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Introdução

Atualmente, muitos dos córregos que atravessam Campus Reitor João David Ferreira
Lima, ou simplesmente Campus Trindade, da Universidade Federal de Santa Catarina
encontram-se degradados, em decorrência da poluição por esgotos, de origem externa e de
atividades desenvolvidas no Campus. A degradação resulta também de intervenções diretas
como retificações e revestimento de suas seções transversais que também se encontram
desprotegidas pela ausência de mata ciliar.

O presente documento traz o relatório do projeto de desenvolvimento institucional
PDI 23080.066741/2014-10, “Recuperação da Qualidade da Água dos Córregos do Campus
Reitor João David Ferreira Lima”, desenvolvido por docentes, técnicos e alunos da UFSC. Esse
documento descreve a situação atual dos córregos que atravessam o Campus Trindade, e
propõe medidas de adequação legal, em resposta à ação pública nº 2007.72.00.014573-8/SC
do Ministério Público Federal (MPF), considerando a função ecológica exercida por APPs e
córregos.
no

O projeto tem como objetivos centrais identificar os problemas relacionados às causas
de poluição nos córregos que atravessam o Campus Reitor João David Ferreira Lima;
pesquisar soluções inovadoras e exemplares que contribuam para recuperar a qualidade da
água dos córregos que cortam o Campus; e propor medidas necessárias à recuperação dos
corpos hídricos e a vegetação marginal que compõe as APPs, constituindo a referência
essencial para seu Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD).

A bacia hidrográfica onde se situa o Campus Trindade (conhecida como bacia do rio
do Meio ou rio do Sertão) possui aproximadamente 4,5 Km2, inserindo-se na bacia do
Itacorubi, a Centro-Oeste da Ilha de Santa Catarina (Figura 1). O curso principal da bacia do
Campus é o rio do Meio, com cerca de 4 quilômetros de extensão. Além desse, a bacia possui
outros importantes afluentes provenientes dos bairros Serrinha, Pantanal e Carvoeira.
Constituindo uma conexão entre duas unidades de conservação, o Parque Municipal Maciço
da Costeira e o Parque Manguezal do Itacorubi, o rio do Meio representa um imprescindível
corredor para o fluxo gênico entre dois ecossistemas distintos.
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Figura 1: Localização do Campus Trindade na bacia do Itacorubi

Fonte: Adaptado de PMF – Geoprocessamento Corporativo (2017).

A recuperação da qualidade das águas do Campus Trindade está intimamente ligada à
recuperação e salvaguarda das Áreas de Preservação Permanente (APPs) associadas a estas.
A permissão para ocupação e para supressão de vegetação de APP é expressa nos artigos 8º,
64 e 65 do Código Florestal (Lei nº 12.651/2012), enquadrando-se o Campus Trindade em
quatro situações distintas:

a) As edificações que se encontram em APP, pela legislação da época das construções,
precisam ser submetidas ao procedimento de regularização fundiária de interesse
específico, devendo recuperar pelo menos 15 metros desta faixa de APP;
b) Os espaços com infraestrutura pública destinada a esportes, lazer e atividades
educacionais ao ar livre podem ser considerados sujeitos a intervenções de interesse
social, ocupando APPs, desde que obedecidos os critérios fixados no art. 8º da Resolução
CONAMA 369/2016, que estabelece um limite de impermeabilização de 5% e de
ajardinamento de 15% da área da APP;
c) Eventuais propostas de projetos públicos que comprovadamente demonstrem melhorias
das funções ambientais das APPs podem ser consideradas como intervenções de
utilidade pública e não estão limitadas por índices de ocupação;
d) Os demais espaços, se não puderem ser objeto de reconhecimento como intervenções de
utilidade pública, interesse social, intervenção de baixo impacto ou regularização
fundiária, devem ser recuperados.
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2.1

CAUSAS E ORIGENS DA DEGRADAÇÃO DOS CÓRREGOS
Qualidade da água dos córregos

No âmbito do Projeto Institucional que resulta o presente relatório, o monitoramento
da qualidade da água dos córregos inseridos no Campus Reitor João David Ferreira Lima
iniciou-se em agosto de 2015, prosseguindo mensalmente ao longo de um ano, segundo
procedimentos laboratoriais padronizados, a partir de amostragem direta, em sete pontos
estrategicamente escolhidos nos córregos, representados na Figura 2.
Figura 2: Localização dos pontos de análise da qualidade da água no Campus Trindade

Fonte: Laboratório de Ecologia Urbana (2017).

As análises, englobando nove parâmetros indicadores, destinaram-se à determinação
do Índice de Qualidade da Água (IQA), amplamente utilizado para avaliar um curso d’água
quanto à sua qualidade, abrangendo valores que resultam cinco categorias Ótima, Boa,
Razoável, Ruim, Péssima/Muito Ruim.

Os resultados categorizados de IQA para os córregos analisados na UFSC são
apresentados na Tabela 1, na qual se observa que todos os pontos amostrados durante o
período de um ano de análises apresentaram-se com condições variando de ruim a muito
ruim.
Ponto/Data
14/09/2015
26/10/2015
23/11/2015
09/12/2015
19/01/2016
23/02/2016
04/04/2016
02/05/2016
27/06/2016
21/07/2016
15/08/2016
26/09/2016

Ponto 1
Muito ruim
Ruim
Ruim
Muito ruim
Muito ruim
Muito ruim
Muito ruim
Muito ruim
Muito ruim
Muito ruim
Muito ruim
Muito ruim

Tabela 1: IQA dos córregos do Campus Trindade
Ponto 2
Muito ruim
Ruim
Muito ruim
Muito ruim
Muito ruim
Muito ruim
Muito ruim
Muito ruim
Muito ruim
Muito ruim
Muito ruim
Muito ruim

Ponto 3
Ruim
Muito ruim
Ruim
Ruim
Ruim
Ruim
Ruim
Ruim
Ruim
Ruim
Ruim
Ruim

Ponto 4
Ruim
Ruim
Ruim
Ruim
Muito ruim
Muito ruim
Ruim
Ruim
Ruim
Ruim
Ruim
Ruim

Ponto 5
Ruim
Ruim
Muito ruim
Ruim
Ruim
Ruim
Ruim
Ruim
Ruim
Ruim
Ruim
Ruim

Fonte: Elaboração própria.

Ponto 6
Muito ruim
Muito ruim
Ruim
Muito ruim
Ruim
Ruim
Muito ruim
Ruim
Ruim
Ruim
Ruim
Muito ruim

Ponto 7
Muito ruim
Muito ruim
Muito ruim
Muito ruim
Muito ruim
Muito ruim
Muito ruim
Muito ruim
Muito ruim
Muito ruim
Muito ruim
Muito ruim
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Os resultados numéricos das análises, incluídos no Relatório Final completo, indicam
que parte da contaminação dos córregos seja decorrente de efluentes gerados nas
comunidades à montante do Campus, mas também há poluição dos córregos por fatores
internos, devido à disposição irregular de efluentes no próprio interior do Campus. Ainda que
não tenha sido possível quantificar o aumento da degradação da qualidade da água dos
córregos resultante desses esgotos e outras fontes de poluição internas ao Campus, foram
identificadas diversas causas e pontos de contaminação desses córregos no interior do
Campus.
2.2

Contribuição do Campus à contaminação dos córregos

A identificação dos pontos de contaminação no interior do Campus, seja por despejo
de efluentes diretamente ao córrego ou em redes de drenagem que nele deságuam, baseou-se
na identificação de tubulações (denominadas neste documento como pontos) que despejam
algum tipo de efluente, com descargas intermitentes ou permanentes no córrego, em dias sem
a ocorrência de precipitações.

Localizados os pontos, a investigação prosseguiu por intermédio de análises das redes
de drenagem próximas, com a abertura e inspeção de caixas de passagens, para verificar a
presença de efluentes com coloração, odor, ou demais características duvidosas para água de
drenagem. As redes de esgoto dos edifícios da UFSC, assim como a de responsabilidade da
CASAN que adentram no Campus também foram investigadas quando necessário. Para a
comprovação das ligações clandestinas foi realizado teste com corante. Quando não era
possível identificar rede de drenagem próxima ao ponto de contribuição, tentava-se
identificar edificações que poderiam estar contribuindo naquele ponto e, então, realizavamse os testes com corante em pontos geradores de efluentes, como banheiros, laboratórios,
copas, etc.
Diversos fatores contribuíram para as dificuldades encontradas na identificação das
origens de poluição, dentre eles a necessidade de abertura de valas para identificar as
tubulações, bem como para avaliar se os antigos sistemas de fossas foram desativados e
desconectados após a construção da rede de coleta de esgoto no interior do Campus 1.

Frente às dificuldades encontradas para localizar a origem do escoamento de
efluentes nos córregos, procedeu-se ao monitoramento periódico dos pontos suspeitos de
contaminação a fim de identificar o lançamento de efluente com características típicas de
poluição, como: cor, odor ou espuma, e que comprovem assim a existência de contaminação
no córrego. Além disso, a observação periódica serviu para avaliar a regularidade e
intensidade dos lançamentos, como também relacionar a presença ou não de escoamento
com os registros de precipitação.
Como resultado das atividades de identificação da poluição interna ao Campus, os
pontos localizados foram agrupados da seguinte forma:
Levantamento de fossas, sumidouros, caixas de passagem e respectivas conexões foi realizado em
1996 por equipe de bolsistas do Núcleo de Estudos da Água (NEA) com apoio de funcionários da
Prefeitura Universitária, encontrando-se anexado ao presente Relatório Completo do presente projeto.

1
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•

•

•

•

Pontos de contaminação com origem identificada: correspondem a tubulações onde
pelo menos uma das origens da contaminação foi atestada. Nesses pontos para resolver o
problema de contaminação, é necessária a adequação na rede de esgoto da CASAN,
conforme proposta apresentada posteriormente. Nos casos de contaminação por
lançamento de efluente de lavadores de veículos em redes de drenagem, é proposta a
criação de áreas estanques para o desenvolvimento dessa atividade, também descrita
adiante;
Pontos de contaminação com origem não identificada: são pontos de contribuição que
não tiveram a origem do efluente identificada, porém neles foi registrada a presença de
características típicas de efluentes sanitários ou de escoamento com variação de descarga
sem relação com os registros de precipitação. Para esses pontos, faz-se necessária a
realização futura de testes de fumaça aliados a novos testes com corantes para a
identificação da origem de contaminação;
Pontos de contribuição com contaminação não identificada: correspondem aos
pontos que, em algum momento do desenvolvimento do projeto, foi registrada eventual
descarga de efluente no córrego, mesmo que sem a presença de características duvidosas
no efluente lançado, como cor e odor. Alguns desses pontos são caracterizados como
tubulações da rede de drenagem que transportam as águas pluviais até o corpo d’água
mais próximo; outros correspondem a córregos canalizados; e nos demais não foi possível
identificar a classificação ou tipo de efluente escoado. Entretanto, todos esses pontos
encontram-se registrados neste relatório, visando auxiliar o desenvolvimento de futuros
detalhamentos da rede de drenagem dos Campus. Não foi proposta nenhuma medida
corretiva para esses pontos, ainda que a existência de contaminação na rede de drenagem
ou canalização de curso d’água não seja descartada. Em alguns deles a presença de
efluentes com características de esgoto pode estar mascarada e diluída nos efluentes
pluviais ou fluviais;
Pontos de ligação irregular: são pontos que apresentam ligações hidráulico-prediais
irregulares e apesar de não estarem lançando diretamente o efluente no córrego,
contaminam ou podem vir a contaminar a rede de drenagem ligada ao córrego, ou que
contaminam o solo. Para tais pontos foi proposta a adequação das ligações irregulares.

No total, foram localizados 44 pontos que despejam efluentes no córrego e outros 5
(cinco) pontos de ligações irregulares. Entre os pontos de despejo, o lançamento de efluente
contaminado foi observado em dezessete, dos quais: 3 (três) correspondem a efluentes de
lavadores de veículos, 2 (dois) a esgoto sanitário, e os 12 restantes apresentam contaminação
porém sem identificação de sua origem. Os 27 demais pontos de despejo correspondem a
pontos de contribuição sem origem identificada. A Figura 3 mostra a localização das áreas
onde foram identificados pontos de despejo de efluente no córrego e pontos de ligações
irregulares, e a distribuição dos pontos nessas áreas do Campus Trindade encontra-se
apresentada no Relatório Final completo.
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Figura 3: Localização dos pontos de despejo e ligação irregulares

Fonte: Elaboração própria.
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PROPOSIÇÃO DE MEDIDAS DE RECUPERAÇÃO

As medidas que objetivam a recuperação da qualidade da água dos córregos que
atravessam o Campus Trindade resultarão na naturalização dos cursos d'água, cuja atual
degradação iniciou-se quando foram transformados em canais com taludes em pedras e
fundo em concreto, como resultado de intervenções de engenharia destinadas a acelerar o
escoamento. A ação de naturalização compreende objetivos relacionados à retenção de
sedimentos, ao controle da poluição, à saúde do ecossistema, à melhoria da qualidade da
água, e a qualificação da paisagem e, dentre outras, deverá favorecer ao armazenamento do
escoamento em trânsito e evitar a deposição de sedimentos no trecho final do rio do meio
próximo a área do Centro de Ciências da Saúde.
A descrição a seguir contempla as medidas de recuperação para o alcance dos
objetivos centrais do Projeto Institucional, quais sejam: correção das ligações prediais
irregulares nas edificações do Campus, criação de áreas estanques para lavadores de carros,
delimitação e requalificação das APPs, implantação de wetlands e de sistemas de retenção de
sedimentos.
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3.1

Correção das ligações prediais irregulares nas edificações do Campus

Para corrigir as irregularidades nas ligações prediais de esgoto das edificações do
Campus Trindade, são apresentadas as ações de adequação e conexão à rede pública de
coleta, a serem complementadas por testes com fumaça e corante para confirmar algumas
das irregularidades anteriormente apontadas.
3.1.1

Adequação da rede

Em todos os pontos classificados como “pontos de contaminação com origem
identificada” ou “pontos de ligação irregular”, com exceção das contaminações originadas em
lavadores de veículos, a UFSC deve realizar a adequação da rede de esgoto, conectando-a à
rede coletora pública de esgoto da CASAN. Atualmente o destino dos efluentes desses pontos
é direcionado ao curso d’água ou são infiltrados no solo.
3.1.2

Teste de fumaça e corante

Nos pontos agrupados como “pontos de contaminação com origem não identificada”
devem ser realizados testes especializados com uso de fumaça conjuntamente a novos testes
de corante para a identificação da origem dos efluentes. Tal identificação orientará as
adequações da rede para sanar as ligações irregulares encontradas.

O teste de fumaça serve para detectar irregularidades nas redes coletoras de esgoto e
drenagem. A fumaça é injetada em pontos específicos da rede, neste caso nos pontos
suspeitos de contaminação, a fim de identificar os pontos de origem do efluente. Assim,
dependendo do local em que a fumaça sair, é possível constatar se há irregularidade. A
fumaça utilizada não é tóxica, portanto não apresenta perigo à saúde.
3.2

Criação de áreas estanques para lavadores de carros

Em 2016 existiam 26 pontos de lavação de veículos no Campus Trindade, dos quais
19 estão ativos, 6 (seis) desativados e 1 (um) em processo de desativação.

Essas unidades, em sua maioria instaladas às margens dos córregos, contribuem para
a degradação da qualidade das águas por realizarem lançamento de efluentes com
concentração de sabão e shampoo automotivo, graxas, óleos, residuais petroquímicos e
outros produtos químicos utilizados na limpeza. No âmbito do projeto desenvolvido, não se
avaliou a pertinência da atividade, propondo-se unicamente o controle da poluição gerada,
por intermédio da criação de áreas estanques especialmente destinadas às unidades de
lavação de veículos a serem instaladas em locais afastados dos córregos, dotadas grades para
retenção de sólidos grosseiros e de Sistemas Separadores de Água e Óleo (SSAO) por onde o
efluente deve passar antes de ser encaminhado à rede da CASAN, permitindo assim a
realização da atividade sem causar prejuízos ao meio ambiente.
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3.3

Delimitação de Áreas de Preservação Permanente

As matas ciliares, legalmente classificadas como Área de Preservação Permanente
(APP), têm a função ambiental de preservar o curso d’água através da proteção, filtragem e
amortecimento dos impactos provenientes dos ambientes que circundam o ecossistema
aquático. Essas funções estão relacionadas principalmente à capacidade da vegetação em
conter processos erosivos, reter sedimentos e influenciar na qualidade e quantidade de água.

A implantação das medidas de recuperação propostas neste documento, considera as
áreas do Campus Trindade enquadradas nas três hipóteses seguintes, preconizadas no
âmbito do Código Florestal (Lei nº 12.651/2012):
•

•

•

Utilidade pública, definida pelo art. 3º, inciso VIII, alínea “d”, como áreas nas quais se
pretende realizar “atividades que comprovadamente proporcionem melhorias na
proteção das funções ambientais”;
Interesse social, definida pelo art. 3o, inciso IX, alínea “a”, como áreas onde ocorrem “as
atividades imprescindíveis à proteção da integridade da vegetação nativa, tais como
prevenção, combate e controle do fogo, controle da erosão, erradicação de invasoras e
proteção de plantios com espécies nativas”;
De baixo impacto ambiental, definida pelo art. 3o, inciso X, alínea “i”, como áreas para o
“plantio de espécies nativas produtoras de frutos, sementes, castanhas e outros produtos
vegetais, desde que não implique supressão da vegetação existente nem prejudique a
função ambiental da área”;

Em relação às edificações do Campus Universitário, mesmo que apresentem fins
educacionais, não são consideradas como intervenções de interesse social, já que não
desenvolvem atividades ao ar livre. Assim, as edificações devem ser submetidas ao
procedimento de regularização fundiária por interesse específico. De acordo com o art. 65, §
2o, da Lei 12.651 de 2012, para fins de regularização fundiária por interesse específico, ao
longo de cursos d’água, deve ser mantida faixa não edificável com largura mínima de 15
(quinze) metros da cada lado.

Dessa forma, com a comprovação das melhorias proporcionadas na proteção das
funções ambientais da APP (preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade
geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico da fauna e flora, proteger o solo e
assegurar o bem estar das populações) é permitido, conforme a legislação, caracterizar toda
área de ocupação no interior do Campus dentro da hipótese de utilidade pública. Para as
edificações que ocupem APPs, deve-se quantificar essas áreas e a partir disso, calcular a
compensação ambiental necessária.

Considerando as hipóteses apontadas, a delimitação para as APPs do Campus Reitor
João David Ferreira Lima pode contemplar valores reduzidos de faixa marginal, conforme
descrito a seguir.
3.3.1

Recomendação de Recuperação das APPs dos Córregos da UFSC

Uma vez que a UFSC passa por um processo de regularização fundiária e as medidas
de recuperação da qualidade das águas apresentadas devem melhorar a função ambiental das
APPs, além de abrangerem questões de utilidade pública, interesse social e baixo impacto
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ambiental, a delimitação destas APPs pode ser limitada a 15 metros em cada margem do
curso d’água, totalizando uma faixa de 30 metros de extensão de APP, mais a largura do
córrego.

A questão mais delicada quanto à delimitação legal das APPs dos córregos é a
impossibilidade de desocupação de parte destas áreas quando existem edificações
consolidadas sobre as mesmas, o que implicaria em demolição. Entretanto, estas situações
visivelmente se restringem a poucas edificações além do que ocupam áreas de pequena
extensão.

Ao considerar que o conjunto das atividades propostas neste relatório está voltado
para a revitalização dos córregos, a coordenação do projeto institucional aqui apresentado,
amparada pela equipe de trabalho, propõe uma interpretação mais flexível quanto às APPs.
Nas situações em que a APP possui edificação consolidada, mantém-se a faixa total de 30
metros de recuperação da mata ciliar (valor total em ambas as margens), assegurando-se
entretanto a faixa máxima possível na margem que se encontra ocupada pela edificação e o
restante na margem oposta. Em outras palavras, nesses casos, a área que não seja possível
recuperar em uma das margens do córrego, deverá ser compensada em margem oposta, de
modo que se preserve a faixa total dos 30 metros de APP, descontando a largura do curso
d’água. Em locais onde de fato é inviável remover a estrutura consolidada (edificações com
funções importantes e vias de acesso não alteráveis) e não é possível manter os 30 metros
totais de APP, deverá ser preservada a largura máxima possível naquela área e o restante
compensado em outro local.

É preferível que se mantenham as faixas propostas exequíveis, dadas as atuais
condições do local, a se manterem, por exemplo, regiões com alguns trechos lineares de APP
de 30 metros e em outros locais, ausência completa de áreas preservadas. Tendo em vista a
localização do Campus em uma área densamente urbanizada e já consolidada, tanto no seu
interior como nos arredores, é pertinente a faixa de preservação de 15 metros em cada
margem dos córregos, com possibilidade real de ser respeitada e mantida, proporcionando
assim, benefícios ao ambiente.

É importante destacar que as novas edificações e demais tipos de ocupações que
causem a impermeabilização do solo a serem implantadas no Campus Trindade deverão
respeitar a faixa marginal de 30 metros de APP em cada margem dos córregos, em
conformidade com a legislação vigente, bem como respeitar as áreas destinadas a
compensação já mencionadas.
A fim de analisar quais as áreas destinadas à recomposição de mata ciliar seriam
viáveis de serem ocupadas foi realizado, inicialmente, um estudo para identificar a ocupação
atual da faixa de 15 metros de APP em cada margem em todos os córregos presentes no
Campus. A partir deste levantamento, analisaram-se as possibilidades e os graus de
complexidade das intervenções corretivas para estabelecimento das APPs.

A Figura 4 mostra a planta da UFSC com as áreas destinadas à recuperação de APPs,
em três níveis de complexidade para essa intervenção – baixo, médio e alto, conforme
descritos a seguir:
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•

•

•

Baixo nível de complexidade: correspondem no mapa às áreas hachuradas em verde. Há
duas tonalidades de verde representativas para estas áreas de baixo nível de
complexidade: a verde clara, corresponde as APPs dos córregos e a verde escura,
representa as áreas recuperadas nas margens opostas. As áreas de baixo nível de
complexidade correspondem a faixas no limite dos 30 metros de largura total das APPs,
formadas por áreas abandonadas, sem construções ou com vegetação secundária. Dessa
forma, são consideradas áreas com facilidade de desocupação e por isso a recuperação da
mata ciliar pode ser imediata;
Médio nível de complexidade: são as áreas do mapa hachuradas em amarelo.
Representam as faixas no limite dos 30 metros de largura total das APPs que são ocupadas
por vias, estacionamentos consolidados ou passeios, porém não apresentam nenhum tipo
de edifício construído. Essas áreas ocupadas por infraestrutura urbana apresentam média
complexidade para intervenção, pois envolveriam pequenas mudanças construtivas e
desocupação de áreas já utilizadas. Após essa intervenção é necessária a realização do
manejo do solo e a recuperação da área com plantio de mudas e sementes;
Alto nível de complexidade: correspondem às áreas hachuradas em vermelho. São áreas
atualmente ocupadas por edificações ou vias importantes para o fluxo de veículos. Para a
intervenção sobre essas áreas seriam necessárias demolições que acarretariam em
impactos financeiros, políticos, acadêmicos e administrativos para a UFSC, além de
impactos negativos ao meio ambiente, com a geração de resíduos, emissão de ruídos e
poluentes atmosféricos. Desta forma, não é recomendado que áreas de alta complexidade
sejam destinadas à recuperação da APP. Sendo assim, as áreas hachuradas em vermelho
devem ser compensadas em outros locais apresentados na sequência.

Na Figura 4 também é sugerido o perímetro máximo para a localização de possíveis
áreas de compensação da recomposição da mata ciliar (hachuradas em laranja). Outras
localidades para a compensação que não estão previstas na Figura 4 também podem ser
analisadas, desde que discutidas e aprovadas pelos setores responsáveis pela implantação do
PRAD, sempre respeitando os objetivos do projeto.

As áreas de compensação foram delimitadas em locais onde atualmente não há uma
cobertura vegetal densa e considerando a criação de corredores ecológicos entre outras áreas
preservadas ou entre APPs, garantindo uma conectividade entre os fragmentos de
ecossistemas e promovendo a ligação entre diferentes áreas, a fim de proporcionar o
deslocamento de animais, a dispersão de sementes e o aumento da cobertura vegetal. Por
isso, na seleção das áreas que serão realmente destinadas a compensação, deve-se levar em
consideração essa conectividade.
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Figura 4: Planta da UFSC com as áreas destinadas à recuperação de APPs

Fonte: Adaptado de COPLAN/DPAE/SEOMA (2017).

3.3.2

Método de escolha das espécies para recuperação de APP

A recuperação da área em questão deverá ser realizada por sistemas de nucleação,
bastante utilizados por contribuírem ao aumento da biodiversidade local, cumprindo os
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estágios naturais da sucessão ecológica de uma floresta nativa, em que os núcleos construídos
irão atrair a biodiversidade do entorno (MARIOT et al., 2007). A nucleação é considerada
atualmente uma das melhores maneiras de implementar a sucessão dentro de áreas
degradadas, pois permite restabelecer a biodiversidade em harmonia com as características
da paisagem e das condições microclimáticas da região. Além disso, a utilização de vários
sistemas de nucleação, associados, resulta em uma diversidade de fluxos naturais na área a
ser recuperada (REIS et al., 2003), o que aumenta a conectividade da paisagem (REIS et al.,
2010).
3.4

Wetlands construídos no curso d’água

A fim de tratar as águas que adentram ao Campus e que possuem qualidade
deteriorada em função da poluição difusa e lançamentos clandestinos de efluentes das
edificações lindeiras, bem como do carreamento de poluentes do sistema viário, propõe-se a
construção de 3 (três) banhados artificiais, também denominados wetlands construídos ou
filtros plantados com macrófitas, em áreas estratégicas do Campus, localizadas próximas ao
Centro de Desportos (CDS), ao Departamento de Arquitetura (ARQ) e ao Centro de Ciências
Físicas e Matemáticas (CFM) (1 – CDS; 2 – ARQ; 3 – CFM), conforme apresentado na Figura 5.

No CDS, o wetland construído proposto é previsto com duas câmaras: a primeira, com
o objetivo de reter sedimentos e, a segunda, para recuperar parcialmente a qualidade da água
do córrego. Nos demais, apenas uma câmara deverá cumprir os dois objetivos. A dimensão e a
posição exata de cada um dos wetlands será definida mais apropriadamente na realização dos
projetos executivos, porém essas unidades devem ser mantidas nos trechos dos córregos
definidos neste relatório. Destaca-se que os wetlands propostos fazem parte das APPs,
estando nelas inseridos por se constituírem em medidas de recuperação da qualidade dos
cursos d’água. A localização definitiva destes wetlands relativamente a outros projetos de
infraestrutura da UFSC deve ser definida em conjunto com o DPAE.

Os sistemas de wetlands construídos consistem em corpos hídricos pouco profundos e
vegetados, que possibilitam que águas passem por processos de sedimentação melhorada,
filtração fina, captação e remoção de poluentes. Contam geralmente com uma zona de entrada
(bacia de sedimentação para remover os sedimentos grosseiros), uma zona de macrófitas
(uma área superficial, fortemente vegetada para remover partículas finas e captação de
poluentes solúveis) e um canal de by-pass para o desvio de fluxo elevado (para proteger a
zona de macrófitas).
Além disso, é importante destacar que os wetlands construídos funcionam como
sistemas de armazenamento temporário das águas provenientes do escoamento superficial,
atuando no amortecimento das cheias provenientes de chuvas intensas. Dada a forte
urbanização da região em que o Campus se situa, que favorece o aumento do escoamento
superficial e das vazões de pico, resultando em inundações já observadas ao longo dos anos, a
implantação dos wetlands se mostra um mecanismo importante para controle desses eventos.
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Figura 5: Localização dos wetlands propostos no Campus

Fonte: Laboratório de Ecologia Urbana (2017).

Uma vez que o tratamento proposto deve agir sobre fontes de poluição exógenas ao
território da UFSC, pois conforme demonstrado pelas análises, a água já adentra o Campus
com qualidade deteriorada, sugere-se que sua implantação seja feita com parceria entre a
Prefeitura do Município de Florianópolis e a CASAN. Não se pode deixar de mencionar que o
saneamento constitui-se atribuição da Prefeitura Municipal e a CASAN, a concessionária dos
serviços em Florianópolis.
3.5

Sistema de retenção de sedimentos

A erosão está relacionada com a degradação do solo por ação das chuvas e do
escoamento superficial. O carreamento de sólidos para o sistema de drenagem pluvial pode
ocasionar o assoreamento dos córregos e o aumento da turbidez das águas escoadas,
potencializando os impactos das enchentes e inundações, além da deterioração da qualidade
das águas.

A fim de promover a retenção de sedimentos transportados nos sistemas de
drenagem instalados no Campus, esse plano propõe o emprego de três técnicas: caixas para
deposição de sedimentos, canais e valetas vegetados e poços tranquilizadores, a serem
dimensionadas conforme a especificidade de cada caso. As duas primeiras basicamente
promovem a redução da velocidade do escoamento e consequentemente a deposição de
sedimentos em canais de drenagem abertos; a terceira, instalada nos trechos finais das
galerias, anteriormente à descarga no curso d’água, promove a deposição localizada.
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4

MEDIDAS DE MANUTENÇÃO

Para que sejam alcançados os objetivos principais e específicos propostos neste
documento, a UFSC deve adotar medidas de manutenção preventiva buscando o controle e
monitoramento e impedindo falhas nas ações corretivas para a recuperação da qualidade da
água dos córregos do Campus Trindade da UFSC. Estas medidas implicam a manutenção das
áreas estanques de lavadores de veículos, relativamente a sua operação segura, das Áreas de
Preservação Permanente, relativamente a vegetação e erosão das margens, e aos wetlands
construídos e as unidades de retenção de sedimentos, relativamente a limpeza e remoção de
vegetação indesejada.
A manutenção das áreas estanques para lavação de veículos se resume à remoção dos
materiais sólidos que ficam retidos pela sedimentação e do óleo, e pela limpeza dos
componentes aos Separadores de Água e Óleo (SAO), sendo fundamental para que os
sistemas mantenham a eficiência. Essa manutenção irá depender do modelo de separador
adotado para os sistemas e de seu uso, e deve ser realizada conforme as especificações
apresentadas em projeto.

Os sistemas de nucleação utilizados para o processo de recuperação ambiental da
qualidade das águas dos córregos necessitam de algumas medidas de manutenção e manejo.
Resumidamente estas medidas abrangem, no conjunto das técnicas empregadas para a
nucleação, o coroamento do núcleo (limpeza ao redor das plantas), a limpeza manual das
espécies invasoras, a manutenção das espécies regenerantes dentro do núcleo, a irrigação das
mudas durante os períodos de seca e o controle de formigas. É necessário realizar inspeções
mensais na área do plantio, tanto no período seco quanto no período chuvoso, principalmente
neste último, a fim de verificar a necessidade de se realizar capinas e coroamento (limpeza ao
redor das plantas), cuja frequência dependerá do tipo e da densidade das plantas invasoras.

Manter a vegetação vibrante e condições de fluxo adequadas são os pontos principais
a serem considerados na manutenção de wetlands. A remoção de ervas daninhas e detritos
são tarefas fundamentais. O período de manutenção mais intensa é no início do processo (nos
dois primeiros anos), quando a remoção de ervas daninhas e o replantio podem ser
requeridos. Esse é também o período em que cargas grandes de sedimentos podem afetar o
crescimento das plantas, principalmente em bacias onde há pouco controle de ocupação.
Assim, o plano de manutenção necessita prever principalmente o monitoramento do fluxo
para e através do sistema, a manutenção da vegetação (remoção de plantas nocivas e ervas
daninhas e a reposição de plantas mortas), a remoção de sedimentos acumulados, resíduos e
detritos.

Para os dispositivos propostos para retenção de sedimentos – caixas para deposição
de sedimentos, canais e valetas vegetados, e poços tranquilizadores – é imprescindível a
elaboração de um plano de manutenção com rotinas e procedimentos para perfeita
funcionalidade. O plano deve conter as medidas e periodicidade para remoção dos sólidos
retidos, bem como poda ou replantio de vegetação.
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5

SUMARIZAÇÃO DAS AÇÕES DE IMPLANTAÇÃO DO PRAD

Afim de obter as melhorias na qualidade das águas dos córregos de forma mais
planejada e eficiente, as medidas de recuperação propostas envolvem o estabelecimento de
parceria com a CASAN e PMF, destinando-se a oferecer suporte às outras ações e a garantir
que as águas que chegam ao Campus estejam com qualidade adequada.
As situações onde se faz necessária melhor atuação destes órgãos são expostas no
presente tópico, no intuito de que haja a responsabilização destes pela qualidade das águas
que chegam ao Campus.

Relativamente à Prefeitura Municipal, é importante registrar que após o início das
obras de duplicação da Rua Deputado Antônio Edu Vieira para execução do Anel Viário, no
bairro Pantanal, percebeu-se um aumento significativo no aporte de sedimentos no rio do
Meio, consequentemente elevando o assoreamento em seu trecho de menor declividade. Este
aumento na carga de sedimentos é decorrente da ausência de execução de elementos para
retenção de sedimentos, como barreiras de siltagem, destinadas a inibir o carreamento destes
materiais para a rede de drenagem, em consequência de atividades de terraplenagem e
outras em que haja movimentação de material particulado.

Além da deposição em massa de sedimentos nos córregos, sem a instalação de
nenhum dispositivo de contenção para o carreamento de partículas, como previsto em
projeto, também são apresentadas irregularidades nos projetos de drenagem pluvial, que não
demonstram estudo da capacidade de suporte desses corpos d’água, nem as possíveis
consequências futuras, como o aumento das áreas de inundações.

A autorização ambiental concedida pela Fundação do Meio Ambiente (FATMA) às
obras de retificação e melhorias da Rua Deputado Antônio Edu Vieira para a execução do Anel
Viário impõem como medida de controle ambiental a proteção dos recursos hídricos e a
implantação de Programa de Controle de Processos Erosivos, sob risco de suspensão ou
cancelamento da autorização, caso ocorra inadequação de quaisquer condições de validade
da licença.

Outro registro relacionado à degradação da qualidade dos cursos d’água refere-se ao
extravasamento de poços de visitas da rede coletora de esgoto da CASAN no interior do
Campus Trindade. Tais episódios de extravasamento causam contaminação dos córregos,
sendo essencial que a CASAN realize a manutenção preventiva da rede de esgoto sanitário,
não apenas emergencial, a exemplo do extravasamento periódico de PV próximo ao Horto
Botânico da UFSC em média a cada dois meses.

Além de propor medidas de recuperação a fim de cessar a poluição causada por ações
desenvolvidas no interior do Campus, este documento também apresenta medidas que
englobam o tratamento da água que adentra ao Campus, como a implantação de wetlands nos
cursos d’água, mesmo que as causas da poluição exógena não sejam de responsabilidade da
UFSC. Por isso, reitera-se aqui a necessidade de coadjuvação da PMF e CASAN para a
execução das medidas apresentadas neste documento.
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5.1

Teste de fumaça e corante

Para dar início à implantação das medidas de recuperação propostas neste
documento, devem ser realizados os testes de fumaça e corante nos pontos de contaminação
que não tiveram a origem identificada. Para a realização desses testes é necessário realizar a
contratação, através de processo licitatório, de empresa que realize as investigações com
testes de fumaça e corantes. Após os testes, os pontos de contaminação dos córregos por
esgotos sanitários devem ser conectados adequadamente à rede pública de esgoto da CASAN.

5.2

Adequação da rede de esgoto

Para cessar a contaminação com origem interna à UFSC, devem ser realizadas as
adequações dos pontos de contaminação que tiveram a origem comprovada e os pontos onde
foram registradas as ligações irregulares. Esses trabalhos, que envolvem serviços hidráulicos
prediais, devem ser realizados por profissionais habilitados. Assim, a UFSC pode selecionar
uma equipe de servidores públicos da própria Instituição para a realização dessas
adequações, ou contratar uma empresa especializada nessas atividades, opção esta mediante
processos licitatórios.
5.3

Áreas estanques para lavadores de carros

Após a aprovação da proposta de criação de áreas estanques para os lavadores de
carros, deverão ser definidos os locais onde serão implantadas as áreas estanques de
lavadores de veículos, elaborados os projetos detalhamentos executivos, divulgadas
orientações aos lavadores sobre o funcionamento e cuidados a serem tomados com as áreas e
com o SSAO, criação de termo de compromisso com regramento aos lavadores sobre suas
responsabilidades e obrigações quanto ao uso do espaço e despejo de efluentes.
5.4

Recuperação de APP

Após a delimitação das áreas do Campus Trindade destinadas à recuperação de mata
ciliar deverão ser realizadas: a regularização fundiária das edificações inseridas em APPs, o
levantamento florístico e faunístico a fim de definir as espécies de sementes e mudas
adequadas às condições atuais do ecossistema local, estudos e projetos de demolição das
áreas de média complexidade e, consequentemente, execução das demolições, estudo e
projeto executivo detalhado para a implantação das técnicas de nucleação previstas para
recuperação de mata ciliar e áreas de compensação, a aquisição das mudas e sementes para
os sistemas de plantio, a execução de plano de monitoramento e manutenção das áreas
recuperadas e a capacitação de servidores da UFSC para a realização da manutenção e
monitoramento das APPs do Campus Trindade.
5.5

Instalação de wetlands

De modo semelhante, após a aprovação da implantação de wetlands, propostos para a
recuperação da qualidade das águas, deverão ser elaborados os projetos executivos, a
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execução dessas unidades de tratamento, a implantação de rotina de monitoramento e
manutenção e a análise periódica da qualidade das águas na entrada e na saída dos sistema.
5.6

Unidades de retenção de sedimentos

Após a aprovação da proposta de implantação de unidades de retenção de
sedimentos, deverão ser elaborados os projetos executivos para a construção e definição de
locais onde serão previstas essas unidades, a execução e posteriormente a manutenção
periódica das unidades para remoção do material acumulado.
5.7

Monitoramento dos processos de restauração e da qualidade das águas do
Campus

Para garantir o sucesso das medidas de recuperação, e assim obter uma melhora
significativa na qualidade da água dos córregos do Campus Trindade da UFSC, é essencial que
sejam realizados planos de monitoramento e manutenção para tais medidas, principalmente
as que exigem um tempo de resposta maior, como por exemplo a melhoria da qualidade da
água através da recuperação das APPs.

Apesar da medida de adequação à rede de esgoto não necessitar de monitoramento
constante, uma vez que a partir do momento em que é feita a ligação hidráulico predial
correta, respeitando as normas vigentes, não haverá mais irregularidade naquele ponto, é
imprescindível que seja realizada a investigação das redes de drenagem e esgoto quando
constatada alguma irregularidade em determinada edificação.

Além disto também é sugerida a criação de uma Comissão Permanente com
atribuições para manter rotinas de monitoramento e avaliação, fomentar a implantação das
medidas dentro da Universidade e ainda debater sugestões e modificações que surjam
durante a implantação do PRAD, sempre respeitando os objetivos do projeto.
6

CONSIDERAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS FINAIS

A canalização de cursos d’água no interior do Campus Trindade tem causado grande
impacto ao meio ambiente. A degradação da qualidade das águas dos córregos é favorecida:
com o lançamento direto de efluentes, a poluição difusa, o desenvolvimento de atividade de
lavadores de carros às margens dos cursos d’água, todos decorrentes da ocupação e
degradação de APPs.

As medidas propostas para reverter esta situação compreendem a) correção das
ligações prediais irregulares nas edificações do Campus, por meio de adequações à rede de
esgoto e testes com fumaça e corante; b) criação de áreas estanques para lavadores de
veículos, a fim de cessar a contaminação dos efluentes lançados nos córregos sem nenhum
tratamento prévio; c) delimitação e recuperação de Áreas de Preservação Permanente d)
construção de banhados artificiais (wetlands) nos córregos para retenção de sedimentos e
tratamento da água; e) implantação de unidades de sedimentação nas redes de drenagem,
para redução do aporte de sedimentos aos córregos.
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Para que estas ações conduzam aos resultados esperados e contribuam à recuperação
da qualidade das águas dos córregos, é necessário que sejam definidas e aplicadas medidas de
monitoramento e manutenção. Ressalta-se também que as ações necessárias à recuperação
dos córregos do Campus Trindade da UFSC, demandam a elaboração de projetos executivos,
contidos no PRAD.

O presente relatório distingue-se do PRAD em dois aspectos, que não foram
desenvolvidos neste documento pois demandam deliberações que dependem de
disponibilidade financeira e decisões administrativas, sendo eles: (a) a definição de metas e
cronograma; e (b) o detalhamento dos projetos executivos. Portanto, compete a
administração da UFSC, após convalidar este relatório, designar os setores técnicos
responsáveis por complementar o documento, finalizando o PRAD.

É importante considerar que o progresso do presente Projeto Institucional trará
oportunidade para a formação de novos projetos de pesquisa em diversos campos de
conhecimento da Universidade Federal de Santa Catarina. Além de promover o ensino, a
pesquisa e extensão, a implantação das medidas de recuperação apresentadas poderá ser
mais efetiva e ter seus custos reduzidos.

Finalmente, o estabelecimento e a implantação de medidas para eliminar as fontes de
poluição provenientes das instalações físicas da UFSC são de sua responsabilidade.
Entretanto, a Prefeitura Municipal de Florianópolis e a CASAN também devem realizar ações
com o objetivo de eliminar a poluição dos córregos proveniente do lançamento de despejos
domésticos das comunidades à montante da UFSC, por meio de fiscalizações e do aumento da
cobertura de rede de esgoto. Somente com a atuação conjunta dessas entidades, será possível
obter os resultados almejados com as medidas apresentadas e, assim, reverter a situação
atual da degradação dos córregos.
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