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11..  IINNTTRROODDUUÇÇÃÃOO  

 

O presente documento contém informações referentes ao Projeto de Implantação do 

Plano Municipal de Saneamento Básico do município de Balneário Piçarras. 

 Na elaboração deste trabalho foram contempladas informações referentes aos 

dados básicos do município, estudo demográfico da região, critérios e parâmetros 

relacionados ao projeto do sistema de esgotamento sanitário, planilhas de cálculo e 

peças gráficas. 
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22..  CCAARRAACCTTEERRÍÍSSTTIICCAASS  DDOO  MMUUNNIICCÍÍPPIIOO  

2.1    Aspectos Gerais 

Os primeiros moradores do atual Balneário Piçarras, portugueses sobreviventes de um 

naufrágio, chegaram à região por volta de 1758. Os colonizadores dedicaram-se à caça 

da baleia e fundaram a cidade, que cresceu em um estreito banco de terra localizado 

entre o rio e o mar. O nome da cidade deriva das rochas argilosas encontradas em 

grande quantidade no subsolo do município: o piçarro. Piçarra pertenceu a São 

Francisco do Sul e a Penha e tornou-se município em 1963. Possui 99,395 km² 

segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 

 

2.2 História 

Segundo o historiador José Ferreira da Silva, em História do Município de Penha 

(1958), na segunda metade do século XVIII, pescadores portugueses vindos de São 

Francisco do Sul desceram a costa em busca de baleias, na época, matéria prima da 

principal atividade econômica da região. Alguns desses desbravadores se fixaram no 

pedaço de terra do litoral catarinense que mais avança pelo mar, ao qual chamaram de 

Ponta do Itapocorói, região habitada pelos índios Carijó. A fartura de baleias e as 

condições marítimas e geográficas ideais foram decisivas para que fundassem ali um 

povoado. Em 1777 nasce Armação do Itapocorói, núcleo inicial dos municípios de 

Penha e Piçarras. Vale esclarecer que armação era o nome que os portugueses davam 

para o local onde erguiam estruturas próprias para o manuseio da baleia. 

A partir daí, os poucos moradores que já se espalhavam ao longo da costa passaram a 

ser visitados com mais freqüência por comerciantes que vinham do porto do Rio de 

Janeiro e retornavam com seus navios carregados de azeite, barbatanas e outros 

derivados da baleia, negociados em Armação. Essa efervescência econômica atraiu 

muitas famílias e em fins do século XVIII e início do século XIX os Vieira,Macedo, Silva 

Lima, Quadros, Pinto e Figueredo já configuravam o povoado de Piçarras. 

Em 1820, passa por Piçarras o historiador francês August de Saint Hilaire, que registra 

suas impressões do lugar no livro Viagem pela Provincia de Santa Catarina": 

mailto:obras@restelo.com.br
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Percorrendo a praia, descreve, avistam-se casas, de distância em distância, simples 

choças, e toda a zona fronteira ao mar é muito povoada, enquanto que para o interior 

há unicamente floresta. O território antes habitado por indígenas cede espaço ao 

colonizador açoriano. 

Com a extinção progressiva da baleia, Armação perde espaço econômico e político 

para Penha. A região hoje compreendida pelo município de Piçarras passa, em 1839, a 

integrar a freguesia da Penha, subordinada a São Francisco do Sul. Mais tarde, em 

1860, Itajaí assume o distrito de Penha e, portanto, Piçarras. 

 

2.3 Localização 

O município localiza-se na foz do Rio Piçarras, no Litoral Norte de Santa Catarina, está 

situado na meso-região Vale do Itajaí e faz parte da Associação dos Municípios da Foz 

do Rio Itajaí Açu - AMFRI. 

Seus limites são: 

 Norte: Barra Velha  

 Sul: Penha 

 Leste: Oceano Atlântico  

 Oeste: Luiz Alves e Navegantes 

 

As coordenadas geográficas são: 

Latitude: 26º 45" 60"S  

Longitude: 48º 40" 14"O 

Altitude: 18 metros acima do nível do mar. 

 

mailto:obras@restelo.com.br
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2.4 Características da Região 

 O município tem como principais atrativos turísticos seus recursos naturais, com 

atenção especial para suas águas. Sua praia é considerada uma das mais limpas do 

Estado, possui balneabilidade em toda a orla marítima, sendo uma opção excelente 

para toda a família. 

 Localizada ao norte do litoral catarinense, Balneário Piçarras é privilegiada por 

possuir uma das mais belas orlas marítimas do estado, com 8 quilômetros de praia de 

águas calmas e duas belas ilhas (Ilha Feia e Ilha Itacolomi). 

A cidade encontra-se próxima aos grandes pólos econômicos e turísticos de Santa 

Catarina, como Joinville, Blumenau, Brusque, Jaraguá do Sul, Balneário Camboriú e 

Florianópolis, além de ter grande proximidade com Curitiba, a capital paranaense. A 
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praia de Balneário Piçarras é considerada pela FATMA (Fundação do Meio Ambiente) 

uma das mais limpas do Estado.  

Contando com uma programação de verão repleta de eventos esportivos, culturais e 

musicais o balneário é também conhecido por promover um dos melhores carnavais do 

litoral norte de Santa Catarina. 

Em julho, acontece a FENAPI - Feira de Negócios e Atrações de Balneário Piçarras, 

que objetiva propagar a cultura regional; shows culturais diversificados e uma grande 

exposição de produtos ligados ao mar dão brilho à festa.  

Ainda, o município diferencia-se por ter uma grande área rural e nela algumas 

propriedades contam com diversas atividades. As atividades como pesque-pague, 

pesca esportiva, trilhas ecológicas resgatam e promovem a natureza e o patrimônio 

cultural das comunidades do interior. 

 

 

2.4.1 Clima 

O clima do município é caracterizado como mesotérmico úmido, com verão quente, 

estações bem definidas, apresentando uma temperatura média anual de 20°C e uma 

precipitação total anual entre 1400 e 1700. A temperatura máxima registrada é de 40° e 

a mínima de 0°, a média anual de umidade relativa do ar na região do Município é de 

84%, sendo a máxima de 87,2% em junho e a mínima de 80,7% em novembro. 

O vento predominante no município é no sentido nordeste entre os meses de agosto e 

janeiro, e sudoeste entre os meses de fevereiro e julho. A velocidade média é de cerca 

de 2 m/s para ambos os quadrantes. 

 

 

2.4.2 Temperatura 

A temperatura média de dezembro a março fica em torno de 25ºC e a máxima de 40ºC. 

Em julho a temperatura gira em torno de 16ºC com mínima de 10ºC. 

 

2.4.3 Umidade Relativa do Ar 

A umidade relativa do ar é maior que 85% na região de Balneário Piçarras, 

apresentando em média 120 dias de chuva por ano.  

mailto:obras@restelo.com.br
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2.4.4 Relevo 

O relevo é constituído superfícies planas e onduladas da planície litorânea com 

montanhas esparsas com altitude média de 30 metros.  

 

2.4.5 Solo 

O Solo é álico e de baixa fertilidade com altos teores de alumínio trocável e baixos 

teores de bases trocáveis. De textura argilosa e média-argilosa, em muitos casos com 

cascalho ou cascalhento, normalmente argila de atividade baixa. Apresenta viabilidade 

no manejo da terra com restrições em determinadas extensões. 

 

2.4.6 Hidrografia 

 Piçarras é banhado pela bacia do Rio Piçarras, sendo este seu principal rio e 

apresenta, como seus principais afluentes os rios do Peixe, Piaba e Furado, fazem 

parte da vertente do Atlântico e compreendem a microbacia Piçarras e estão restritos à 

planície costeira da enseada do Itapocorói. São rios de pequeno porte e tipicamente de 

planície, fluindo por regiões com cotas inferiores a 200m. 

O rio Piçarras é o curso d’água de maior aporte hídrico da região e apresenta-se como 

divisor natural entre os municípios de Penha e Piçarras. Esse rio forma-se a partir da 

confluência do rio do Peixe com o córrego Pendenga, em aproximadamente 12 km da 

sua desembocadura no oceano. 

O rio Piçarras é utilizado para captação de água pela CASAN para o abastecimento 

dos municípios de Penha e Piçarras, sendo essa captação realizada através de canal 

de derivação a partir de uma pequena barragem de nível construída com pedras. 

Outro rio importante no município, apesar de ter pequenas dimensões, é o rio Lagoa do 

Furado, afluente do rio Piçarras, que atravessa os municípios de Navegantes e Penha 

pela planície costeira. Esse rio nasce na zona rural do Município de Balneário Piçarras 

e possui como tributários o córrego Lagoinha, que possui nascentes no Morro da 

Perdigão, e o córrego das Cabras, com nascentes no Morro das Cabras, elevação que 

possui 255 metros de altitude. 

mailto:obras@restelo.com.br
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33..  DDAADDOOSS  EESSTTAATTÍÍSSTTIICCOOSS  DDEE  SSAAÚÚDDEE  

3.1 Mortalidade Geral 

A mortalidade é um indicador do nível de saúde da população de uma região e as 

causas que incidem sobre o índice vão desde a educação, a renda, os hábitos 

alimentares, higiênicos às condições de habitação, a esperança de vida ao nascer, 

entre outros.  

Fonte: IBGE,Estatística do Registro Civil de 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004. Rio de Janeiro: IBGE, 2010, 2008, 2007, 2006. 

O coeficiente de mortalidade infantil baseado em menores de um ano é uma das 

medidas mais sensíveis das condições de saúde de uma população. Seu 

comportamento está associado ao atendimento médico, nutrição, saneamento, controle 

de doenças e outras variáveis correlacionadas com a saúde pública. Este é um 

indicador para diagnóstico e determinação no nível de saúde, pelo fato da população 

infantil oferecer mais suscetibilidade às agressões do meio. É considerado um dos 

mais eficientes sensores do desenvolvimento econômico e social de uma população. 

 

3.2  Natalidade 

A natalidade é determinada pela freqüência de nascimento de uma população em 

determinado ano. 

No ano de 2009, segundo o IBGE Estatística do Registro Civil sobre nascidos vivos, 

nasceram 218 novos habitantes no município. 

 

 

Mortalidade Geral 

Óbitos ocorridos no ano 2009 2008 2007 2006 2005 2004 Unidade 

Lugar do registro 45 31 37 37 35 41 pessoas 

Em hospital - lugar do registro 7 4 5 6 0 1 pessoas 

Lugar de residência do falecido 93 81 74 85 80 82 pessoas 

Menores de 1 ano -  lugar de residência do 

falecido 
3 1 3 0 2 5 pessoas 

Fetais -  lugar de residência da mãe 1 1 3 0 1 0 pessoas 

mailto:obras@restelo.com.br
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Fonte: IBGE,Estatística do Registro Civil de 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004. Rio de Janeiro: IBGE, 2010, 2008, 2007, 2006. 

 

Natalidade 

Nascidos Vivos / Ano 2009 2008 2007 2006 2005 2004 Unidade 

Registrados - lugar do registro 128 144 91 115 100 137 pessoas 

Registrados - por lugar de residência da 
mãe 218 261 210 213 227 193 pessoas 
Ocorridos no ano - por lugar de residência 
da mãe 210 249 197 203 215 180 pessoas 
Em hospital – ocor. no ano - por lugar de 
residência da mãe 

210 241 195 202 208 180 pessoas 
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44..  IINNDDIICCAADDOORREESS  SSÓÓCCIIOO--EECCOONNÔÔMMIICCOOSS  DDAA  RREEGGIIÃÃOO  

4.1  População Economicamente Ativa (PEA) 

Os dados referentes á População Economicamente Ativa (PEA) caracterizam uma 

personalidade desenvolvida no comercio e prestação de serviços com 31,5% 24,49% 

está envolvida com a indústria e 10,98% com o a Administração pública, defesa e 

seguridade social. 

Percentagem de pessoal ocupado do Município de Balneário Piçarras – de 2006. 

Fonte: IBGE - Cadastro Central de Empresas 

 

Produto Interno Bruto do Município de Balneário Piçarras – de 2005 a 2008. 

Valor Adicionado Bruto a Preços Correntes - Ano 

Setor 
2008 2007 2006 2005 

(Mil Reais) (%) (Mil Reais) (%) (Mil Reais) (%) (Mil Reais) (%) 

Agropecuária  8.491,00 3,72% 7.468,00 3,63% 9.215,00 5,36% 8.793,00 6,41% 

Indústria  53.311,00 23,35% 53.466,00 25,96% 36.156,00 21,02% 21.435,00 15,63% 

Serviços 146.056,00 63,96% 126.666,00 61,50% 110.567,00 64,28% 90.041,00 65,67% 

Impostos 1 20.502,00 8,98% 18.360,00 8,91% 16.067,00 9,34% 16.845,00 12,29% 

PIB  228.361,00 100,00% 205.960,00 100,00% 172.005,00 100,00% 137.113,00 100,00% 
Fonte: IBGE - Produto Interno Bruto dos Municípios - @Cidades. 
Nota (1): sobre produtos líquidos de subsídios. 

 

 

Faixas de pessoal ocupado total, segundo seção da classificação de atividades 
(CNAE), em Balneário Piçarras -  2006 

Atividades Econômicas  (%) 

 Indústrias de transformação 24,49 

Construção 2,19 

Comércio; reparação de veículos automotores, objetos pessoais e domésticos 31,5 

Alojamento e alimentação 11,9 

Transporte, armazenagem e comunicações 1,13 

Intermediação financeira, seguros, previdência complementar e serviços 
relacionados 

1,06 

Atividades imobiliárias, aluguéis e serviços prestados às empresas 7,15 

Administração pública, defesa e seguridade social 10,98 

Educação 1,4 

Saúde e serviços sociais 0,31 

Outros serviços coletivos, sociais e pessoais 7,08 

mailto:obras@restelo.com.br
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4.2 Estratificação da Renda no Município 

A distribuição da renda é analisada através do rendimento médio mensal das pessoas 

de 10 anos ou mais, traduzidos em salários mínimos (SM), cujos valores encontram-se 

expressos no Quadro 4.2.1 a seguir: 

Se considerarmos de uma forma simplificada como classe pobre aquela constituída 

pelas pessoas que ganham até 3 SM, classe média a faixa que vai dos 3 aos 20 SM e 

classe alta a que abrange a faixa de pessoas que ganham acima de 20 SM, 

verificamos que as médias de Balneário Piçarras acompanham as médias do País, com 

uma classe pobre representada por valores acima de 60%. Nota-se que em um 

comparativo com a média do Estado há um acréscimo para a considerada classe 

pobre. 

Rendimento Médio Mensal das Pessoas com 10 Anos e mais no Município de 

Balneário Piçarras – 2000. 

Tabela 2032 - Pessoas de 10 anos ou mais de idade ocupada na semana de referência por classes de  
rendimento nominal mensal de todos os trabalhos 

Brasil, Região Geográfica, Unidade 
da Federação e Município. 

Classes de rendimento nominal 
mensal de todos os trabalhos 

Pessoas % 

Brasil Total  65.629.892 - 
Até 1 salário mínimo 15.324.533 61,41 
Mais de 1 a 2 salários mínimos 16.708.266 
Mais de 2 a 3 salários mínimos 8.267.885 
Mais de 3 a 5 salários mínimos 8.377.537 28,48 
Mais de 5 a 10 salários mínimos 7.274.064 
Mais de 10 a 20 salários mínimos 3.036.925 
Mais de 20 salários mínimos 1.629.139 2,48 
Sem rendimento 5.011.543 7,64 

Santa Catarina Total 2.406.676 - 
Até 1 salário mínimo 325.301 56,53 
Mais de 1 a 2 salários mínimos 643.077 
Mais de 2 a 3 salários mínimos 392.032 
Mais de 3 a 5 salários mínimos 379.287 32,51 
Mais de 5 a 10 salários mínimos 294.536 
Mais de 10 a 20 salários mínimos 108.496 
Mais de 20 salários mínimos 55.365 2,30 
Sem rendimento 208.581 8,67 

Balneário Piçarras – SC Total 4.188 - 
Até 1 salário mínimo 636 63,63 
Mais de 1 a 2 salários mínimos 1.314 
Mais de 2 a 3 salários mínimos 715 
Mais de 3 a 5 salários mínimos 645 33,09 
Mais de 5 a 10 salários mínimos 595 
Mais de 10 a 20 salários mínimos 146 
Mais de 20 salários mínimos 86 2,05 
Sem rendimento 52 1,24 

Fonte: IBGE - Censo Demográfico 2000 
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55..  DDAADDOOSS  PPOOPPUULLAACCIIOONNAAIISS  

5.1 População Total 

Os dados dos Censos Demográficos de 1970, 1980, 1991, 2000, 2010 e Contagem 

Populacional de 1996 e 2007, apresentados no Quadro abaixo, mostram a população 

residente por situação do município de Balneário Piçarras. No último censo o município 

tinha 17.078 habitantes, o que corresponde a 0,273 % da população do Estado. 

 
Fonte: Censos Demográficos 1970/1980/1991/2000/2010 e  
Contagem Populacional de 1996 e 2007 – IBGE 

 

População Segundo Censo do IBGE 

População 

(hab) 

ANO 

1970 1980 1991 1996 2000 2007 2010 

Rural 2.619 2.430 2.48 2.358 2.296 - 1.578 

Urbana 1.797 3.163 5.446 7.126 8.615 - 15.500 

Total 4.416 5.593 7.935 9.484 10.911 13.760 17.078 

Fonte: Censo Demográfico 1970/1980/1991/2000/2010 e  
          Contagens de 1996 e 2007 – IBGE 
 

 

5.2 Taxa Média Anual de Crescimento da População 

A população do município nas últimas quatro décadas apresentou taxas crescentes na 

ordem de 26,65% na década de setenta, 41,87% na década de oitenta, 37,50% na 

década de noventa e 56,52% na última década. 
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Crescimento da População Segundo Censos da F.IBGE 

 

Fonte: Censo Demográfico 1970/1980/1991/2000/2010 e Contagens de 1996 e 2007 – IBGE 

 

 Na década de setenta houve uma sensível alta na taxa de crescimento demográfico 

podendo-se atribuir à estabilidade nas taxas de natalidade e a descapitalização do 

homem do campo, intensificando o êxodo rural, diminuindo a população rural. 

No período entre 1980 e 1991 o crescimento se deve grande parte às migrações 

oriundas de outras regiões do Estado e do País, devido principalmente ao aquecimento 

da economia local, gerando novos empregos, pelos setores ligados ao turismo e a 

construção civil. 

Na última década o setor turístico continuou em expansão, com o aumento do parque 

hoteleiro, atraindo ainda mais empresas e conseqüentemente gerando mais 

oportunidades de emprego. 

Os comparativos dos dados do Censo Demográfico de 2000 e 2010 demonstram que 

Balneário Piçarras tem apresentado nos últimos 10 anos uma taxa média de 

crescimento populacional da ordem de 4,7% ao ano. Considerando o período avaliado, 

o município apresentou uma taxa acumulada de crescimento populacional de 56,52%. 
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Fonte: Resultados elaborados com base em dados do IBGE 

 

5.3 Densidade Demográfica 

A densidade demográfica do município em 2010 era de 171,82 hab/km², conforme 

demonstra o gráfico abaixo. 
 

 

Fonte: Resultados elaborados com base em dados do IBGE 

 

5.4  Distribuição Populacional Segundo Gênero e Localização 

A distribuição populacional por gênero segundo dados do IBGE - 2010 aponta que, no 

município, os homens representam 50% da população e as mulheres, 50%. A Tabela  e 

o Gráfico abaixo  apresentam dados populacionais segundo sexo e situação do 

domicílio no município. 

Ano Total 
Sexo Localidade 

Homens Mulheres Urbana Rural 

1980 5.593 2.842 2.751 3.163 2.430 

1991 7.935 3.996 3.939 5.446 2.489 

2000 10.911 5.500 5.411 8.615 2.296 

2010 17.078 8.521 8.557 15.500 1.578 

Brasil Santa Catarina Balneário
Piçarras

1,03% 1,39% 

4,71% 

Brasil Santa Catarina Balneário Piçarras

22,40% 

65,29% 

171,82% 
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Fonte: Resultados elaborados com base em dados do IBGE 
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66..  AASSPPEECCTTOOSS  SSOOCCIIAAIISS  

6.1  Indicadores de Desenvolvimento Humano 

A caracterização da qualidade de vida do município apoiou-se no uso de indicadores 

reconhecidos e amplamente utilizados, como é o caso do Índice de Desenvolvimento 

Humano (IDH), o Índice FIRJAN de Desenvolvimento Municipal (IFDM) e o Índice de 

Desenvolvimento Familiar. Em ambos os casos, foram avaliados aspectos relacionados 

à educação, longevidade, emprego e renda, acesso ao trabalho, condições 

habitacionais e outras variáveis que integram alguns dos indicadores de 

desenvolvimento humano mencionados.  

A variação metodológica, bem como o distanciamento do período de publicação destes 

indicadores, aponta diferenças, sobretudo na classificação do município, especialmente 

quando se estabelece comparativos entre os indicadores. 

 

6.1.1 Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M) 

Em 2000, o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal de Balneário Piçarras 

alcançou 0,799, colocando o município na 123ª posição estadual neste indicador. 

Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M) de Balneário Piçarras - 1970/2000 

Ano Educação Longevidade Renda IDH Municipal 

1970 0,507 0,465 0,335 0,436 

1980 0,594 0,519 0,717 0,610 

1991 0,800 0,677 0,650 0,709 

2000 0,887 0,774 0,737 0,799 

Evolução no período 

1970/2000  
75,0% 66,5% 120,0% 83,3% 

Fonte: Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil. 

 

Considerando o período de 1970 a 2000, o IDH-M do município acumulou uma 

evolução de 83,3%. O maior avanço foi determinado pela dimensão renda, que no 

mesmo período evoluiu 120%. 

O gráfico apresenta o IDH-M de Balneário Piçarras no período 1970/2000. 
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Fonte: Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil. 

 

A Tabela abaixo demonstra a evolução do IDH-M para o município, Santa Catarina e 

Brasil. 

Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, segundo Brasil, Santa Catarina e Balneário 

Piçarras - 1970/2000 

Ano Balneário Piçarras Santa Catarina Brasil 

Ano 1970  0,436 0,477 0,462 

Ano 1980  0,610 0,734 0,685 

Ano 1991  0,709 0,748 0,742 

Ano 2000  0,799 0,822 0,757 

Evolução no período 

1970/2000  
83,3% 72,3% 63,9% 

       Fonte: Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil. 

 

6.1.2 IFDM – Índice FIRJAN de Desenvolvimento Municipal 

O Índice FIRJAN de Desenvolvimento Municipal (IFDM), criado pela Federação das 

Indústrias do Rio de Janeiro para acompanhar a evolução dos municípios brasileiros e 

os resultados da gestão das prefeituras, apontou, em 2000, o município como o 109º 

colocado no ranking de desenvolvimento do Estado.  

Em 2006, com um índice de 0,756, a cidade aparece na 31ª posição estadual. O 

acompanhamento da evolução deste indicador nos últimos anos está detalhado na 

tabela abaixo. 

Índice FIRJAN de Desenvolvimento Municipal (IFDM) de Balneário Piçarras - 2000/2006 

Ano Emprego & Renda Educação Saúde IFDM 

Ano 2000  0,464 0,704 0,679 0,616 

Ano 2005  0,684 0,758 0,811 0,751 

Ano 2006  0,652 0,773 0,842 0,756 

Evolução no período 

2000/2006  
40,6% 9,9% 23,9% 22,8% 

Fonte: Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, Índice FIRJAN de Desenvolvimento Municipal 
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Em 2000, com um Índice FIRJAN de Desenvolvimento Municipal de 0,6383, Santa 

Catarina ocupava a 6ª posição no ranking nacional. Já em 2006, o estado aparece na 

4ª colocação, superado somente por São Paulo, Paraná e Rio de Janeiro, 

respectivamente, 1º, 2º e 3º colocados.  

A Tabela abaixo destaca os resultados do IFDM para o município, Santa Catarina e 

Brasil nos últimos anos. 

Índice FIRJAN de Desenvolvimento Municipal, segundo Brasil, Santa Catarina e Balneário 

Piçarras - 2000/2006 

Ano Balneário Piçarras Santa Catarina Brasil 

Ano 2000 0,616 0,638 0,595 

Ano 2005 0,751 0,785 0,713 

Ano 2006 0,756 0,792 0,792 

Evolução no período 2000/2006 22,8% 24,0% 32,9% 
Fonte: Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, Índice FIRJAN de Desenvolvimento Municipal 

 

6.1.3  Indice de Desenvolvimento Familiar 

Como outros indicadores que abordam a pobreza em diversas perspectivas, o IDF 

varia entre 0 e 1. Quanto melhores as condições da família, mais próximo de 1 será o 

seu indicador. A unidade de análise do IDF é a família, e não o indivíduo. No entanto, o 

indicador de cada família se constrói a partir dos dados pessoais de seus integrantes.  

Para contemplar as diversas dimensões da pobreza e a forma como elas afetam o 

desenvolvimento dos indivíduos dentro de um núcleo familiar, o IDF foi elaborado a 

partir de seis aspectos: vulnerabilidade; acesso ao conhecimento; acesso ao trabalho; 

disponibilidade de recursos; desenvolvimento infantil e condições habitacionais. 

Compete salientar que o IDF é um índice sintético do nível de desenvolvimento das 

famílias e se restringe à população pobre que foi inscrita no Cadastro Único para 

Programas Sociais (CadÚnico) nos municípios, não permitindo comparações entre 

municípios, microrregiões, estados e regiões. Assim, os valores do IDF municipal são 

baseados exclusivamente nos cadastrados, levando em consideração as diferenças na 

forma de coleta dos dados, a abrangência do cadastramento e a frequência de 

atualização das informações.  

De acordo com os dados do Ministério do Desenvolvimento Social, o IDF de Balneário 

Piçarras está organizado conforme a Tabela abaixo. 
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Índice de Desenvolvimento Familiar de Balneário Piçarras – out/2008 

Índice de Desenvolvimento Familiar  0,560 

Acesso ao trabalho  0,060 

Disponibilidade de recursos  0,770 

Desenvolvimento infantil  0,680 

Condições habitacionais  0,770 

Acesso ao conhecimento  0,440 
Fonte: Ministério do Desenvolvimento Social, Cadastro Único para Programas Sociais, Índice de Desenvolvimento 
Familiar 
 

6.2   Incidência de Pobreza no Município 

Segundo dados do IBGE relacionados ao Mapa de Pobreza e Desigualdade dos 

Municípios Brasileiros - 2003, a incidência de pobreza em Balneário Piçarras atinge 

30,8% da população do município. A pobreza absoluta é medida a partir de critérios 

definidos por especialistas que analisam a capacidade de consumo das pessoas, 

sendo considerada pobre aquela pessoa que não consegue ter acesso a uma cesta 

alimentar e a bens mínimos necessários a sua sobrevivência. A figura a seguir 

demonstra um panorama dos municípios catarinenses frente à incidência de pobreza. 

 
 
apa de pobreza e desigualdade dos municípios catarinenses  
Fonte: IBGE, Mapa de Pobreza e Desigualdade dos Municípios Brasileiros – 2003. 
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77..  IINNFFRRAA--EESSTTRRUUTTUURRAA  EEXXIISSTTEENNTTEE  

 

7.1    Energia Elétrica 

O mercado de energia elétrica na região é atendido pelas Centrais Elétricas de 

Santa Catarina SA. – CELESC. 

O sistema elétrico regional está conectado ao sistema interligado das Regiões 

sul, sudeste e centro-oeste, o que permite o fornecimento e o intercâmbio de energia 

elétrica de ponta e base através de uma operação coordenada e econômica.  

Em Balneário Piçarras, o número de unidades consumidoras de energia elétrica 

apresentou um aumento de 17,7% no período de 2004 a 2008. A evolução do consumo 

de energia no mesmo período foi de 42,5%. 

Consumidores e consumo de energia elétrica em Balneário Piçarras no período de 2004-

2008 

Ano 
Nº de unidades 

consumidoras 

Consumo Total 

(kW/h) 

Média de Consumo Anual 

Per Capita (kW/h) 

2004 8.158 26.169.644 3.207,9 

2005 8.468 30.565.009 3.609,5 

2006 8.806 32.944.427 3.741,1 

2007 9.347 36.160.993 3.868,7 

2008 9.599 37.287.998 3.884,6 

Evolução no período 

2004/2008 
17,7% 42,5% 21,1% 

Fonte: Centrais Elétricas de Santa Catarina (CELESC) 

 

No município a classe de consumidores residenciais representa 37,6% do 

consumo de energia elétrica, a industrial 30,3% e a comercial 16,2% 

Número de consumidores e demanda de energia elétrica, segundo tipologia das unidades 

consumidoras - Balneário Piçarras – 2008 

Tipo de consumidor 
Nº de unidades 

consumidoras 

Consumo total 

(kW/h) 

Repres.no 

consumo 

Residencial  8.048  14.033.639  37,6%  

Industrial  553  11.304.882  30,3%  

Comercial  602  6.044.511  16,2%  

Rural  340  1.320.747  3,5%  

Poderes Públicos  52  545.242  1,5%  

Iluminação Pública  1  2.443.364  6,6%  

Serviço Público  2  1.584.943  4,3%  

Consumo Próprio  1  10.670  0,0%  

Total  9.599  37.287.998  100,0%  
Fonte: Centrais Elétricas de Santa Catarina (CELESC) 
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O Gráfico  apresenta o comparativo da representatividade do consumo de 

energia elétrica do município e estado, segundo a tipologia das unidades 

consumidoras. 

 

Fonte: Centrais Elétricas de Santa Catarina (CELESC) 

 

 

7.2 Sistema de Telefonia 

O principal sistema de telecomunicações da região está a cargo da OI 

Participações.  

O Quadro abaixo destaca modalidades de prestação de serviços de 

telecomunicações no município com referência às operadoras. 

Disponibilidade de serviços de telefonia fixa, móvel e internet móvel em 
Balneário Piçarras - set/2008 

Tipo de serviço  Empresa  

Telefonia fixa  Oi  

Telefonia móvel  Claro, Oi, TIM e Vivo  

Internet móvel - 3G  Serviço indisponível  
Fontes: Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e Operadoras de telefonia fixa e móvel (Embratel – GVT –
Intelig – Oi –Telemar –Telesp –Transit – Claro –TIM - Vivo) 

 

7.3 Sistema Viário 

O principal acesso terrestre é pela BR-101; o acesso aéreo pode ser feito pelos 

aeroportos internacionais de Navegantes (24 km) ou Florianópolis (130 km), também 

pelo aeroporto de Joinville (82 km) e o marítimo através do Porto de Itajaí (30 km) ou 

Porto de São Francisco do Sul (77 km)  A principal rodovia estadual é a SC- 414, 

pequena rodovia pavimentada, com duas pistas que faz a ligação entre a BR 101 e a 

Avenida Nereu Ramos na entrada Sul da Cidade, com uma extensão de 3,2 

quilômetros. 

 A malha viária é formada basicamente pelas avenidas: 
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- Avenida Temístocles Macedo; 

- Avenida Nereu Ramos; 

- Avenida Vereador João Figueiredo; 

- Avenida Getúlio Vargas (acesso principal km 101 da BR 101); 

- Rua Victor Zimmermann  (acesso norte km 97 da BR 101); 

- Rua Alexandre Fiqueredo; 

 

7.4 Frota de Veículos 

Tipologia 
Ano 

2004 2005 2006 2007 2008 2010 

Automóvel 2.163 2.375 2.609 2.964 3.246 4.149 

Caminhão 179 201 212 233 242 302 

Caminhão Trator 8 11 11 14 13 22 

Caminhonete 116 148 203 246 341 459 

Camioneta 253 228 203 204 145 200 

Microônibus 12 17 15 14 20 26 

Motocicleta 521 676 815 998 1.146 1.443 

Motoneta 170 210 314 407 472 612 

Ônibus 13 11 14 14 15 29 

Trator Rodas 3 4 4 5 8 22 

Utilitário 10 11 11 15 22 34 

Outros 3 3 3 3 4 173 

Total de veículos 3.531 3.989 4.510 5.230 5.802 7.471 
Fonte: Ministério das Cidades, Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAN - 2010 

 

7.5 Sistema Financeiro 

O sistema financeiro de Balneário Piçarras é constituído por 9 postos e agências 

bancárias. A Tabela  detalha a tipologia das instituições que integram o sistema 

financeiro do município. 

Número de agências e postos bancários segundo o tipo de dependência - 
Balneário Piçarras (out/2009) 

Tipo de dependência  Quantidade 

Agências bancárias  3 

Posto Avançado de Atendimento - PAA  - 

Posto Bancário de Arrecadação e Pagamento - PAP  - 

Posto de Atendimento Bancário - PAB  1 
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Posto de Atendimento Bancário Eletrônico - PAE  5 

Posto de Atendimento Transitório - PAT  - 

Total de Agências e postos bancários  9 

Cooperativas de crédito  - 

Agências de Microcrédito  - 
Fontes: Banco Central do Brasil (BACEN), Departamento de Monitoramento do Sistema Financeiro de Gestão da Informação - 
Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado de Santa Catarina - Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A 
(BADESC). 

 

 

7.6 Sistema de Abastecimento de Água 

A concessionária que opera o Sistema de Abastecimento de Água no município 

é a Companhia Catarinense de Águas e Saneamento – CASAN. 

O sistema é integrado e atende aos municípios de Piçarras e Penha. O 

atendimento do sistema de abastecimento de água atinge um total de 9.565 

economias. A capacidade de reservação é limitada em 2.850 m³ e atende aos dois 

Municípios. A ETA existente possui capacidade suficiente para atendimento da 

população consumidora (fixa+flutuante).  

  

7.7 Sistema de Esgotamento Sanitário 

O Município não possui rede de esgotamento sanitário implantada. Possui 

projeto encomendado pela Companhia Catarinense de Águas e Saneamento – 

CASAN, prevê a execução de 76.137 metros de rede em área urbana, sendo que em 

primeira etapa contemplaria 34.763 metros. 

 

7.8 Turismo / Praias 

- Praia de Piçarras: são 8 km de areias claras e um mar límpido, boa para o 

banho e também para prática de esportes náuticos e pescarias. 

- Barra do Rio Piçarras: faz divisa com o Município de Penha, procurada pelos 

turistas e veranistas que gostam de um mar um pouco mais calmo. 

- Ilhas Itacolomi: estão localizadas a aproximadamente 8 km da praia de 

Piçarras. De origem indígena, o nome significa Pedras (Ita) Irmãs (Colomi).  

- Praia das Palmeiras: distante 5,5 km do centro da cidade, no sentido Norte, faz 

divisa com a Praia de Itajubá, na cidade vizinha de Barra Velha. 
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- Ponta do Jaques: localizada nas proximidades do Jardim Flamboyant, ao lado 

da Praia das Palmeiras. 

-Ilha Feia: apenas a 20 minutos da costa, com embarcações motorizadas, onde 

pode-se ter a oportunidade de pescar, mergulhar e até visitar a famosa “Caverna do 

Diabo”. 

 

7.9 Saúde 

O município de Balneário Piçarras não possui hospitais, sendo a população 

atendida pelo município de Penha. Há apenas um centro de saúde localizado no centro 

da cidade. 

 

7.10 Drenagem 

  A Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Rurais (Semur) de Balneário 

Piçarras realiza as obras drenagem do município. Para acabar com os alagamentos, 

tubulações são instaladas e redimensionadas nos pontos mais críticos como ações da 

Semur para ampliar e melhorar a rede de drenagem Pluvial e eliminar as áreas de 

alagamento. Nos bairros Nossa Senhora da Paz e Santo Antônio, os mais atingidos 

pelas enchentes de 2008 e 2009, diversas ações foram realizadas, resolvendo os 

problemas com alagamentos para mais de 500 moradores.  

 

7.11 Ensino 

O mais seguro indicador da expansão quantitativa de um sistema de ensino 

passou a ser na medida da modernização da sociedade, a taxa de escolarização, isto 

é, a relação entre o número de pessoas freqüentando escola e o total da população 

para diversos grupos de idade. 

A freqüência na pré-escola vem se constituindo num fato revolucionário, que 

nivelou-se ao fenômeno de explosão educativa, ocorrida com o ensino primário e de 

nível médio, após a década de cinqüenta, em quase todos os países do mundo. 

Os indicadores sociais apontam o aumento da pré-escola devido à 

implementação de políticas de atendimento, sobretudo na instância municipal. O 

Quadro 7.9.1 faz um breve diagnóstico do ensino no município, mostrando o número de 
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alunos matriculados no município, bem como o número de docentes e de instituições 

de ensino, por etapas de ensino. 

 

Número de Matriculados, de Docentes e Instituições de Ensino do Município de Balneário Piçarras. 

Descrição 
Matrículas 

2005 2007 2009 

Matrícula - Ensino fundamental  - 2009 2.592  2.812 

Escola pública estadual 685  631 

Escola publica municipal 1.668  1.873 

Escola privada 239  308 

Matrícula - Ensino médio - 2009 616  725 

Escola pública estadual 584  670 

Escola privada 32  55 

Matrícula - Ensino pré-escolar - 2009 487  467 

Escola pública municipal 400  380 

Escola privada 87  87 

Matrícula - Ensino superior - 2007 425 503  

Escola privada 425 503  
 

Descrição 
Docentes 

2005 2007 2009 

Docentes - Ensino fundamental  152 71 160 

Escola pública estadual 37 36 32 

Escola publica municipal 85 113 96 

Escola privada 30 22 32 

Docentes - Ensino médio 38 38 52 

Escola pública estadual 28 31 32 

Escola privada 10 7 20 

Docentes - Ensino pré-escolar 37 31 55 

Escola pública municipal 24 20 45 

Escola privada 13 9 10 
 

Descrição 
Escolas 

2005 2007 2009 

Escolas – Ensino fundamental - 2004 8  8 

Escola pública estadual 2  2 

Escola publica municipal 4  4 

Escola privada 2  2 

Escolas – Ensino médio – 2004 2  3 

Escola pública estadual 1  1 

Escola privada 1  2 

Escolas – Ensino pré-escolar - 2004 12  12 

Escola pública municipal 9  10 

Escola privada 3  2 

                                          
   Fonte: Site: www.sidra.ibge.gov.br 
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88..      RREEAALLIIZZAAÇÇÃÃOO  DDOOSS  DDIIAAGGNNÓÓSSTTIICCOOSS  SSEETTOORRIIAALL  

Com base nas atividades realizadas na aquisição das informações básicas sobre 

os serviços de saneamento foi possível realizar um diagnostico para os seguintes 

temas: abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem e manejo de águas 

pluviais urbanas limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. 

A seguir estão expostos os diagnósticos dos serviços de saneamento 

disponíveis no município. 

 

8.1       Abastecimento de Água 

O abastecimento de água do município de Balneário Piçarras tem a concessão 

dos serviços sob responsabilidade da CASAN (Companhia Catarinense de águas e 

Saneamento) 

O sistema é integrado e atende aos municípios de Piçarras e Penha. Tem como 

base o suprimento por manancial de superfície denominado Rio Piçarras. A  foto 1 

mostra o sistema de Captação e Estação de Tratamento de Água. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista aérea do sistema de captação e tratamento de água (foto 1) 

 

 

 

26°45’9.06”S 

48°42’0.25”O 
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8.1.1 Captação 

A captação está localizada dentro do perímetro rural do município de Piçarras, 

no Rio Piçarras e é realizada por meio de uma barragem de nível, que garante o nível 

de água no canal de tomada de água bruta. (fotos 2, 3, 4 e 5).  

 

  
Rio Piçarras (foto 2) Rio Piçarras (foto 3) 

  
Barragem de Nível Rio Piçarras (foto 4)                    Barragem de Nível Rio Piçarras (foto 5) 

   
 
 

8.1.2 Tomada de Água 

A tomado de água é feita através de um canal, junto a barragem de nível como 

mostram as fotos 6,  7, 8 e 9..  

  
Tomada de Água (foto 6)                                                                                  Tomada de Água (foto 7) 
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Tomada de Água (foto 8)                                                                                  Tomada de Água (foto 9) 

 

8.1.3 Estação de Recalque de Água Bruta (ERAB 1) 

A elevatória de água bruta  é composta de três conjuntos moto bomba cada um 

com vazão de 300 m³/h, altura manométrica de 10 mca e potência de 20 Cv. Esta 

localizada no prédio da ETA junto ao canal de tomada de água, conforme mostra as 

fotos 10 e 11 

  
Tomada de Água (foto 10)   Tomada de Água (foto 111   

 

A água bruta passa por um processo de Floculação e Decantação, conforme 

mostra as fotos 12 e 13, antes de ser recalcada para a Estação de Tratamento. 

  
 Floculadores (foto 12)  Decantadores (foto 13)  
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8.1.4 Estação de Recalque de Água Bruta (ERAB 2) 

A elevatória de água bruta 2  é composta de três conjuntos moto bomba  KSB 

Megatron cada um com vazão de 216 m³/h, altura manométrica de 9 mca,  motor WEG 

Mod 160 B, 60 Hz, potência de 12 Cv, 1150 rpm. Esta localizada junto as lagoas de 

decantação, recalca água floculada e decantada para os filtros da Estação de 

Tratamento de Água – ETA, conforme mostra as fotos 14, 15.e 16.  

  

Floculadores (foto 14)  Decantadores (foto 15)  

  
 Floculadores (foto 16)  Decantadores (foto 17)  

 

Existe ainda instalado, um conjunto Bom Motor com vazão de 100 m³/h, altura 

manométrica de 30 mca, motor WEG potência de 20 Cv que recalca diretamente para o 

reservatório elevado de lavagem dos filtros através de uma adutora de F°F°  no 

diâmetro 200mm. , conforme mostra a foto 17 

 

8.1.5 Adutora de Água Bruta 

A adutora de água bruta em F°F° no diâmetro de 400 mm, conduz a água 

decantada para a ETA a partir da ERAB 2. Para o reservatório de lavagem dos filtros a 

água decantada é recalcada a partir da ERAB 2, através de uma  adutora de F°F°  no 

diâmetro 200mm, conforme mostra a foto 18 
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Adutora de Água Decantada  para ETA DN 400 FºFº  e  para Res Elevado DN 200  FºFº  (foto 18) 
 

8.1.6 Estação de Tratamento de Água 

 

 

Vista Geral da Estação de Tratamento de Água (foto 19) 

 

Estação de Tratamento de Água (ETA) (foto 19) situada junto a tomada de água 

a leste da BR – 101 no km 101, é composta por um prédio de 2 (dois) pavimentos, 

onde se encontra a calha parshall (foto 20), medidores de vazão e pontos de dosagem 

de produtos químicos (foto 21), galeria de tubulações, galeria de comando de registro 

de manobra ((foto 21) galeria de recalque de água bruta, galeria de recalque de água 
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tratada, conjugada a estação situam-se as unidades de filtros (foto 23 e 24), são 

tanques e canais, com geometria adequada a finalidade, dotados de calhas e dutos de 

distribuição, descarga de fundo, leitos com agregados e materiais diversos, chicanas 

de madeira, laboratório, armazém de estocagem de produtos utilizados no processo de 

tratamento, sala de preparo de reagentes reservatório de contato, onde ocorre o 

primeiro período de contato entre o agente desinfetante e os possíveis 

microorganismos objeto de desinfecção.  Quando  da ampliação foi adaptada para 

vazão de 170 L/s composta de flotação, lagoa de decantação, filtros, reservatório 

elevado com capacidade de 500 m³ (foto 29), situado junto a ETA em cota elevada 

para armazenamento e carga hidráulica para lavagem dos filtros, laboratório e casa de 

química. No período de veraneio, onde a demanda atinge o pico, a ETA possui 

capacidade suficiente para atendimento da população consumidora (fixa+flutuante) dos 

municípios de Penha e Balneário Piçarras. 

 

  
Calha Parshall (foto 20) Calha Parshall (foto 21) 

  
Galeria de comando (foto 22) Filtros (foto 23) 
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Filtros (foto 24) (foto 25) 

  
(foto 26) Laboratório (foto 27) 

  
Laboratório (foto 28) Reservatório de Lavagem dos Filtros (foto 29) 

 

8.1.7  Estação de Recalque de Água Tratada. 

A elevatória de água tratada é composta de três conjuntos moto bomba  KSB 

Megatron cada um com vazão de 216 m³/h, altura manométrica de 92 mca,  motor 

WEG Mod 160 B, 60 Hz, potência de 100 Cv, 3500 rpm. Esta localizada junto na 

galeria de recalque de água tratada no prédio da ETA, recalca água tratada para os 

Reservatórios existentes, conforme mostra as fotos 30 e 31. Para assegurar a vazão 

necessária para atender a população flutuante, foi instalado mais um conjunto moto 

bomba IMBIL com vazão de 540 m³/h, altura manométrica de 88 mca, motor WEG W22 

plus, 60 Hz, potência de 250 Cv , 1790 rpm, conforme mostra as fotos 32 e 33. 
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         Conjunto motobombas (foto 30) Conjunto motobomba (foto 31) 

  
Bombas (foto 32) Bombas (foto 33) 

  
Quadro de Comando (foto 34) Quadro de Comando (foto 35) 

 

 

8.1.8 Adutora de Água Tratada 

Em F°F° na saída da ETA estão instaladas duas adutoras de 300 e 250 mm 

respectivamente até a BR – 101, a travessia sob a BR – 101 é no diâmetro de 500 mm 

também em F°Fº, a partir deste ponto é em F°F° no diâmetro de 400 mm até os 

reservatórios no município de Penha. A extensão de 5.209 metros de Adutora para os 

reservatórios de Penha, 3.262 metros de adutora com distribuição em marcha para 

Piçarras. 
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Adutora de Água Tratada (foto 36) Adutora de Água Tratada (foto 37) 

  
Adutora de Água Tratada (foto 38) Adutora de Água Tratada (foto 39) 

 

8.1.9 Reservação 

             O sistema de reservação é composto de três reservatórios, localizados 

dois em Penha, no bairro Praia Alegre, um com capacidade de 800 m³ (foto 40), 

construído quando da implantação do sistema em 1976, e outro com capacidade de 

2.000 m³ (foto 41), construído quando da ampliação do sistema em fevereiro de 1997. 

Os reservatórios em conjunto caracterizam-se como elemento  formador de  

pressurização da rede O terceiro reservatório é elevado e tem capacidade de 50 m³ 

(foto 42 e 43), localizado no bairro Nossa Senhora da Conceição, em Piçarras, atende 

apenas a parte alta deste bairro. A capacidade de reservação é limitada em 2.850 m³ e 

atende aos dois Municípios.  
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Reservatório Apoiado de 800m³ (foto 40)  - Penha Reservatório Apoiado de 2000m³ (foto 41)  - Penha  

  
Reservatório Elevado 50m³ - Piçarras (foto 42) Reservatório Elevado 50m³ - Piçarras (foto 43) 

 

8.1.10 Rede de Distribuição 

 O Sistema de Abastecimento de Água de Balneário Piçarras tem uma extensão 

de rede de distribuição 76.642 metros, e 5.209 metros de Adutora nos diâmetros de 

250 a 500 mm para os reservatórios de Penha, 3.262 metros de adutora com 

distribuição em marcha para Piçarras. Atendendo a 7.632 ligações de água, todas com 

hidrômetros e 9.565 economias, 

 

 

 

 

8.2 Esgotamento Sanitário 

A cidade de Balneário Piçarras, não conta com um sistema de esgotamento 

sanitário, sendo utilizada na maioria dos casos fossa séptica conectada a rede pluvial 

que lança as águas servidas no Rio Piçarras e no Afluente Rio Furado, que atravessam 

o município. 

        A Companhia Catarinense de Águas e Saneamento – CASAN, 

concessionário estadual dos serviços, contratou um projeto de engenharia  para o 
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Sistema de Esgotos Sanitários,  elaborado pela ENGEVIX Engenharia em junho 2001. 

Na área urbana da divisa do município com Penha, até a rua Antônio J. Batista, foram 

definidas oito bacias, (planta em anexo) estimando-se o total de 76.137 metros de 

extensão de rede. Foi projetada a rede para a 1ª etapa com a extensão de 34.763 

metros nos diâmetros variando de 150 a 400 mm em PVC PBJE, 9 elevatórias, 6.222 

metros de emissários nos diâmetros variando de 75 a 400 mm em PEAD e a ETE 

localizada num terreno à direita das sub-bacias 5 e 8 a cerca de 200 metros da 

margem da BR-101, sendo o corpo hídrico receptor o Rio Piçarras, será implementado 

tratamento biológico efetuado por meio de lagoas de estabilização, complementado por 

tratamento terciário através de lagoas de maturação.  

Em 2011, a Prefeitura Municipal contratou a elaboração de um projeto de 

engenharia para a área central. Foi projetada rede coletora na bacia 2 e sub-bacia 1A,  

a rede projetada  por gravidade na extensão de 14.675 metros nos diâmetros variando 

de 150 a 400 mm em PVC PBJE, A ETE projetada é um processo biológico misto 

anaeróbio/aeróbio, com polimento final para remoção de nutrientes. Os processos 

anaeróbio, aeróbio e de decantação secundária se processam em um único tanque de 

concreto armado. O polimento final se processa em tanque à parte, num processo de 

filtração sem paradas, com leito móvel. 

 
 

 

8.3 Drenagem e Manejo de Águas Pluviais 

 

A Prefeitura Municipal de Balneário Piçarras não possui, em sua totalidade, 

estudos e/ou projetos relacionados à drenagem e manejo de águas pluviais na área 

urbana. A partir do ano de 2009 todos os projetos de pavimentação contemplam a 

execução de drenagem. 

Existem redes de drenagem pluvial em alguns bairros da cidade, porém não 

existe nenhum cadastro da mesma; além disso, a rede de drenagem   existente  foi 

executada  a medida que iam sendo pavimentadas as ruas, de acordo com o projeto de 

pavimentação, nas ruas não pavimentadas, mas com problemas de alagamento, foi 

implantada drenagem. Também existem valas a céu aberto. 
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 Nossa equipe, acompanhada de funcionários da Secretaria de Obras, Serviços 

Urbanos e Rurais, levantou a rede existente de drenagem na área urbana, conforme 

planta anexa, denominada Sistema de Drenagem – Planta Geral, folhas 1 a 3; 

 

 
Foto Ribeirão Ferido totalmente assoreado 

 
Foto Ribeirão Ferido 
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Av. Victor Zimmermann – Travessia do Ribeirão Ferido BDCC 2,00 x 1,00 m 

 

  

Rua Nilson Fausto – rua sem drenagem com 
valas abertas nas laterais 

Rua Palmeiras – Possui 200 m de tubo DN 40 
cm mas a rua tem trechos sem drenagem 
com valas abertas nas laterais 

  
Rua São Ludgero – rua sem drenagem com 
valas abertas nas laterais 

Rua Serena – rua sem drenagem com valas 
abertas nas laterais 
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Rua Pinus – rua sem drenagem com valas 
abertas nas laterais 

Rua Jaquari – trecho da rua sem drenagem 
com valas abertas nas laterais 

 
Av. Getúlio Vargas – Saída da tubulação BDTC – DN 80 cm junto ao Rio Piçarras. 

 

 

 

8.4 Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos 

 

O município de Balneário Piçarras possui, desde 2007, Contrato de Concessão 

Pública com a empresa Recicle Catarinense de Resíduos Ltda, a qual é responsável 

pela coleta e separação dos resíduos sólidos domiciliares.  sem ônus para o município.  

A tarifa para coleta de lixo é cobrada pela Recicle, conforme a categoria 

(residencial ou comercial) e a freqüência das coletas semanais. A taxa para a coleta 

residencial (3 dias p/semana) é de 18,27 mensal e 219,24 anual. A taxa para a coleta 

comercial (3 dias p/semana) é de 36,54 mensal e 438,48 anual. Sendo que o lixo é 

recolhido no centro e norte nas 2ª, 4ª e 6ª feiras, e nos demais bairros nas 3ª, 5ª e 

sábado.  Todos os bairros da área urbana são atendidos pela coleta realizada pela 

empresa concessionária.                
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Os resíduos sólidos domiciliares, como restos de alimentos, produtos 

deteriorados entre outros. São recolhidos conforme as rotas pré-estabelecidas, em dias 

alternados. Uma equipe de coleta é formada por 1 caminhão Coletor Compactador, 

juntamente com motorista e dois ajudantes de coleta. 

 

 

O lixo comercial e industriais, geralmente é composto de papelão, plásticos, 

madeiras, resto de fitas, tecidos embalagens, entulho os provenientes de resto de 

construções, reformas de casas, podas de árvores e limpezas de grandes áreas, leito 

de rios etc. A coleta é feita através de caminhões poliguindaste de até 4m3. O serviço 

de tira entulho é independente da coleta de resíduos domésticos e é taxado por 

containeres e não por tonelagem. 

A RECICLE conta com um galpão de 1000 m2, onde se faz toda a triagem do 

lixo proveniente da Coleta Seletiva. Nesse galpão estão instaladas uma esteira rolante 

e prensas para enfardamento do material selecionado. O material do tipo ferro velho é 

depositado ao lado de fora do galpão para facilitar o carregamento através de 

caminhões com braço hidráulico O vidro é colocado em tonéis de 200 litros para evitar 

possíveis acidentes. Os demais produtos são prensados e enfardados par diminuir 

custos de transporte. 
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Para a remoção de lixo á longa distância a RECICLE conta com veículos do tipo 

roll-on/roll-of, cuja capacidade de cada caçamba é de 35 metros cúbicos, que faz o 

transporte do lixo da estação de transferência até o aterro sanitário. Este sistema 

funciona da seguinte forma: os caminhões coletores/compactadores fazem a coleta na 

cidade e basculam no funil da estação de transbordo.  

O veículo roll-on/roll-of é carregado (o equivalente a 3 compactadores) e segue 

para o aterro enquanto os coletores retornam a rota de coleta normal 

Os  resíduos   coletados   são   encaminhados    para   a   Central   de   Triagem   

e Compostagem  com aterro sanitário, que opera com a LICENÇA AMBIENTAL DE 

OPERAÇÃO - LAO N°. 266/10 CODAM BLUMENAU, localizado na Rodovia Ivo Silveira 

s/nº, Km 9,5, Barracão, Brusque/SC. 

A área onde está localizada  a central de triagem e compostagem  é toda 

cercada, identificada  e com controle de acesso, Não é permitido o recebimento de 

resíduos industriais e hospitalares. 

O recebimento dos caminhões que chegam com os resíduos é realizado pelo 

encarregado do controle e da pesagem, e após este procedimento é encaminhado para 

a área coberta para que seja realizada a triagem dos resíduos. 

A Prefeitura Municipal possui dados de volume de coleta de resíduos 

domiciliares, separados em orgânicos e recicláveis, a partir de fevereiro de 2007, no 

quadro a seguir estão apresentados os volumes dos últimos doze meses. 
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PERÍODO TONELADAS 

Jan/11 818,74 tons 

Fev/11 438,62 tons 

Mar/11 486,25 tons 

Abr/11 419,93 tons 

Mai/11 334,62 tons 

Jun/11 397,60 tons 

Jul/11 386,35 tons 

Ago/11 374,31 tons 

Set/11 363,26 tons 

Out/11 392,68 tons 

Nov/11 386,97 tons 

Dez/11  602,57 tons 

Jan/12 734,42 tons 

Fev/12 498,50 tons 
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99..        DDEEFFIINNIIÇÇÃÃOO  DDEE  IINNTTEERRVVEENNÇÇÕÕEESS  DDEE  CCUURRTTOO,,  

MMÉÉDDIIOO  EE  LLOONNGGOO  PPRRAAZZOO  

O prazo para as intervenções indicadas no PMSB deverá ser estimado para um 

horizonte de 20 anos, para todos os serviços públicos de saneamento, com as 

seguintes metas: 

 

 Curto prazo até 5 anos (2012 a 2016) 

 Médio prazo entre 6 e 10 anos (2017 a 2021) 

 Longo prazo entre 11 e 20 anos (2022 a 2032) 

 

A seguir estão apresentadas as intervenções necessárias para cada um dos 

serviços ao longo dos prazos definidos. 

 

9.1 Abastecimento de Água 

 

O sistema de abastecimento de água de Balneário Piçarras atualmente é 

concessão da CASAN, portanto as intervenções a curto prazo indicadas no PMSB 

deverão estar compatibilizadas com o plano de ação da CASAN para o município. 

 

9.1.1 Curto Prazo 

 Ampliação da capacidade de reservação, implantação de um reservatório 

enterrado de 2.000 m³ junto a ETA e um reservatório elevado de 1.000 m³, 

localizado a  rua Nonato Costa, com início da implantação no segundo 

semestre de 2012 e prazo de execução 12 meses;  

 Implantação de ERAT junto ao Reservatório de 2.000 m3, para recalque de 

água ao reservatório elevado, com 2 conjuntos moto-bomba com vazão de 

170 l/s, com início da implantação no segundo semestre de  2012 e prazo de 

execução 12 meses;  
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 Implantação de adutora de água tratada DN 500 em FºFº com 3200 metros 

de extensão, que transportará água até o reservatório elevado, com início da 

implantação no segundo semestre de 2012 e prazo de execução 12 meses;  

 Melhoria no sistema de distribuição de água a partir do reservatório elevado 

a construir, implantação de rede no diâmetro DN 500 (440m) material de 

PVC DEFOFO e DN 500 (14m) em material de ferro fundido.  

 Elaboração de projeto para o sistema de produção de água (captação, 

estação de recalque e adução de água bruta e estação de tratamento de 

água).  

 Planejamento e monitoramento do crescimento da rede de distribuição de 

água, sob responsabilidade da CASAN 

 

 

9.1.2  Médio Prazo 

 Melhoria no sistema de distribuição de água, implantação de rede no 

diâmetro DN 400 (600m), DN 300 (1014m), DN 250 (1003), DN 150 (14m) 

material de PVC DEFOFO; 

 Implantação e/ou ampliação do sistema de produção de água 

 Renovação da rede  de hidrômetros sob responsabilidade da CASAN 

 Substituição das redes de distribuição com mais de vinte anos de 

implantação, com redimensionamento de acordo com definição prévia de 

áreas criticas. 

 Implantação de melhoria no sistema de distribuição de água, com reforço da 

rede de distribuição da região norte, a partir do reservatório elevado a ser 

implantado a curto prazo na rua Nonato Costa; 

 Estabelecimento de um plano de redução de perdas físicas no sistema, 

tendo por meta o índice máximo de 20 %  sobre a vazão produzida. 
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9.1.3 Longo Prazo 

 Substituição das redes de distribuição com mais de vinte anos de 

implantação, com redimensionamento de acordo com definição prévia de 

áreas menos criticas. 

 

 

 

9.2 Esgotamento Sanitário 

 

As intervenções recomendadas para o serviço de esgotamento sanitário serão 

para a implantação em 3 etapas (conforme planta em anexo) de um  sistema  completo  

de  coleta,  tratamento   dos  esgotos  e disposição final do efluente tratado.  

A CASAN possui um estudo de concepção que atende 60 % da área urbana 

contemplando oito bacias de esgotamento. E no Programa de Saneamento Ambiental 

do Estado de Santa Catarina, financiados com recursos do JICA – Agência de 

Cooperação Internacional do Japão e contrapartida da CASAN, estão previstos 

investimentos para implantação da 1ª Etapa, atendendo cinco bacias e implantando a 

estação de tratamento.  

 Como alternativa de curto prazo, propõem-se a alternativa de implantação 

imediata da rede coletora na área central (1ª etapa), cujo projeto executivo já foi 

contratado pela CASAN. 

 

9.2.1 Curto Prazo 

 Atualização do projeto executivo do sistema de esgotamento sanitário da 

área urbana de Balneário Piçarras, elaboração do projeto da rede coletora 

da área não atendida pelo estudo de concepção de 2001, dividindo o projeto 

executivo em três etapas de implantação; 

 Implantação de rede coletora de esgoto na área central (1ª etapa), e 

construção da Estação de Tratamento, com início da implantação 2013 e 

prazo de execução 24 meses;  

 Exigir a implantação de sistema de tratamento individual ou coletivo para 

novos loteamentos e condomínios; 
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9.2.2 Médio Prazo 

 Início em 2017 das obras de implantação da 2ª etapa de  implantação de 

rede coletora de esgoto, com prazo de execução de 24 meses; 

 Exigir a implantação de sistema de tratamento individual ou coletivo para 

novos loteamentos e condomínios a serem implantados fora da área coberta 

pelo sistema de esgoto sanitário 

 

9.2.3 Longo Prazo 

 Início em 2022 da 3ª  etapa  do  sistema  de  esgotamento  que  contemplará  

a execução, das demais bacias que estão   inseridas   na  zona   urbana   de  

ocupação, conforme determinado na atualização do projeto executivo do 

sistema de esgotamento sanitário; 

 

 

9.3 Drenagem e Manejo de Água Pluviais 

As  principais  intervenções  para  a  drenagem  e  manejo  de  águas  pluviais  

foram definidas  a  curto,  médio  e  longo  prazo  de  acordo  com  a  hierarquização   

dos problemas existentes. 

 

9.3.1 Curto Prazo 

 Implantação de drenagem na Avenida Temístocles Macedo. Com 

esgotamento para o mar através de tubulação a implantar nos molhes em 

implantação no balneário. 

 Fiscalizar para que não ocorram ligações irregulares de esgoto na galeria de 

drenagem, afim de assegurar a balneabilidade da praia; 

 

9.3.2 Médio Prazo 

Um dos principais problemas encontrados foram o estrangulamento  e 

estreitamento das redes  de microdrenagem  nos trechos  de travessia.  Para  
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contornar  os esses problemas  são  apresentadas  as  seguintes  intervenções,  

conforme  são  listadas abaixo: 

 Implantação de BDCC 2,00 x 1,00  m em todas as ruas que o Ribeirão 

Ferido atravessa em sua extensão, com retificação e desassoreamento do 

mesmo. 

 Realizar  um cadastro  das redes de microdrenagem  existentes,  canais e 

sangas afluentes dos principais cursos d’água que cruza a área urbana do 

município; 

 

9.3.3 Longo Prazo 

 Verificar as condições hidráulicas  dos canais e da rede de microdrenagem 

existente (desobstrução  e limpeza); 

 

 

9.4    Limpeza Urbana e Manejo de resíduos Sólidos 

 

9.4.1 Curto Prazo 

A curto prazo deverão ser analisados os seguintes itens a serem assegurados 

pela concessionária: 

 Manter o sistema de coleta domiciliar no município, enquanto aguarda 

decisão judicial para se for revogada a concessão atual, lançar novo 

processo licitatório. 

 Dar continuidade ao controle ambiental realizado na central existente; 

 

A curto prazo deverão ser analisados os seguintes itens a serem assegurados 

pelo município: 

 Elaborar um Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil; 

 Elaborar um Plano de Coleta Seletiva de lixo domiciliar; 
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9.4.2 Médio Prazo 

A médio prazo deverão ser analisados os seguintes itens a serem assegurados 

pelo município: 

 Executar  o   Projeto   de   Gerenciamento    da   Construção    Civil,   com 

implantação de uma Central de recebimento destes; 

 

A médio prazo deverão ser analisados os seguintes itens a serem assegurados 

pela concessionária: 

 Instalar lixeiras para coleta seletiva, com implantação de uma Central de 

recebimento destes; 

 

9.4.3 Longo Prazo 

A longo prazo deverão ser analisados os seguintes itens a serem assegurados 

pelo município: 

 Manter o sistema de coleta domiciliar no município, através de novo 

processo licitatório ao final da concessão. 
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1100..  EELLAABBOORRAAÇÇÃÃOO  DDOOSS  CCEENNÁÁRRIIOOSS  DDEE  EEVVOOLLUUÇÇÃÃOO  

 

Os cenários de evolução para os quatro setores do plano de saneamento  deverão 

tomar  como  base  os  serviços  atuais  e  a  população  atendida  e  a  projeção  do 

crescimento da população para que as diversas intervenções atendam plenamente a 

totalidade da zona urbana do município para um horizonte de 20 anos. 

O  PSBM   deverá   ser  avaliado   a  cada  4  anos   para   verificação   do andamento 

das intervenções sugeridas e de modificações que se fizerem necessárias ao longo do 

período do horizonte de projeto; 

Ao final dos 20 anos de horizonte  de projeto,  elaborar  complementação das 

intervenções sugeridas e incluir novas demandas para a área de planejamento do 

PSBM. 

 

A seguir estão descritas as ações sistemáticas para cada um dos serviços de 

saneamento. 

 

10.1 Abastecimento de água 
 

As ações  sistemáticas  que deverão  ser adotadas  para  o abastecimento  

de água deverão ser em conjunto com a CASAN, uma vez que este serviço é 

concessão da mesma, e as mesmas deverão monitorar e controlar todas as 

intervenções e ações definidas  neste Plano de Saneamento  e compatibilizar  o 

cenário de evolução  real com o cenário de evolução  projetado  para que no final dos 

20 anos tenham sido atingidas as metas estabelecidas. 

 

10.2 Esgotamento Sanitário 
 

A  implantação   do  sistema  de  esgotamento   sanitário  deverá  ser  

monitorado  e controlado por uma equipe e/ou conselho formado por técnicos da 

prefeitura e representantes  da sociedade  civil, como professores,  pesquisadores  e 

estudantes de universidades, para que sejam elaborados diagnósticos do andamento 
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das intervenções, bem como avaliar os estudos e planos em andamento e propor 

ações para implementação das intervenções propostas anteriormente. 

 

10.3 Limpeza Urbana 

O Sistema de Coleta, Transporte, Armazenamento e Destinação Final 

realizado no município  de  Balneário Piçarras/S|C,   atende  as  exigências   

estabelecidas   na  Legislação vigente em relação aos resíduos urbanos (orgânicos e 

recicláveis) e contribui para evitar a proliferação de vetores e de espécies de 

importância em saúde pública. 

 

Deve-se atentar para manter em vigor os devidos Licenciamentos  

Ambientais  das Centrais de Recebimento, Triagem e Destinação Final de Resíduos 

Sólidos. 

É  necessário   iniciar  os  procedimentos   relativos  aos  licenciamentos   de  

novas unidades para disposição de resíduos perigosos (Classe I), material oriundo de 

laboratórios,  farmácias,  postos  de  saúde  e  clínicas  veterinárias,  bem  como  dos 

resíduos de poda. 

Sob este prisma  indicamos  a continuidade  dos procedimentos  e 

monitoramentos desenvolvidos  de modo  a manter  a qualidade  de vida e a 

integridade  ambiental erguida no município e incentivar Programas de Educação 

Ambiental nas escolas, principalmente   através   de   parcerias,   convênios   entre   a   

Prefeitura,   escolas, hospitais, construtoras e demais empreendimentos. Deverá ser 

providenciado com a máxima   urgência   possível   um  estudo  de  novas  alternativas   

locacionais   para disposição final dos resíduos urbanos do município. 

 

10.4 Drenagem e Manejo das Águas Pluviais 

 

A implantação  do  sistema  de  drenagem  e manejo  de  águas  pluviais  

deverá  ser monitorada  e, após implantado,  controlado por uma equipe e/ou conselho 

formado por técnicos da prefeitura, bem como avaliar os estudos e planos em 

andamento e propor ações para implementação das intervenções propostas 

anteriormente. 

 

mailto:obras@restelo.com.br


  _________  
 

53 

RESTELO Construções e Consultoria Ltda  
Rua Victor Meireles, 600 – sala 214 –Campinas – CEP.:88101-170 – São José/SC - Fone: (48) 3047.4764 - Internet: obras@restelo.com.br                       

 

 

 

 

 

 

ANEXO I 

 

Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB 

 Sistema de Abastecimento de Água  

Planta Geral – Ilustrações 
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ANEXO II 

 

Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB 

 Sistema de Abastecimento de Água  

Planta Geral – Projetos a Implantar 
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ANEXO III 

 

Plano Municipal de Saneamento Básico - PMSB  

Sistema de Esgotamento Sanitário  

Planta Geral – Definição de Áreas Atendidas  
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ANEXO IV 

 

Plano Municipal de Saneamento Básico - PMSB  

Sistema de Esgotamento Sanitário  

Plano de Intervenções – Divisão de Bacias 
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ANEXO V 

 

Plano Municipal de Saneamento Básico - PMSB  

Sistema de Esgotamento Sanitário  

Rede Coletora – Projeto Original – Planta Geral 
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ANEXO VI 

 

Plano Municipal de Saneamento Básico - PMSB  

Sistema de Drenagem  

Planta Geral – Sistema Existente  
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ANEXO VII 

 

Plano Municipal de Saneamento Básico - PMSB  

Sistema de Drenagem  

Planta Geral – Plano de Intervenções  
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