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Relatório Final 1ª e 2ª etapa - 15/dezembro/2016 

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

extraídos do Sistema de Geoprocessamento da Prefeitura Municipal de Florianópolis, 

no período entre outubro de 2013 e dezembro de 2016, que compreendeu os dois 

contratos celebrados entre o município de Florianópolis, por meio da Secretaria 

Municipal de Habitação e Saneamento Ambiental - SMHSA, e a empresa Avalius 

Engenharia e Avaliação, em razão de Convênio celebrado também entre o município e 

a Casan por meio do qual a SMHSA se responsabilizou pela gestão e supervisão geral 

do Programa. 

Nesse relatório entendeu-se como mais apropriado a utilização do termo 

“edificação” em detrimento a “imóvel”, pois as Ordens de Serviço utilizadas pelas 

equipes de inspeção, em praticamente sua totalidade, referem-se às edificações 

existentes no município como, por exemplo, a uma residência unifamiliar ou a um 

prédio residencial que possui diversos domicílios ou imóveis. 

A tabela 1 indica a quantidade de inspeções realizadas adotando a edificação 

como unidade de referência, sendo que a mesma edificação pode ser inspecionada 

mais de uma vez. As edificações compreendem as unifamiliares, multifamiliares, 

comerciais, multicomercias, mistas e públicas. 

As inspeções são realizadas em todos os pontos de geração de esgoto e de 

destinação de águas pluviais, sendo que nas edificações unifamiliares e comerciais 

cada vistoria completa caracteriza-se como 1 inspeção, tomando o edificação como 

unidade de referência.  

Por outro lado, nas edificações multifamiliares e multicomerciais a inspeção se 

realiza por amostragem de acordo com a quantidade de prumadas, o que, em função 

de sua representatividade, busca a verificação da destinação de todos os efluentes, 

podendo assim vistoriar-se diversos domicílios e/ou salas comerciais numa mesma 

edificação, mas caracterizando-se também como apenas 1 inspeção, quando toma-se a 

edificação multifamiliar/multicomercial como unidade de referência. 
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Tabela 1: Quantidade de inspeções realizadas por localidade  

Localidade Inspeções 

Balneário do Estreito 1441 

Barra da Lagoa 4013 

Cachoeira do Bom Jesus 2348 

Canasvieiras 4334 

Costa da Lagoa 294 

Ingleses 3034 

José Mendes 131 

Jurerê 1551 

Lagoa da Conceição 4457 

Ponta das Canas 1954 

Total 23557 

 

Já a tabela 2 demonstra a situação das edificações em que foram realizadas 

inspeções e também a quantidade total de edificações inspecionadas, incluindo-se as 

unifamiliares, comerciais, multifamiliares, multicomerciais, mistas e públicas. 

Tabela 2: Situação das inspeções realizadas (quantidade de edificações) 

Localidades 
Ligações 

adequadas 
Ligações com 
inadequações 

Total 

Balneário do Estreito 282 545 827 

Barra da Lagoa 1250 692 1942 

Cachoeira do Bom Jesus 531 518 1049 

Canasvieiras 1178 1032 2210 

Costa da Lagoa 102 58 160 

Ingleses 635 863 1498 

José Mendes 14 44 58 

Jurerê 352 509 861 

Lagoa da Conceição 1467 861 2327 

Ponta das Canas 489 581 1070 

Total 6300 5703 12002 
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Por sua vez a tabela 3 indica, dentro das inspeções realizadas, o percentual de 

edificações que se encontram com as ligações prediais adequadas e com inadequações 

no sistema de esgotamento sanitário e/ou água pluvial. 

Pode-se notar pela referida tabela que localidades nas quais foram realizadas 

as primeiras ações do Programa, tais como Barra da Lagoa, Lagoa da Conceição, Costa 

da Lagoa e Canasvieiras possuem maior percentagem de regularização das edificações, 

em detrimento às áreas mais recentes, tais como Balneário do Estreito e José Mendes, 

pois além dessas novas áreas ainda necessitarem de alguns retornos para novas 

inspeções, como a região do Balneário, as intimações enviadas pela Vigilância Sanitária 

e Ambiental do município para as edificações que tiveram ao menos 2 inspeções e 

permaneceram com inadequações aceleram a regularização desses imóveis, o que já 

ocorreu com maior intensidade para as áreas mais antigas. 

Tabela 3: Caracterização das inspeções realizadas (percentagem) 

Localidades Ligações adequadas Ligações com inadequações 

Balneário do Estreito 34,1 65,9 

Barra da Lagoa 64,4 35,6 

Cachoeira do Bom Jesus 50,6 49,4 

Canasvieiras 53,3 46,7 

Costa da Lagoa 63,8 36,2 

Ingleses 42,4 57,6 

José Mendes 24,1 75,9 

Jurerê 40,9 59,1 

Lagoa da Conceição 63,0 37,0 

Ponta das Canas 45,7 54,3 

Total 52,5 47,5 

 

Já os gráficos de 1 a 10 indicam a quantidade de cada tipo de inadequação 

encontrada em sua totalidade (acumulada) e também a quantidade regularizada, por 

localidade, sendo que a mesma edificação pode apresentar mais de uma inadequação. 

*Cabe esclarecer que as adequações são consideradas apenas quando a 

totalidade da edificação encontra-se em situação regular, ou seja, quando todas as 

inadequações encontradas no imóvel foram sanadas. Nesse sentido, por exemplo, se 

determinado imóvel adequou sua caixa de gordura que recebe efluentes da pia da 

cozinha, mas não conectou um dos banheiros que destinava o efluente para um fossa, 

o imóvel permanece irregular e a adequação que se refere à caixa de gordura não é 

computada no gráfico. Dessa forma a quantidade de adequações exibidas nos gráficos 
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subestima a quantidade real já regularizada. Essa “distorção” se dá pela forma de 

apresentação dos dados nas Ordens de Serviço referente a cada edificação no Sistema 

de Geoprocessamento. 
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Esses gráficos mostram que em 6.214 edificações, ou seja, em 

aproximadamente metade das edificações foi constatada ausência de caixa de gordura 

ou problemas como dimensionamento inadequado e recebimento de outros efluentes 

que não aqueles oriundos de pia de cozinha/churrasqueira e máquina de lavar louça, 

os quais são incorporados na inadequação “ausência de caixa de gordura”, o que 

prejudica sobremaneira a operação do sistema público de coleta de esgoto. 
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Já a segunda inadequação mais identificada foi a não conexão à rede pública 

(2.515 edificações), sendo que na localidade dos Ingleses, 732 edificações, o que 

equivale também a aproximadamente metade das edificações na localidade, não 

encontravam-se conectadas à rede pública coletora evidenciando a subutilzação do 

sistema e potencializando os problemas de contaminação que podem ser causados em 

razão da ineficiência dos sistemas individuias ou pela destinação inadequada desses 

efluentes. 

 Por fim as tabelas 4 a 6, assim como o gráfico 11, tratam da situação das 

edificações e das inadequações após reinspeção, ou seja, nos casos em que foram 

verificadas inadequações na primeira inspeção e houve retorno para nova vistoria. 

 

Tabela 4: Percentagem das inadequações específicas regularizadas 

Inadequação Quantidade 

Água pluvial conectada a rede de esgoto sanitário 36,2 

Ausência de caixa de gordura 34,7 

Caixa de gordura sem sifão 43,5 

Conectado parcialmente a rede de esgoto sanitário 32,1 

Esgoto conectado a rede pluvial 42,6 

Não conectado a rede de esgoto sanitário 26,2 

 

A tabela 4 indica a percentagem total de regularização de cada inadequação, 

mostrando que a adequação das caixas de gordura pela colocação de sifão foi a que 

obeteve maior percentual por se tratar de uma solução simples e de custo reduzido. 

Por outro lado, a não conexão com a rede coletora foi a que teve menor percentual de 

regularização, entendendo-se que essa situação se deve à maior complexidade e 

custos para efetivar a correção. 

Cabe destacar ainda que a segunda maior percentagem de adequação foi a 

correção do esgoto anteriormente destinado ao sistema de drenagem. Isso se deve, 

em parte, às ações específicas realizadas pelo Programa buscando a reinspeção das 

edificações que apresentavam tal inadequação em localidades como Canasvieiras e 

Cachoeira do Bom Jesus. Além disso importa esclarecer que essa inadequação abrange 

uma diversidade de situações, como, por exemplo, a constatação de um efluente de 

uma pia de churrasqueira (esgoto) destinado para a sarjeta da via (sistema de 

drenagem). 
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Importa ressaltar novamente que os dados da tabela 4, como mencionado para 

os gráficos de 1 à 10, também são subestimados em razão da forma de obtenção dos 

mesmos a partir do Sistema de Geoprocessamento da Prefeitura. Ou seja, algumas 

inadequações que já foram regularizadas não estão computadas nessa tabela pelo fato 

de outras irregularidades da edificação ainda persisitirem. Essa condição é agravada 

ainda conforme discussão realizada em torno da tabela 6. 

Abaixo a tabela 5 indica a quantidade de edificações regularizadas por 

localidade após reinspeção. 

 

Tabela 5: Edificações regularizadas por localidade após reinspeção  

Localidade 
Quantidade de edificações 

regularizadas após reinspeção 

Barra da Lagoa 613 

Cachoeira do Bom Jesus 303 

Canasvieiras 624 

Costa da Lagoa 54 

Ingleses 394 

Jurerê 230 

Lagoa da Conceição 674 

Ponta das Canas 266 

José Mendes 12 

Balneário do Estreito 194 

Total 3364 

 

Por fim a tabela 6 e o gráfico 11 indicam a situação das edificações após 

reinspeção. Nota-se pela tabela 6 que há uma grande quantidade de edificações que 

estão pendentes de recebimento de intimação e de envio das Ordens de Serviço para 

os órgãos de fiscalização, o que se dá após constatada a persistência da inadequação 

na reinspeção.  

Nesse sentido adotou-se como uma nova rotina do Programa, em localidades 

como Canasvieiras e Cachoeira do Bom Jesus, a realização de uma 3ª inspeção e a 

atuação da Casan adotando medidas administrativas no caso da persistência de 

inadequações que interferem na operação do sistema de coleta, como a destinação de 

água pluvial para a rede coletora de esgoto e a ausência de caixa de gordura, buscando 

assim uma maior efetividade das ações do Programa. Entretanto notou-se que a 

simples realização da 3ª inspeção já constatou a regularização de diversos imóveis que 
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anteriormente apresentavam-se inadequados após a 2ª inspeção e precisariam 

receber, por exemplo, uma intimação da Vigilância Sanitária para que então se 

realizasse a 3ª inspeção e constatasse sua adequação, o que resultou numa ampliação 

das correções identificadas nos gráficos de 1 a 10 e na tabela 4. 

 

Tabela 6: Situação das edificações após reinspeção  

Situação Quantidade  

Adequados após reinspeção 2822 

Adequados após intimação 542 

Não adequados a serem enviados para fiscalização 1507 

Não adequados pendentes de intimação 2039 

Não adequados com intimação encaminhada 1499 

Total 8409 

 

Apenas como esclarecimento a quantidade de edificações consideradas 

adequadas após a reinspeção foi revisada quando comparada a relatórios anteriores 

em razão de revisão na forma de apresentação dos dados disponíveis no Sistema de 

Geoprocessamento da Prefeitura. 

 

Florianópolis, 15 de dezembro de 2016. 


