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O que são? São os diversos benefícios 
diretos e indiretos que as pessoas obtêm a 
partir do funcionamento do ecossistema, no 
caso, a Lagoa da Conceição. Confira alguns: 

A lagoa oferece um modo de 
transporte importante para muitos 
moradores e visitantes; 

A bacia hidrográfica da Lagoa da 
Conceição possui nascentes de 
água doce e limpa que abastecem 
a população; 

Regula as populações de diversas 
espécies, incluindo as mais 
importantes economicamente e 
culturalmente; 

A lagoa é um ambiente utilizado por 
diversos esportes como: natação, 
kitesurf, canoagem, velejo, entre 
muitos outros; 

Importante fonte de alimento (peixes, 
camarões, siris e mariscos); 

Importância histórica, cultural e 
paisagística; 

Turismo: incentivo a todo o 
comércio local. 

É um parque natural de recreação 
para todas as idades; 

EFLUENTES DOMÉSTICOS 
(ESGOTO)  

 Falta do oxigênio na água (Zona Morta); 
 Morte massiva de animais (peixes, 

camarões, siris, aves); 
 Mau cheiro e doenças. 

Os nutrientes 
presentes no 

esgoto (nitrogênio e 
fósforo) favorecem 
o crescimento das 

algas. 

Quando as algas 
morrem, o 

oxigênio da água 
é consumido para 

decompor essa 
matéria orgânica, 
gerando a zona 

morta. 

Serviços Ecossistêmicos O que acontece com o esgoto 
que entra na Lagoa? 

 
 Pescador e sua rede de 

pesca “suja” durante 
evento de zona morta: 
“nenhum peixe se cria 
aqui, saímos da lagoa 

para pescar”. 
(Sr. Tichico) 

 



      
      São muitas as doenças vinculadas à falta de 
saneamento, elas são transmitidas pelo contato 
ou ingestão de água ou alimentos 
contaminados. A presença de esgoto, água 
parada e lixo também contribuem para o 
aparecimento de insetos e parasitas que podem 
transmitir doenças. 
      
 As doenças mais comuns são: 
 
 Hepatite 
 Amebíase 
 Ascaridíase ou lombriga 
 Ancilostomose 
 Esquistossomose  
 Giardíase 
 Leptospirose 

 
 

 

  As tradicionais 
diarreias, 

disenterias e 
infecções na pele e 
nos olhos podem 
ser sintomas de 

doenças 
transmitidas por 

água  ou alimentos 
contaminados.  

Além de ser um risco à 
saúde das pessoas, a 

poluição da lagoa também 
prejudica os animais que 
nela vivem, como peixes, 
camarões e siris. Não é à 

toa que sempre escutamos 
“antigamente tinha bem 

mais peixe”. 

Mais doenças, menos peixes... 
 

A lagoa está poluída e as pessoas se 
acostumaram com a situação.  

Os responsáveis por isso somos nós, os 
moradores, e o poder público.  

Informe-se e ajude a mudar esta realidade. 
 

 
SALVE A LAGOA 
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Universidade Federal de Santa Catarina 
Projeto do curso de Bacharelado em Oceanografia 
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Ó-lhó-lhó, essa lagoa 
tá dando mais bota do 

que tainhota. Assim 
não dá, né ô! 

Tá, mas o quê EU posso fazer? 
Se você mora onde tem Rede Coletora de Esgoto 
da CASAN: 
 Conecte todo o esgoto de sua casa na rede 
coletora. Ligue na CASAN  e se informe: 

0800 643 0195 
 Fiscalize o trabalho da CASAN e caso encontre 
irregularidades, denuncie: 

Ministério Publico Federal (48) 2107-6204 
Polícia Ambiental  (48)3665-4487 

Se você mora onde NÃO tem Rede Coletora de 
Esgoto: 
1. Exija da CASAN a ampliação da rede; 
2. Não jogue seu esgoto em redes pluviais e 

cursos de água; 
3. Melhore seu sistema de tratamento de esgoto, 

de forma simples , barata e eficiente: 
 Fossa (tanque séptico, onde o sólido afunda e só 

sai o líquido); 
 Filtro anaeróbio (é um tanque  com brita dentro), 
 Filtro aeróbio (como o anterior, mas com 

assopradores dentro); 
 Vala de infiltração (é um dreno coberto com 

brita). 

Nós, moradores da Lagoa, somos os principais 
responsáveis por sua poluição. Seja um cidadão 

ativista e responsável.  
Trate seu esgoto! Salve a Lagoa! 

Detalhes importantes: 
 O sistema deve ser todo lacrado antes da vala 

de infiltração. 
 A vala de infiltração deve estar a no mínimo 

1,50m do lençol  freático. Se não for possível, 
todo sistema deve ser lacrado e contrate um 
limpa fossas periodicamente; 

 Trate todas as águas de sua casa (banheiro, 
cozinha, máquina de lavar, etc). 

 Plante bananeiras do lado da vala de infiltração, 
para purificar ainda mais. 

  Dúvidas ou sugestões? Procure-nos por email: 
lagoaprojeto@gmail.com ou telefone: (48)9686-7212 
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