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CT/D – 1022                                        
 
Florianópolis, 9 de agosto de 2021. 
 
 
À Senhora 
Beatriz Campos Kowalski 
Superintendente  
Fundação Municipal de Meio Ambiente de Florianópolis - FLORAM 
Rua Felipe Schmidt, nº 1320 - Centro 
88010-002 Florianópolis - SC 
 
 

Senhora Superintendente,                                Senhora Superintendente,                       REF.:  Relatório de Monitoramento da Lagoa da 
Conceição 

 
 
 
Com nossos cordiais cumprimentos, E em atendimento ao item “j”, da Autorização Ambiental 
Nº 003/AuA/2021, processo administrativo nº E 016157/2021, referente ao PRAD do SES 
Lagoa da Conceição, informamos que os resultados do Programa de Monitoramento da 
Lagoa da Conceição para o mês de julho/2021 serão disponibilizados até o final da primeira 
quinzena do mês de setembro/2021, tendo em vista que a campanha do mês de julho 
ocorreu no dia 29 de julho de 2021, necessitando aproximadamente 30 dias para a 
disponibilização dos resultados pelo laboratório contratado. 
 
Informamos que a Companhia contratou o laboratório terceirizado para execução do 
programa de monitoramento dos parâmetros físico-químicos de qualidade da água e dos 
sedimentos, conforme solicitação dessa Fundação, por meio do Contrato 2111/2021, com o 
Consórcio Bio-Aplysia e Bioagri Ambiental, cuja primeira campanha foi realizada em 29 de 
julho de 2021, com previsão de 12 campanhas no total.  
 
Em relação ao monitoramento dos parâmetros hidrobiológicos de qualidade da água 
(fitoplâncton, zooplâncton e comunidade bentônica), encontra-se em fase de licitação nesta 
Companhia, por meio do PL 101/2021, cuja abertura de propostas está prevista para o dia 
09/08/2021 e a previsão de contrato para segunda quinzena de agosto/2021. 
 
No tocante às campanhas de monitoramento dos parâmetros hidrobiológicos de qualidade 
da água (fitoplâncton, zooplâncton e comunidade bentônica) realizadas entre os meses de 
fevereiro a julho/2021 com o laboratório Astromar Ambiental, por meio do contrato STE 
2021/2021, em virtude do aditivo contratual efetuado para a realização de mais duas (02) 
campanhas ocorridas nos meses de junho e julho/2021, informamos que o relatório 
consolidado das seis (06) campanhas será apresentado até o final da primeira quinzena de 
setembro de 2021 a essa Fundação. 
 
Lembramos que a CASAN realizou o monitoramento dos parâmetros físico-químicos de 
qualidade da água da Lagoa da Conceição, dos meses de fevereiro a junho/2021, no 
laboratório próprio da Companhia, cujos relatórios de monitoramento foram protocolados 
nessa Fundação. 
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Desta forma, solicitamos a essa Fundação para que os relatórios de monitoramento da 
qualidade da água e sedimentos da Lagoa da Conceição possam ser apresentados com 
frequência trimestral, sendo as seguintes datas sugeridas: 
 

 Relatório do 1º trimestre (janeiro, fevereiro e março) – entregue até o dia 15 de abril; 

 Relatório do 2º trimestre (abril, maio e junho) – entregue até o dia 15 de julho; 

 Relatório do 3º trimestre (julho, agosto e setembro) – entregue até o dia 15 de 
outubro; 

 Relatório do 4º trimestre (outubro, novembro e dezembro) – entregue até o dia 15 de 
janeiro. 

 
A CASAN justifica o pedido de ampliação da frequência da entrega dos resultados de 
monitoramento para que seja possível a elaboração do relatório exigido na AuA nº 
003/AuA/2021, sendo que o monitoramento continuará ocorrendo com frequência mensal, 
conforme Plano de Monitoramento aprovado por essa Fundação. 
 
Sendo o que tínhamos para o momento, afirmamos nossa disposição para esclarecimentos 
que se fizerem necessários, e reforçamos nosso compromisso com as boas práticas 
ambientais. 
 
 
Respeitosamente, 
 
 
 
 
Eng.º PEDRO JOEL HORSTMANN  PATRICE JULIANA BARZAN 
Diretor de Operação e Expansão 
 

Gerente de Meio Ambiente e de  
Recursos Hídricos 

 
 
(documento assinado digitalmente) 

 
 
 
 
 
 
PJB/DO/GMA/APB  
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