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0 Saneamento em FlorianOpolis:
Projeto de Modernizacao e Estrategias de Poder
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Resumo
Este artigo enfoca o discurso produzido pela engenharia sanitaria e pelo saber medico
como interesses da elite proprietaria. Pretendo historicizar as obras de saneamento em
FlorianOohs, no periodo de 1890-1930, como instrumento racionalizador, dentro de um
projeto de modernizacao urbana.
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Abstract
This article dwells on the discourse produced by the sanitary engineering and the
medical knowledge as a proprietary elite's interest. I intent to historicize on the sanitation
works in Florianopolis between 1890 / 1930, as a rationalist instrument inside a urban
modernization project.
Key words: Sanitation, Modernization, Homogenization.
Na virada do seculo, FlorianOpolis vivenciou uma serie de modificacOes na face
urbana, em nome da politica sanitaria que reinava nos grandes centros de entao, a exemplo
do modelo europeu.
O trabalho a que me proponho enfocard esse projeto transformador com referencia a
uma matriz discursiva' extremamente presente na formulacao do liberalismo do seculo
XIX. Trata-se da concepcäo de que a populacao de posses precisa estar devidamente
atendida em suas demandas pelo Estado, uma vez que e a Unica responsdvel pela
conservacao do mesmo. As demandas das elites"classes conservadoras" deveriam imporse as demais reivindicacOes sociais.
FlorianOpolis era vista como uma cidade "enferma", que ndo provia seus habitantes
de saneamento basic°, entao propicia aquelas reformas idealizadas pelas elites locais,
que empunhavam a determinacao de acoplar a idéia de higienizacao da cidade com a de
seu embelezamento.
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se formam os discursos. Para a autora, as formacOes discursivas sat) apenas "sitios de signifiCancia, pontos de atracagem:
"delimitam-se por aproximacOes e afastamentos, mas em cada gesto de significacao (de interpretacdo) elas se estabelecem
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E claro que FlorianOpolis nao estava na mesma posicao dos grandes centros urbanos,
pois nao possuia nenhuma daquelas caracteristicas, como a industrializacao crescente,
grandes fluxos populacionais ou um contingence operario de vulto. Mesmo assim, era
preciso modernizar-se, seguir o "progresso" para nao ficar atras.
Assim sendo, o sonho modernizante era imposto pelas elites locais, gerando uma
representacao, como estrategia de poder que objetivava a apagar diferencas e a moldar
urn centro urbano a sua imagem. Segundo Chartier, as representacOes do social sac)
determinadas pelos interesses daqueles que as forjam. Por isso e importante compreender
e relacionar as discussbes proferidas corn a posicao dos interlocutores. 2 Nessa lOgica,
percebe-se que o saneamento urbano, atraves das normas de higiene, acaba evidenciando
a arquitetura da cidade como simbolo que separa os homens de acordo corn sua classe
sOcio-econOmica, justificando, assim, o poder de urn segmento sobre o outro. Conforme
Bresciani, ao analisar o Rio de Janeiro e suas transformacOes na virada do seculo, "a
particular disposicao de ruas protegia o centro, impedindo o facil acesso da populacao
suburbana, e a antiga defesa militar transmuta-se em marco da divisaio social".3
Ate o final do seculo XIX, no Brasil, de modo geral, a inexistencia de saneamento
urbano se dava em todos os aspectos, quer no abastecimento de agua, no esgoto das
aguas servidas ou no deposito de lixo em local apropriado. A precariedade no asseio
domestic°, urbano e corporal, somado a crenca de que a doenca estava no ar , fizeram
com que a populacao local ficasse a merce de todo tipo de epidemia que assolou o pais.
Doencas incuravers, para a epoca, como variola, febre amarela, sifilis, tuberculose,
meningite, colera, etc... A meningite, que foi chamada inicialmente de "febre cerebral",
teve seu aparecimento acelerado pela precariedade sanitaria da cidade, bem como o
cOlera, a pior das doencas da epoca, mantinha, em sua letalidade e velocidade de contagio,
uma relacdo bastante intima corn a falta de saneamento urbano.5
De acordo com informacoes registradas na obra da arquiteta e historiadora Eliane
Veiga, sabe-se que alguns dos principais corregos da cidade de Florian(Vohs foram
saneados no final do seculo XIX. COrregos, esses, corn curso primitivo tortuoso e leito
irregular, favorecendo o acUmulo de detritos.5
Tencionando dotar a cidade de "um sistema de saneamento eficiente", a administracao
pnblica municipal resolveu canalizar as dguas destes corregos por meio de urn "sistema
novo", um "meio seguro de remocdo de lixos e materiais estercorais". Este melhoramento
urgente teria caster provisOrio, ate que fosse possivel aplicar uma solucao mais avancada
baseada no sistema de esgoto adotado no Rio de Janeiro.

CHARTIER, Roger. A HistCilia Cultural- Entre Praticas e RepresentacOes, RJ DIFEL, 1990, pp. 17
BRESCIANI, M.StellaM. MetrOpoles: As Faces do Monstro Urbano, pp. 45.
A teoria pasteurana dos germes indicava que a doenca nao provinha fundamentalmente dos pontos concentrados
de sujeira, mas poderia emanar de qualquer parte, tornando todo individuo suspeito como portador em potential do
micrObio.
RAMOS, Atila . 0 Saneamento em Dois Tempos. pp. 20
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Muito embora a canalizacdo tenha significado urn grande passo para o saneamento
da cidade, a falta de colaboracao dos moradores, que nao se adaptavam facilmente ao
novo sistema, fez corn que certas atitudes fossem mantidas, como o costume de lancar
lixo em valetas de fundo de quintal.
Foi, poitm, na administracao do governador Gustavo Richard (1906-1910) - carioca,
filho de franceses - que o saneamento de FlorianOpolis teve sua mais grandiosa obra, ate
entdo registrada: o complexo de servico de abastecimento pOblico de agua, acompanhado
corn grande interesse pela populacdo.7
Ao assumir o Governo, Gustavo Richard buscou solucionar problemas de fundamental
importància como a instalacao de energia elétrica, que se deu atraves da construcao de
uma usina (do Garcia), e a implantacäo do tao almejado sistema de abastecimento de
agua. Para resolver este Ultimo, contratou a firma Simmonds
Saldanha, que utilizou
tubos de ferro importados da Inglaterra. Assim surgiu o primeiro reservatOrio de
distribuicao de agua de FlorianOpolis, inaugurado em maio de 1910.8
Corn a rede implantada , tornou-se possivel receber a agua, mas somente nas casas
situadas no perimetro urbano da capital, bem como a instalacao de diversas "bicas"
pOblicas no centro da cidade.
Foi elaborado urn regulamento para o abastecimento de agua, que foi expedido pelo
governador Gustavo Richard ern 26.10.1909, através do qual tornou obrigatOrio o
pagamento pelo use da agua, de acordo corn o valor locativo dos predios.

"(...)Art.4: As taxas pelo fornecimento de agua sdo consideradas
um Onus ejetivo de todo o predio cobradas do respectivo
proprietjrio (...) nas seguintes proporcOes:
§ 1° Nos prddios de valor locativo de mais de 240$000 anuais,
4$000 mensais.
§ 2° Nos de valor locativo de mais de 480$000 anuais, 6$000
mensais.
§ 4° Nos de valor locativo superior a 960$000 anuais, 8$000
mensais
Ja no final do seu mandato, em 1910, Gustavo Richard deu concessdo para "o
estabelecimento, de uma rede de esgoto de materiais fecais e aguas servidas", a uma
companhia inglesa, The State of Santa Catarina (Brasil) Development Corporation Ltda.
Fato, esse, muito elogiado na imprensa.9

7 Jomal "Diario Catarinense"- Agua para Todos — FlorianOpolis, 24/011/1993, p. 37
lbdem. p.27
Regulamento para o abastecimento de agua — 26/10/1909 FlorianOpolis.
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"Coin m.elho. ramentos dessa ordem, inuito em breve a nossa
capital, que jd possui tantos encantos naturals... se rivalizaia
com as mais importantes capitais dos demais Estados do nosso
pais."
Na mesma ocasido foi criada a Inspetoria de Aguas e Esgoto, que, entre suas
atribuieOes, estava a de emitir faturas de agua e esgoto que seriam cobradas pela
subdiretoria de rendas do Tesouro do Estado. Teve inicio, ainda em 1910, a construed°
de urn forno de lixo na capital, para acabar corn o problema de acnmulo de lixo nas
praias. A construed.° deu-se prOxima ao Forte Santana, tendo sido concluida em 1914."
Em 1911, ja no mandato do entdo governador Vidal Ramos, foi contratado o
engenheiro Luis Jose Costa para projetar, °rear e coordenar a construed° do sistema de
esgoto da capital. As obras de execucao do projeto foram paralisadas em fevereiro de
1913 em decorrencia da primeira grande guerra, pois a maioria dos materiais provinha
da Inglaterra. Portanto, a obra seria inaugurada no governo do coronel Felipe Schmidt,
em setembro de 1916.' 2 Conforme informaeOes do sanitarista Ferreira, o sistema de
esgoto da capital era do tipo separador absoluto, porque:

"Neste tipo de sistema, existe uma exclusao completa das dguas
pluviais e das que nao provem Unica e exclusivamente do sistema
de abastecimento de aguas da cidade. Esse projeto foi considerado,
para as necessidades da epoca, muito bem dimensionado e
igualmente executado. 0 referido sistema era composto tambem
de uma estacao de tratamento biolOgico, processo este desenvolvido
na Alemanba em 1906.""
Os tanques "Imhoff" sdo considerados como urn melhoramento baseado no
funcionamento das "fossas septicas", nas quais a eficiencia do processo e afetada pela
condicao da decantacao e digestao em uma mesma Camara. Este desenvolvimento devese ao famoso tecnico alerndo Karl Imhoff, do qual recebeu o nome, e por ele denominado
como tanque "Emscher", devido a regiao do rio Emscher (Alemanha) onde foi aplicada
pela primeira vez esta unidade.
FlorianOpolis obteve, portanto, um sistema modernissimo, colocando-sea frente de
muitas capitais. As manifestaebes que objetivavam a remodelacdo da cidade, bem como
de seus habitantes, nesse periodo, envolveram varios aspectos, como demolieOes de
habitacOes insalubres, construeOes de edificios pdblicos, ajardinamento de pracas, a
instalacao das primeiras redes de agua encanada, energia elétrica e esgotos. Estas medidas
eram consideradas imprescindiveis para a producao de melhores condicOes de vida para
a capital. Em 1919 tiveram inicio as obras da primeira avenida da cidade, a Avenida

Jomal "0 Dia", FlorianOpolis, 09/01/1910, p. 2
" RAMOS,Atila, MemOria do Saneamento Desterrense. pp. 13
Jornal "0 Dia", FlorianOpolis, 26/11/1910, p1.
FERREIRA, Ronaldo Luiz, Entrevista concedida em FlorianOpolis, 15/10/1995.
IMHOFF, Karl e Klaus R. Manual de Tratamento de Aguas Residuarias, Prefãcio.
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Hercilio Luz, denominada inicialmente de "Avenida do Saneamento." Inaugurada
em 1922, esta avenida produzia em seu percurso uma nitida divisao entre a zona central
e a periferia (encostas dos morros). Ela veio a ser o simbolo da modernizacao da cidade,
nos discursos e na imprensa da epoca, surgindo como "a pedra angular do saneamento
da nossa terra", que estava "transformando completamente a feicao de nossa capital
modernizando-a".'
Todas estas obras de remodelacao eram acompanhadas de muitos elogios atraves da
imprensa. Eram grandes conquistas no campo de uma modernizacdo tao desejada pelas
elites locais, que pretendiam dar a cidade uma nova fisionomia, que se associasse a iddia
de progresso e embelezamento reinante na epoca.
Essas ideias sobre projeto urbano embasavam-se no processo de "homogeneizacao",
ou seja, o centro da cidade deveria expor apenas uma Unica classe e, na periferia oculta,
deveria ficar o que mais enfeiava a cidade, isto e, a pobreza. Assim, em nome do
saneamento, Florian(Vohs assistiu a retirada, em massa, da populacao pobre que habitava
estas areas.
Era preciso formar novas imagens indispensaveis a modernizacdo urbanistica e
arquitetOnica que incluissem as praticas costumeiras da populacao, conforme denota a
mensagcm:

"Sem a adocao de medidas que tornem obrigatOrio o servico de
remocao das materias Jecais e do lixo proibindo em absoluto o
despejo em quintals (principalmente no centro da cidade) ou em
qualquer parte do perimetro urbano, sod impossivel, ou pelo menos
muito dificil, tornar em realidade o saneamento da nossa
capital."1s
Nessa mesma mensagem, o Coronel Antonio Pereira da Silva Oliveira deixa claro o
desejo de homogeneizacao mencionado anteriormente:

"A desagraddvel impressao que causam as velbas e feias casas
da rua..., que se tornaram jci em locos de infeccdo, impoe a
necessidade urgente de sua desapropriacao, mas nao so para
embelezamento, como medida higienica da cidade."'
Neste sentido, é perceptivel como o discurso higienista foi propagado a codas as
esferas da sociedade, ditando normas de conduta a populacao, invadindo o espaco
individual. E segue seu projeto de moralizacao, regulando as condutas de higiene e
comportamento social, desencadeando um novo mecanismo de controle e dominacdo
da populacao. Estas representacOes do social sao relacionadas, segundo Chartier, aos
Jornal "Rept%Ilea" Avenida Hercilio Luz, Florian(Molls, 10/09/1922, p. 2
'` Jomal "Gazeta Official". Mensagem ao Conselho Municipal em 01/-4/1905 pelo Cel.Antemio Pereira da
S.Oliveira, FlorianOpolis, 15/04/1905.
Ibdem.
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interesses do grupo que as forjam. Dal, para cada caso, o necessario relacionamento
dos discursos proferidos corn a posicao de quem os utiliza. E essas representacOes, na
medida em que sdo peculiares a diferentes segmentos da sociedade, desencadeiam lutas
de representacao, nas quais a percepcdo do social produz estrategias e präticas que
tendem a impor uma autoridade a custa de outras, por ela menosprezadas, a legitimar
urn projeto reformador ou a justificar, para os prOprios individuos, as suas escolhas e
condutas.'
Assim, os habitantes que compunham os segmentos mais pobres da populacao
tornavam-se alvo de urn vasto investimento de controle e desqualificacao que produziu,
de acordo corn Aratijo, uma imagem de indolencia, atraso, incapacidade, doenca,
caracteristicas que, na opiniao dos reformistas da epoca, seriam inerentes aos homens
e mulheres de FlorianOpolis.'
Nesse quadro que se formou, o poder medico fez parte do processo de urbanizacao,
que obedecia a dois principios de grande importdncia: a expulsao do centro da cidade e
a organizacdo do espaco interno. Dessa forma, o medico era uma espêcie de consultor
dos poderes, e o saber medico legitimava o saber do poder institucionalizado. 0 saber
medico assentava-se no metodo andtomo-patolOgico do seculo XIX, capaz de impor
padrOes de sat de para toda a sociedade, legitimando expurgos e exclusOes.2°
Dessa estreita relaedo entre o saber medico e o poder, resultou o eardter
eminentemente urbano da medicina formuladora de uma teoria da cidade que
pressupunha vigilancia constante. A salide pOblica era essential para o born
funcionamento do Estado, e tanto a medicina quanto a engenharia sanitAria deveriam
defender o homem da desordem que ele mesmo provocava, levando os medicos a se
envolverem na teoria e no planejamento urbano, procurando, atraNts da intervened°,
obter uma cidade submetida a norma do conhecimento nas malhas do poder, o que
significava impor ao pobre o modelo a seguir. 2' Esse poder identifica a elite como ndo
produtora da sujeira e dos maus odores, e culpa somente "o outro" como marca da
alteridade.

' CHARTIER, Roger. Op. Cit. p.17.
ARAUJO, Hermetes Reis, A Inver-Kilo do Litoral, Sao Paulo: PUC, 1989. Dissertacdo de Mestrado. p.79-80.
FOUCAULT,Michel. Microfisica do Poder, pp.193-172.
" Ibdem.

