municipal e a 
sociedade civil organizada, vislumbrou as potencialidades de criar a 
autarquia municipal e passou a reinvestir em obras toda a 
arrecadação que, anteriormente, na gestão da CASAN, era 
distribuída aos municípios deficitários, a caráter de uma política 
social.  

No caso de Balneário Camboriú é inegável que a decisão de 
municipalizar foi assertiva. Em estudo anterior ficou demonstrado 
que com a criação da EMASA houve incremento na ordem de R$ 
55.575.045,18 (cinqüenta e cinco milhões, quinhentos e setenta e 
cinco mil, quarenta e cinco reais e dezoito centavos) em 
investimentos no sistema de esgoto (DACOL, 2012). Antes de a 
EMASA assumir os serviços havia 104 quilômetros de rede de 
esgoto, os quais foram implantados pela CASAN, entre 1970 e 2005. 
Sendo que após municipalização, a PMBC, entre 2006 e 2012, 
implantou através da EMASA o total de 109 quilômetros de rede de 
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esgoto, dotando todos os bairros mais adensados (exceto o Bairro 
dos Municípios) com rede coletora de esgoto e sistema de 
tratamento. Ou seja, em seis anos de gestão sob responsabilidade 
do município, à luz da Lei Federal nº 11.445/2007, constatou-se 
incremento em mais de cem por cento sobre as redes implantadas 
ao longo de trinta anos de gestão da CASAN.  

Além disso, outras melhorias foram registradas: construção 
da nova ETE que trata o esgoto com 95% de eficiência; ampliação 
das ações de fiscalização das ligações clandestinas; implantação de 
galerias de drenagem pluvial na Avenida Atlântica que eliminou vinte 
e seis pontos extravasores que despejavam água pluvial e esgoto na 
areia da praia central; alcance de 91% de cobertura domiciliar de 
esgoto e melhorias nas estações elevatórias de esgoto.  

Em relação ao planejamento foi elaborado e aprovado, em 
2012, o Plano Municipal de Saneamento Básico Participativo, o qual 
prevê ações para o horizonte de vinte anos, considerando a 
projeção demográfica e ações estratégicas para os períodos de alta 
temporada.  

Todos esses dados certamente contribuíram para inserir o 
município no topo dos modelos a serem seguidos e para que se 
alcançasse reconhecimento em qualidade de vida no Brasil após ser 
posicionado em quarto lugar, entre os municípios brasileiros, com 
melhor Índice de Desenvolvimento Humano (PROGRAMA DAS 
NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO, 2013) 

Portanto nesse período, apontam-se avanços significativos 
no sistema de esgotamento sanitário, com grande evolução no 
aprovisionamento dos serviços de esgoto, que foi, em grande parte, 
resultado da gestão municipalizada que permitiu aplicação local de 
100% da arrecadação das tarifas de água e esgoto. 

 Por outro lado, houve grande equívoco em não se ter 
aprovado uma empresa única para os municípios de Camboriú e 
Balneário Camboriú, o que causa constantes prejuízos ambientais 
pelo fato de se continuar despejando esgoto in natura no Rio 
Camboriú.  Já que a PMC não tem condição técnica-operacional, 
recursos próprios, tampouco capacidade de endividamento para 
captar volumosos recursos junto ao governo federal para 
implantação do sistema de esgotamento sanitário em Camboriú.  
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Diante do exposto, o estudo revela a importância de um 
consórcio intermunicipal para provimento dos serviços de 
esgotamento sanitário no município de Camboriú. Caso contrário, o 
fato de Balneário Camboriú atingir 100% de cobertura dos serviços 
de abastecimento de água e coleta e tratamento de esgoto será um 
dado real sob o âmbito territorial de Balneário Camboriú, porém 
mascarado sob o aspecto ambiental da bacia hidrográfica do Rio 
Camboriú, pois a qualidade do rio que deságua na praia de 
Balneário Camboriú continuará comprometendo o maior atrativo 
turístico da cidade, a praia central.   
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Figura 12 – Contraposição das redes implantadas nos períodos em análise 

 
Fonte: Elaborado pela autora 
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Além de sugerir a implantação do sistema de esgotamento 
sanitário na cidade de Camboriú, a fim de contemplar toda a bacia 
hidrográfica do Rio Camboriú, a pesquisa resultou em algumas 
questões de investigação bastante recomendáveis para aprofundar 
ainda mais o conhecimento acerca da temática, quais sejam: 

Como seria a lógica de desenvolvimento do sistema de 
esgotamento sanitário num município com características diversas 
de Balneário Camboriú, ou seja, que tenha grande área territorial e 
pouca capacidade de geração de receita?  

Quais os desafios para compatibilização dos planos de 
recursos hídricos com os planos municipais de saneamento?  

Qual a relação entre a Política Nacional de Recursos 
Hídricos a Política Nacional de Saneamento Básico e a Política 
Nacional de Resíduos Sólidos? Qual a eficácia do PAC enquanto 
instrumento de planejamento de políticas públicas para aplicação de 
recursos em saneamento? 

 Questões como essas podem ser respondidas com futuros 
estudos que objetivem: 

Comparar o desenvolvimento do sistema de esgotamento 
sanitário entre um município com extensa área territorial e baixa 
capacidade de recursos com o caso de Balneário Camboriú. 

Analisar a aplicação prática do artigo XX da Lei Federal nº 
11.445/2007, a fim de apontar os desafios para a compatibilização 
dos planos de recursos hídricos com os planos municipais de 
saneamento. 

Realizar pesquisa para analisar a relação entre as Leis 
Federais nºs 9.433/1997; 11.445/2007 e 12.305/2010, a fim de 
identificar possíveis contraposições e convergências. 

Investigar a eficácia do PAC enquanto instrumento para 
universalização dos serviços de saneamento no Brasil. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

As políticas públicas de saneamento implantadas no Brasil 
ao longo dos anos refletem, territorialmente, a situação dos serviços 
de saneamento, que é revelada pelos péssimos índices de 
esgotamento sanitário da maior parte dos municípios brasileiros, 
frente ao vertiginoso processo de expansão urbana ocorrida a partir 
da década de 1970.  Entre as legislações que marcaram a gestão do 
saneamento no Brasil, três merecem destaque por representarem 
drásticas alterações no quadro das políticas públicas desse setor, 
são elas: Decreto Lei nº 200/1967; Lei Federal 6.528/1978 e a 
vigente Lei Federal nº 11.445/2007. 

 O primeiro marco legal do saneamento - Decreto Lei nº 
200/1967 - caracterizou-se como uma política centralizadora de 
domínio do governo federal. Esta política foi omissa no que diz 
respeito às diretrizes de planejamento e gestão dos serviços de 
esgotamento sanitário no âmbito local, pois os problemas 
enfrentados pelos municípios ficavam bastante distantes da esfera 
federal. Enquanto a gestão burocrática predominante dificultava 
ainda mais os processos entre as esferas municipal, federal e 
estadual.  Além disso, a temática da agenda pública era pautada nos 
aspectos sociais em detrimento das questões ambientais.  

Posteriormente veio o Planasa (Lei Federal 6.528/1978) 
como instrumento de política pública de saneamento. O qual através 
das companhias estaduais e alicerçado sobre a gestão pública 
gerencial, trouxe avanços significativos sobre o abastecimento de 
água na maior parte dos municípios brasileiros. No entanto, restou-
se ineficiente para suprir à demanda dos serviços de esgotamento 
sanitário. Com a decadência do BNH e extinção do Planasa em 
1992 houve impactos nas companhias estaduais tornando ainda 
mais distantes as perspectivas de universalização dos serviços de 
água e esgoto. 

Desde 1992 até 2007 foram quinze anos sem nenhum marco 
legal para nortear as políticas públicas de saneamento, havendo 
grande prejuízo aos serviços de abastecimento de água e 
esgotamento sanitário. Nesse período registra-se grande retrocesso, 
pois o saneamento não acompanhou o crescimento da população 
urbana. Registrou-se precariedade nos serviços de abastecimento 
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de algumas regiões brasileiras e ausência dos serviços de 
esgotamento sanitário na maior parte dos municípios. 

Depois desse longo período de omissão do poder público, 
houve a criação da Lei Federal n. 11.445/2007 e, conseqüente 
alteração no quadro das políticas públicas. Pela primeira vez, no 
Brasil, passou-se a aplicar um modelo de política pública embasada 
nos princípios democráticos contidos na CF/88 (BRASIL, 1988) e 
com condições de nortear a descentralização dos serviços tanto em 
âmbito municipal, quanto estadual e regional. Essa legislação é 
marcada pelo novo serviço público que compreende instrumentos de 
planejamento, meios de gestão, mecanismos de participação e 
controle social, entre outros dispositivos em prol de uma política 
pública descentralizada, participativa e de resultados.  Com a 
Política Nacional e Saneamento Básico vigente houve maior 
responsabilização dos municípios, o que fez com que o poder 
público local se aproximasse ainda mais dos problemas de 
saneamento.  

É a partir dessa alteração no quadro das políticas públicas 
brasileiras que se tornaram possíveis diferentes arranjos 
institucionais para a prestação de serviços de saneamento. Embora 
a responsabilidade seja municipal, o atual marco legal do 
saneamento permite novos modelos. Há possibilidade de gerir os 
serviços de saneamento tanto por empresas ou secretarias e 
departamento municipais, quanto concedidos às companhias 
estaduais. Sendo ainda permitidos modelos mistos entre o público e 
o privado, gestões compartilhadas e consórcios. E a definição do 
melhor modelo reside nas características de cada município. 

No caso da cidade de Balneário Camboriú foi possível 
identificar positivamente os reflexos territoriais das políticas de 
saneamento implementadas. O fato de o município ter como 
principal atrativo turístico a praia central, fez com que toda a 
ocupação territorial e exploração comercial da atividade turística 
iniciassem contiguamente à orla. Esse grande adensamento 
populacional associado ao predomínio do solo arenoso com baixa 
cota de declividade, acabou gerando sérios problemas sanitários e 
ambientais, pois os sistemas convencionais por fossas sépticas não 
atenderam com qualidade às demandas. Problemas ambientais 
gerados pela inexistência de um sistema de esgotamento sanitário, 
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como a poluição dos rios, o forte odor e a intensa poluição da praia 
central por coliformes fecais foram fatores determinantes para o 
surgimento das primeiras ações do poder público em torno do 
saneamento.  

É inegável que houve evolução do sistema de esgotamento 
sanitário na cidade de Balneário Camboriú, entre as décadas de 
1970 e 2000, quando a gestão era centralizada no Estado e sob-
responsabilidade da CASAN. O que diverge da maioria dos 
municípios catarinenses e brasileiros. No entanto, somente a partir 
da municipalização, com a retomada dos serviços em2005, pelo 
município é que se revelaram melhorias quantitativas e qualitativas 
no sistema de esgoto do município. Notadatamente evoluído após o 
advento da Lei Federal n 11.445/2007.   Atualmente, maior parte dos 
municípios brasileiros continuam desprovidos dos serviços de coleta 
e tratamento de esgoto, Balneário Camboriú possui um moderno 
sistema de esgotamento sanitário que atinge uma cobertura 91% 
dos domicílios, sendo que 100% do esgoto coletado são tratados 
com 95% de eficiência. Sendo preparado para atender com máxima 
eficiência também à população sazonal que somada à população 
residente, nos três meses da alta temporada, chega a atingir um 
milhão de pessoas. 

A Política Nacional de Saneamento Básico é, portanto, um 
instrumento essencial para promover avanços nos sistemas de 
esgotamento sanitário dos municípios. Porém deve ser trabalhada 
associada às demais políticas vigentes e em construção, pois há 
necessidade de convergência entre os marcos legais para que as 
políticas públicas se concretizem no âmbito local.  Ou seja, as 
políticas públicas de planejamento territorial, de recursos hídricos, 
de resíduos sólidos e de drenagem pluvial devem ser 
correlacionadas para garantir o avanço do saneamento no Brasil e 
positivas implicações territoriais nos municípios.  

Os municípios brasileiros possuem distintas características 
físico-ambientais e econômico-financeiras, alguns são 
territorialmente grandes, outros pequenos, uns com baixa 
capacidade de geração de receita, outros com alta como é o caso de 
Balneário Camboriú. Esses são aspectos a serem considerados na 
definição do melhor arranjo institucional para a implantação e gestão 
do saneamento.  
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Por fim, em que pese a recente trajetória do marco legal 
vigente, ainda não se vislumbra as benesses dessa legislação. 
Atualmente os índices de saneamento na maior parte dos 
municípios brasileiros ainda são péssimos e o Brasil está longe de 
chegar às metas estabelecidas nos objetivos do milênio pela ONU 
(PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O 
DESENVOLVIMENTO, 2013). Se por um lado existe um marco legal 
muito bem definido e por outro existem recursos do PAC a serem 
disponibilizados aos municípios que apresentam bons projetos. 
Então, resta-se identificar que a dificuldade de atingir as metas está 
pautada, sobretudo, em  dois aspectos fundamentais: ausência de 
capacidade técnico-operacional dos municípios que não conseguem 
apresentar os projetos com o enquadramento exigido; e meios que 
concretizem a descentralização de recursos do governo federal para 
execução do saneamento em âmbito local. Quando essas duas 
questões forem o foco de atenção do poder público e as legislações 
forem aplicadas de forma mais associada, as políticas públicas de 
saneamento certamente serão eficazes, eficientes e efetivas. Assim, 
melhores índices de esgotamento sanitário poderão ser registrados 
nos diferentes municípios brasileiros que refletirão em territórios 
mais sustentáveis e com melhor qualidade de vida. 
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ROTEIRO DE ENTREVISTAS 
 

Políticas Públicas de Saneamento Básico 
e suas Implicações sobre os Territórios 

Pesquisadora: Kelli Cristina Dacol 
Orientadora: Prof.ª Dr.ª Mariane Alves Dal Santo 

 
 

CONSIDERANDO: 
 Conceito de saneamento: água, esgoto, drenagem pluvial 

e resíduos sólidos; 
 Amostra da pesquisa: ESGOTAMENTO SANITÁRIO; 
 Entrevistados: Gestores que atuaram nos períodos de 

análise, conforme mapas temporais; 
 Entrevista semi-estruturada.  

 
 

FORMULÁRIO DE DADOS  

Data da entrevista: 

Entrevistado: 

Profissão: 

Município:                                                                                
Estado: 

Endereço eletrônico:  

Instituição que atuou: 

Cargo ocupado: 

Período de atuação: 

 
  
QUESTÕES GERAIS  
 

1. Fale um pouco sobre sua experiência acadêmica e 
profissional. 

2. O que você entende por saneamento básico? 
3. No seu entendimento, a competência sobre a prestação dos 

serviços de saneamento básico deve incidir sobre qual 
esfera? Ex. Pública (municipal; estadual, federal) ou Privada.  
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4. Qual sua opinião sobre a municipalização dos serviços de 
saneamento? 

5. Qual sua opinião sobre as políticas de distribuição dos 
recursos praticadas pela Casan? 
 

 
QUESTÕES REFERENTES AO ESTUDO DE CASO - 
SANEAMENTO EM BALNEÁRIO CAMBORIÚ 

 
6. Em sua opinião, qual a relação entre a gestão do 

saneamento e o crescimento urbano da cidade de Balneário 
Camboriú, sobretudo no seu período de atuação? 

7. Qual era a situação do acesso aos serviços de saneamento 
em Balneário Camboriú ao iniciar sua atuação no município?  
Ex. regularidade; cobertura; principais regiões atendidas, 
entre outros. 

8. Na sua gestão os sistemas de abastecimento de água e de 
esgotamento sanitário eram compostos por quais unidades? 
Ex. Manancial; estações de recalque; estações de 
tratamento; redes de distribuição; redes coletoras; 
reservatórios, entre outros. 

9. Qual o caráter jurídico e a capacidade técnico-operacional 
da entidade prestadora dos serviços de abastecimento de 
água e esgotamento sanitário no município na gestão em 
que você atuou? 

10. Quais os projetos, programas e ações voltadas aos serviços 
de água e esgoto marcaram a gestão do saneamento 
quando atuou no município? Entenda-se sob a ótica de 
abrangência nas esferas municipais, estaduais e federal. 

11. Quais as principais fontes de recursos utilizadas para 
investimentos nos sistemas de água e esgoto? 

12. Como era constituída a tarifa dos serviços de saneamento?  
13. Como se dava a fiscalização dos serviços de água esgoto? 
14. Quais eram as reclamações mais frequentes no que diz 

respeito à prestação dos serviços de abastecimento de água 
e esgotamento sanitário? 

15. Existia alguma instância de participação social, tais como 
conselhos ou comitês para os serviços de saneamento? 
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QUESTÕES DE FECHAMENTO 
 

16. Em sua opinião, quais os principais desafios para o 
saneamento em Balneário Camboriú? 

17. Quais são os maiores desafios para alcançar a 
universalização do acesso aos serviços de saneamento no 
Brasil? 

18. Qual o papel da sociedade brasileira na gestão do 
saneamento? 
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GLOSSÁRIO 
 

 

ESTAÇÃO ELEVATÓRIA - Conjunto de canalizações, equipamentos 
e dispositivos destinados a elevar a água ou esgoto para pontos 
mais elevados; 

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA) - Unidade 
operacional do sistema de abastecimento de água, constituída de 
equipamentos e dispositivos que permitem tratar através de 
processos físicos, químicos e biológicos a água bruta captada, 
transformando-a em água potável para consumo humano; 

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS (ETE) - Unidade 
operacional do sistema de esgotamento sanitário, constituída de 
equipamentos e dispositivos que permitem receber resíduos 
complexos que, através de processos físicos, químicos e 
principalmente biológicos, são transformados em resíduos mais 
simples, absorvidos pelo meio ambiente; 

ESGOTO SANITÁRIO - Despejo líquido constituído de esgotos 
domésticos e especiais, água de infiltração e contribuição pluvial 
parasitária; 

ESGOTO PLUVIAL - Resíduo líquido, proveniente de águas de 
chuva; 

ECONOMIA - É todo prédio, parte de um prédio ou terreno, ocupado 
ou usado independentemente, que utiliza água ou esgoto pelas 
instalações privativas ou coletivas, para uma determinada finalidade, 
lucrativa ou não; 

LIGAÇÃO CLANDESTINA - Ligação de imóvel à rede de distribuição 
de água e/ou coletora de esgoto, sem autorização da EMASA; 

LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA E/OU ESGOTO - Conjunto de 
tubulações, conexões, aparelhos e equipamentos utilizados para 
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ligar a instalação predial à rede de distribuição de água ou coletora 
de esgoto; 

REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - Conjunto de canalizações 
e partes acessórias, de propriedade da EMASA, situado em 
passeios e via públicas, que tem a finalidade de coletar e tratar os 
despejos domésticos e especiais da comunidade; 

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (SAA) - Conjunto de 
canalizações, reservatórios e estações elevatórias destinados ao 
abastecimento de água; 

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (SES) - Designa 
coletivamente todas as unidades necessárias ao funcionamento de 
um sistema de coleta, transporte, tratamento e disposição final dos 
esgotos de uma área ou de uma comunidade. 


