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Relatório Parcial – 09/julho/2015 

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

extraídos do sistema de geoprocessamento da Prefeitura Municipal de Florianópolis, 

desde o início das vistorias, em outubro de 2013. 

Cabe esclarecer 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 inspeções e visitas realizadas até a presente 

data, adotando o imóvel como unidade de referência, não considerando o número de 

prumadas inspecionadas em cada imóvel. Importante mencionar que podem ser 

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

Tabela 1: Quantidade de inspeções e visitas realizadas por bairro  

(imóvel como unidade de referência)  

Bairros Inspeções Visitas Total 

Barra da Lagoa 3700 2541 6241 

Cachoeira do Bom Jesus 1638 1192 2830 

Canasvieiras 2409 2198 4607 

Costa da Lagoa 245 122 367 

Ingleses 2195 1499 3694 

Lagoa da Conceição 3794 2580 6374 

Ponta das Canas 608 461 1069 

Total 14589 10593 25182 

 

Considerando-se a totalidade de prumadas inspecionadas nos imóveis atinge-se 

o valor total de 38.110 inspeções realizadas até a presente data. Cabe esclarecer que, 

por exemplo, os imóveis multifamiliares e multicomerciais são inspecionados por 

amostragem, tomando-se como referência a quantidade de prumadas existentes no 

imóvel, o que, em função de sua representatividade, promove a verificação da 

destinação de todos os efluentes do imóvel.  
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O gráfico abaixo indica a evolução da quantidade total de inspeções realizadas 

até o momento nos imóveis, considerando a prumada como unidade de referência. 

 

Já a Tabela 2 apresenta a quantidade de imóveis nos quais 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 1910 401 2311 

Cachoeira do Bom Jesus 887 540 1427 

Canasvieiras 1383 651 2034 

Costa da Lagoa 153 35 188 

Ingleses 1271 398 1669 

Lagoa da Conceição 2181 608 2789 

Ponta das Canas 415 224 639 

Total 8200 2857 11057 
 

A seguir 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). 
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Tabela 3: Situação das inspeções realizadas (quantidade de imóveis) 

Bairros 
Ligações 

regulares 

Ligações com 

inadequações 

Inspeções 

parciais 
Total 

Barra da Lagoa 1068 834 8 1910 

Cachoeira do Bom 

Jesus 
353 524 10 887 

Canasvieiras 715 660 8 1383 

Costa da Lagoa 93 60 0 153 

Ingleses 422 842 7 1271 

Lagoa da 

Conceição 
1233 933 15 2181 

Ponta das Canas 130 284 1 415 

Total 4014 4137 49 8200 

 

Ainda 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 56,2 43,8 

Cachoeira do Bom Jesus 40,3 59,7 

Canasvieiras 52,0 48,0 

Costa da Lagoa 60,8 39,2 

Ingleses 33,4 66,6 

Lagoa da Conceição 56,9 43,1 

Ponta das Canas 31,4 68,6 

Total 49,2 50,8 
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Os gráficos de 2 a 8 indicam a quantidade de cada tipo de inadequação 

encontrada em sua totalidade até a presente data nas inspeções realizadas por bairro, 

sendo que o mesmo imóvel pode apresentar mais de uma inadequação. 
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 Por fim as tabelas 5 e 6, assim como o gráfico 9 tratam da situação dos imóveis 

e das inadequações após reinspeção das equipes de campo.  

A tabela 5 indica a quantidade de imóveis regualrizados por bairro após 

reinspeção e a tabela 6 especifica a quantidade da regularização de cada inadequação 

também por bairro, após reinspeção. Importante esclarecer que o mesmo imóvel pode 

apresentar acima de uma inadequação.  

Tabela 5: Imóveis regularizados por bairro após reinspeção  

Bairros 
Quantidade de imóveis 

regularizados após reinspeção 

Barra da Lagoa 480 

Cachoeira do Bom Jesus 154 

Canasvieiras 298 

Costa da Lagoa 51 

Ingleses 227 

Lagoa da Conceição 553 

Ponta das Canas 45 

Total 1808 
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Tabela 6: Inadequações específicas regularizadas 

por bairro após reinspeção 

Bairros Item 1  Item 2 Item 3 Item 4 Item 5 Item 6 

Barra da Lagoa 96 246 151 78 3 72 

Cachoeira do Bom Jesus 25 63 33 25 5 44 

Canasvieiras 57 184 71 35 11 24 

Costa da Lagoa 3 23 7 13 - 5 

Ingleses 14 110 56 32 15 95 

Lagoa da Conceição 78 353 123 60 13 73 

Ponta das Canas 7 24 14 8 2 7 

Total 280 1312 455 251 49 320 

 

Legenda: 

- Item 1: Água pluvial conectada a rede de esgoto sanitário; 

- Item 2: Ausência de caixa de gordura; 

- Item 3: Caixa de gordura sem sifão; 

- Item 4: Conectado parcialmente a rede de esgoto sanitário; 

- Item 5: Esgoto conectado a rede pluvial; 

- Item 6: Não conectado a rede de esgoto sanitário. 
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O gráfico 9 indica a situação dos imóveis após reinspeção, os quais podem 

encontrar-se adequados e não adequados, diferenciando-se entre os já encaminhados 

e os ainda não encaminhados para fiscalização para adoção dos procedimentos 

cabíveis visando a correção das inadequações. 

 

 

 

Florianópolis, 09 de julho de 2015. 
 

 

 

 

 

  


