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Relatório Parcial – 25/setembro/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, desconsiderando 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 3776 2617 6393 

Cachoeira do Bom Jesus 1761 1513 3274 

Canasvieiras 2615 2337 4952 

Costa da Lagoa 276 128 404 

Ingleses 2383 1534 3917 

Lagoa da Conceição 4029 2717 6746 

Ponta das Canas 786 674 1460 

Total 15626 11520 27146 

 

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

o valor total de 42.058 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 1914 397 2311 

Cachoeira do Bom Jesus 941 518 1459 

Canasvieiras 1518 703 2221 

Costa da Lagoa 155 40 195 

Ingleses 1295 385 1680 

Lagoa da Conceição 2267 650 2917 

Ponta das Canas 462 332 794 

Total 8552 3025 11577 
 

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 1148 761 5 1914 

Cachoeira do Bom 

Jesus 
370 564 7 941 

Canasvieiras 774 725 19 1518 

Costa da Lagoa 98 57 0 155 

Ingleses 461 831 3 1295 

Lagoa da 

Conceição 
1367 892 8 2267 

Ponta das Canas 186 268 8 462 

Total 4404 4098 50 8552 

 

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 60,1 39,9 

Cachoeira do Bom Jesus 39,6 60,4 

Canasvieiras 51,6 48,4 

Costa da Lagoa 63,2 36,8 

Ingleses 35,7 64,3 

Lagoa da Conceição 60,5 39,5 

Ponta das Canas 41,0 59,0 

Total 51,8 48,2 
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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 521 

Cachoeira do Bom Jesus 159 

Canasvieiras 313 

Costa da Lagoa 51 

Ingleses 255 

Lagoa da Conceição 579 

Ponta das Canas 86 

Total 1964 
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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 104 275 165 83 3 76 

Cachoeira do Bom Jesus 26 67 33 25 5 46 

Canasvieiras 63 194 74 36 11 24 

Costa da Lagoa 3 27 10 13 - 5 

Ingleses 18 125 61 38 16 110 

Lagoa da Conceição 86 380 132 65 13 74 

Ponta das Canas 12 61 18 10 3 8 

Total 312 1129 493 270 51 343 

 

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, 25 de setembro de 2015. 
 

 

 

 

 

  


