
A CASAN adotou o Rio do Braz e 
realizou uma série de ações para 
ajudar a despoluir uma região 
contaminada há quatro décadas.

A Companhia investiu desde 
janeiro de 2016 mais de R$ 15 
milhões na área, sendo que a 
maioria das ações não eram de 
responsabilidade da empresa



Conceição 61,6 38,4 Ponta das Canas 39,5 60,5 Total 50,5 49,5 R

Bairros
Ligações 

adequadas

Ligações com 

inadequações

Barra da Lagoa 63,8 36,2

Cachoeira do Bom Jesus 42,4 57,6

Canasvieiras 49,1 50,9

Costa da Lagoa 63,2 36,8

Ingleses 40,7 59,3

Jurerê 28,4 71,6

Lagoa da Conceição 61,6 38,4

Ponta das Canas 39,5 60,5

Total: 50,5 49,5

Tabela 3: Inspeções realizadas (percentual)   %

Relatório Floripa se Liga na Rede - Maio/16

Como estava a situação na região, 
cuja cobertura de esgoto é de 100%



1. NOVA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO

A ETE foi a maior e mais cara das ações, no valor de R$ 8,1 milhões, 
construída especialmente para tratar água da chuva devido a 
ligações irregulares, que infelizmente são comuns na região

Esta ETE, hoje, é considera uma estação modelo, sendo visitada por 
técnicos do mundo inteiro



2. Unidade de Recuperação Ambiental (URA)

 Ação inédita, uma unidade instalada pela empresa para ajudar a 
descontaminar a água do Braz.

 Instalada dentro do Sapiens Parque faz uma filtragem da água 
poluída do rio, devolvendo-a mais limpa ao próprio rio



Filtragem de 700 mil litros/dia



UNIDADE DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL (URA)



3. Teste de Fumaça

Videoinspeção (microfilmagem com robô) em 42 quilômetros de rede em 

Canasvieiras e Cachoreira do Bom Jesus

Investimento: R$ 359.000,00



3.1 - Lacre das irregularidades encontradas



4. Limpa Fossa/ônibus de Turismo

Novos critérios de credenciamento 

- Manutenção da obrigatoriedade de licença 

ambiental expedida pela FATMA

- Obrigatoriedade de rastreador veicular

- Fixação em formato visível do credenciamento na 

carroceria dos veículos, bem como telefones para 

denúncias à Polícia Ambiental.

- Previsão de descredenciamento e multa das 

empresas que descumprirem – e em prazos mais 

ágeis de decisão.

- Definição de locais de despejo dos dejetos dos 

Ônibus de Turismo e motorhomes: não havia 

orientação nem regulamentação.

Órgãos envolvidos: CASAN, Prefeitura, Floram, 

Vigilância Sanitária, FATMA, Guarda Municipal, 

Polícia Militar, Polícia Ambiental e Polícias 

Rodoviárias



Serviço permanente e gratuito, com técnicos e engenheiros da 
Companhia à disposição de proprietários de imóveis que pretendem 
fazer a ligação correta da residência. 

Fone (48) 3271-4510. 

5. Assessoria Técnica Gratuita



6. REFORÇO NA FISCALIZAÇÃO 
CONTRA AS LIGAÇÕES CLANDESTINAS

Objetivo: Acelerar a fiscalização e 
ampliar a conscientização dos 
moradores para reduzir o alto 
percentual (cerca de 50%) de 
imóveis com ligações irregulares 
de esgoto na região.



7. MANUTENÇÃO DOS CANAIS

Em conjunto 
com a 
Prefeitura, foi 
feito uma 
limpeza de 
canais de 
drenagem da 
Bacia dos rios 
Papaquara e 
Braz, o que não 
era feito desde a 
década de 1970



8. URBANIZAÇÃO E ADOÇÃO DA ÁREA

 Corte de grama, poda da vegetação, 
limpeza do lixo, implantação de 
lixeiras nas proximidades do Rio do 
Braz;

 CASAN adotou a área e permanece 
cuidando-a mesmo no inverno



9. Estudo Ambiental Simplificado

Objetivo: este estudo orienta todas as ações no rio, como 
limpezas, desassoreamento, respeitando todos os critérios
de preservação ambiental da área



OUTRAS MEDIDAS

 10. Desativação de todos os extravasores do Norte da Ilha, 
entre eles o localizado junto ao Rio do Braz

 11. Implantação de emissário terrestre para levar dejetos com 
água da chuva à ETE de Canasvieiras: 800 m de tubulação

 12. Ampliação da capacidade de bombeamento de todas as 
Estações Elevatórias do Norte da Ilha, inclusive a do Rio do Braz

 13. Geradores em todas as 75 Estações Elevatórias de Esgoto 
da Ilha

 14. Reforço na segurança da Estação Elevatória do Rio do 
Braz, com muro de concreto, cerca elétrica e câmera de 
monitoramento para evitar novos atos de vandalismo como o que 
deixou a estação sem bateria no dia 31/12/2015, causa do 
extravasamento registrado por jornalista. 



Campanha de conscientização para 
sensibilizar a população a colaborar 
com o correto funcionamento das 
redes de coleta e tratamento de 
esgoto.

Hotsite (www.casan.com.br/trato) 
e Facebook (@casansc) foram as 
principais ferramentas de 
divulgação.

 Distribuição de textos e vídeos 
de orientação

15. Trato pelo Saneamento

http://www.casan.com.br/trato


Concurso Heróis do Saneamento estimulou a 
participação de 86 turmas de 29 escolas em atividades
de educação sanitária e ambiental

16. Concurso para escolas



Fonte Diário Catarinense/2016

Sobre a cor do rio


