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Relatório Parcial – 03/novembro/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. 

A tabela 1 indica a quantidade de inspeções realizadas até a presente data, 

adotando o imóvel como unidade de referência, desconsiderando o número de 

prumadas inspecionadas em cada imóvel. Importante mencionar que pode ser 

realizada acima de uma inspeção por imóvel. 

Tabela 1: Quantidade de inspeções realizadas por bairro  

(imóvel como unidade de referência)  

Bairros Inspeções 

Barra da Lagoa 3831 

Cachoeira do Bom Jesus 1793 

Canasvieiras 2707 

Costa da Lagoa 276 

Ingleses 2395 

Lagoa da Conceição 4077 

Ponta das Canas 803 

Total 15882 

 

 

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

o valor total de 43.244 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 total de imóveis já inspecionados até a 

presente data. 

Tabela 2: Quantidade total de imóveis já inspecionados por bairro 

Bairros 
Imóveis já 

inspecionados 

Barra da Lagoa 1916 

Cachoeira do Bom Jesus 951 

Canasvieiras 1520 

Costa da Lagoa 155 

Ingleses 1295 

Lagoa da Conceição 2285 

Ponta das Canas 469 

Total 8591 
 

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 

Barra da Lagoa 1167 744 5 

Cachoeira do Bom 

Jesus 
381 563 7 

Canasvieiras 787 720 13 

Costa da Lagoa 98 57 0 

Ingleses 466 825 4 

Lagoa da 

Conceição 
1372 905 8 

Ponta das Canas 192 269 8 

Total 4463 4083 45 

 

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 61,1 38,9 

Cachoeira do Bom Jesus 40,4 59,6 

Canasvieiras 52,2 47,8 

Costa da Lagoa 63,2 36,8 

Ingleses 36,1 63,9 

Lagoa da Conceição 60,3 39,7 

Ponta das Canas 41,6 58,4 

Total 52,2 47,8 
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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 538 

Cachoeira do Bom Jesus 166 

Canasvieiras 326 

Costa da Lagoa 51 

Ingleses 260 

Lagoa da Conceição 579 

Ponta das Canas 89 

Total 2009 
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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 110 284 172 84 3 77 

Cachoeira do Bom Jesus 27 71 34 27 5 48 

Canasvieiras 68 203 77 36 11 24 

Costa da Lagoa 3 27 10 13 - 5 

Ingleses 18 130 61 38 16 113 

Lagoa da Conceição 86 382 132 65 14 74 

Ponta das Canas 13 63 19 11 3 9 

Total 325 1160 505 274 52 350 

 

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, 03 de novembro de 2015. 
 

 

 

 

 

  


