
ESGOTO NA PRAIA !

Você sabia que querem trazer o esgoto de dez bairros da ilha 

e despejar na praia do Campeche?

CASAN ingressou com o EIA/RIMA junto à IMA (Instituto Meio Ambiente, antiga FATMA), 

visando a aprovação de construção de um emissário submarino para jogar no mar da praia do 

Campeche o esgoto sanitário de quase toda população de Florianópolis, exatamente entre a 

Lagoa Pequena e o Loteamento Novo Campeche (em área de preservação permanente).

Trata-se de um projeto inexplicável estimado em 190 milhões de reais, que provocará enorme 

perda de qualidade de vida e a destruição permanente das praias do Sul da Ilha.

O estudo apresentado possui falhas e omissões relevantes, o que permite julgar que esta é uma 

ideia com objetivos pré-estabelecidos e alinhados a interesses inconfessos. São muitas 

perguntas e dúvidas:

1 – O estudo não detalha danos ambientais à Lagoa Pequena,  às dunas e à Ilha do  

     Campeche, considerada patrimônio da humanidade;

2 – Esgotamento sanitário é prerrogativa constitucional exclusiva das prefeituras.   

     CASAN é mera concessionária de serviço público de interesse Estadual, e, como

     tal, incompetente para o pedido junto aos órgãos ambientais;

3– A legislação ambiental prevê que outras técnicas sustentáveis deveriam ser

     apresentadas, o que foi desprezado pelo estudo;

4– Ainda, a legislação ambiental exige que outras localidades teriam que ter sido

     cogitadas, descritas e justificadas. Ponto também ignorado pelo estudo

     apresentado.

5 – O estudo sequer faz referência à localização da enorme torre de câmara de

     descarga.

Com muita frequência ocorrem rompimentos dos emissários submarinos, com grande 

concentração de esgoto nas praias, provocando geração descontrolada de algas, mortandade 

de peixe e outros seres marinhos além da atração de tubarões.

Somente com nossa união, principalmente na audiência pública que será em breve marcada 

pelo poder público, é que poderemos impedir um projeto tão nocivo e mal apresentado de ser 

implementado.

Visite nosso site e se posicione.

www.amonc.com.br

NÃO ao Emissário

SALVEM NOSSAS PRAIAS

Participe você também

www.amonc.com.br
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