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Relatório Parcial – 19/maio/2014 

O presente relatório apresenta os dados do Programa “Floripa Se Liga Na Rede” 

extraídos do sistema de geoprocessamento da Prefeitura Municipal de Florianópolis, 

desde seu início, em 10 de outubro de 2013, até a presente data. 

Cabe reforçar que o termo “inspeção” refere-se à situação em que as equipes 

realizaram as verificações e os testes necessários nos imóveis, sendo que o termo 

“visita” indica a situação em que as equipes não conseguiram realizar a inspeção em 

razão da ausência do morador. 

A “Tabela 1” indica a quantidade de visitas e inspeções realizadas até a 

presente data desde o início do programa. Importante esclarecer que podem ser 

realizadas acima de uma visita e/ou inspeção por imóvel. 

Tabela 1: Quantidade total de inspeções e visitas realizadas por bairro 

Bairros Inspeções Visitas Total 

Barra da Lagoa 1726 1313 3039 

Cachoeira do Bom Jesus 97 164 261 

Canasvieiras 999 1186 2185 

Ingleses 397 488 885 

Lagoa da Conceição 1717 1504 3221 

Costa da Lagoa 76 38 114 

Total 5012 4693 9705 
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Já a “Tabela 2” apresenta a quantidade de imóveis em que já ocorreram 

inspeções e nos quais foram realizadas apenas visitas. 

Tabela 2: Quantidade total de imóveis já inspecionados e apenas visitados por bairro 

Bairros 
Imóveis já 

inspecionados 

Imóveis apenas 

visitados 
Total 

Barra da Lagoa 1171 525 1696 

Cachoeira do Bom Jesus 97 164 261 

Canasvieiras 668 257 925 

Ingleses 377 391 768 

Lagoa da Conceição 1201 361 1562 

Costa da Lagoa 76 38 114 

Total 3590 1736 5326 

 

A “Tabela 3” demonstra a situação em que se encontram os imóveis em que 

foram realizadas inspeções, sendo elas: ligações prediais regulares, ligações onde 

foram encontradas inadequações no sistema de esgotamento sanitário e/ou água 

pluvial e inspeções realizadas parcialmente (quando não foi possível inspecionar 

integralmente o imóvel). 

Tabela 3: Situação das inspeções realizadas (quantidade) 

Bairros 
Ligações 
regulares 

Ligações com 
inadequações 

Inspeções 
parciais 

Total 

Barra da Lagoa 498 669 4 1171 

Cachoeira do Bom 
Jesus 

19 78 0 97 

Canasvieiras 358 288 22 668 

Ingleses 67 284 26 377 

Lagoa da 
Conceição 

716 392 93 1201 

Costa da Lagoa 25 48 3 76 

Total 1683 1759 148 3590 



4/7 

 

Já a “Tabela 4” indica, dentro das inspeções realizadas integralmente, o 

percentual de imóveis que encontram-se com as ligações prediais regulares e com 

inadequações no sistema de esgotamento sanitário e/ou água pluvial. 

Tabela 4: Caracterização das inspeções realizadas (percentagem) 

Bairros Ligações regulares 
Ligações com 

inadequações 

Barra da Lagoa 42,7 57,3 

Cachoeira do Bom Jesus 19,6 80,4 

Canasvieiras 55,4 44,6 

Ingleses 19,1 80,9 

Lagoa da Conceição 64,6 35,4 

Costa da Lagoa 34,2 65,8 

Total 48,9 51,1 

 

Os gráficos de 1 a 6 indicam a quantidade de cada tipo de inadequação 

encontrada nas inspeções realizadas nos bairros, sendo que o mesmo imóvel pode 

apresentar mais de uma inadequação. 
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 Por fim o gráfico abaixo indica a situação dos imóveis após a reinspeção 

realizada pelas equipes, os quais podem encontrar-se adequados, nos casos em foram 

corrigadas as inadequações encontradas, e inadequados, sendo que estes deverão ser 

encaminhados em sua totalidade à Vigilância Sanitária (VISA) e a Fundação Municipal 

de Meio Ambiente (FLORAM). 

 

 

 

Florianópolis, 19 de maio de 2014. 


