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Relatório Parcial – 10/agosto/2016 

 

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 inspeções, em outubro de 2013, até a presente data. 

A tabela 1 indica a quantidade de inspeções realizadas adotando o imóvel como 

unidade de referência, sendo que o mesmo imóvel pode ser inspecionado mais de uma 

vez. 

Tabela 1: Quantidade de inspeções realizadas por localidade  

(imóvel como unidade de referência)  

Localidade Inspeções 

Balneário do Estreito 215 

Barra da Lagoa 3977 

Cachoeira do Bom Jesus 2062 

Canasvieiras 4162 

Costa da Lagoa 285 

Ingleses 2990 

José Mendes 69 

Jurerê 1447 

Lagoa da Conceição 4354 

Ponta das Canas 1863 

Total 21424 

 

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

destinação de águas pluviais, sendo que nos imóveis unifamiliares e comerciais cada 

vistoria completa caracteriza-se como 1 inspeção, tomando o imóvel como unidade de 

referência.  

Por outro lado, nos multifamiliares e multicomerciais a inspeção se realiza por 

amostragem de acordo com a quantidade de prumadas existentes na edificação, o 

que, em função de sua representatividade, promove a verificação da destinação de 

todos os efluentes, podendo assim vistoriar-se diversos domicílios e/ou salas numa 

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

o imóvel multifamiliar/multicomercial como unidade de referência. 
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A tabela 2 demonstra a situação em que se encontram os imóveis em que 

foram realizadas inspeções e também a quantidade total de imóveis inspecionados, 

incluindo-se imóveis unifamiliares, comerciais, multifamiliares e multicomerciais. 

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

Localidades 
Ligações 

adequadas 
Ligações com 
inadequações 

Total 

Balneário do Estreito 16 204 220 

Barra da Lagoa 1234 704 1938 

Cachoeira do Bom 
Jesus 

431 605 1036 

Canasvieiras 1081 1117 2198 

Costa da Lagoa 101 59 160 

Ingleses 610 884 1494 

José Mendes 5 45 50 

Jurerê 324 526 850 

Lagoa da Conceição 1423 899 2322 

Ponta das Canas 430 605 1035 

Total 5655 5648 11303 
 

A tabela 3 indica, dentro das inspeções realizadas, o percentual de imóveis que 

se encontram com as ligações prediais adequadas e com inadequações no sistema de 

esgotamento sanitário e/ou água pluvial. 

Tabela 3: Caracterização das inspeções realizadas (percentagem) 

Localidades Ligações adequadas Ligações com inadequações 

Balneário do Estreito 7,3 92,7 

Barra da Lagoa 63,7 36,3 

Cachoeira do Bom Jesus 41,6 58,4 

Canasvieiras 49,2 50,8 

Costa da Lagoa 63,1 36,9 

Ingleses 40,8 59,2 

José Mendes 10,0 90,0 

Jurerê 36,3 63,7 

Lagoa da Conceição 61,3 38,7 

Ponta das Canas 41,5 58,5 

Total 50,0 50,0 
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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 o mesmo imóvel pode apresentar mais de uma inadequação. 

*As regularizações são consideradas apenas quando a totalidade do imóvel 

encontra-se em situação regular, ou seja, quando todas as inadequações encontradas 

no imóvel foram sanadas. 
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 Por fim as tabelas 4 a 6, assim como o gráfico 11, tratam da situação dos 

imóveis e das inadequações após reinspeção do imóvel, ou seja, nos casos em que 

foram verificadas inadequações na primeira inspeção. 

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

 

Tabela 4: Percentagem das inadequações específicas regularizadas 

Inadequação Quantidade 

Água pluvial conectada a rede de esgoto sanitário 32,1 

Ausência de caixa de gordura 30,6 

Caixa de gordura sem sifão 40,2 

Conectado parcialmente a rede de esgoto sanitário 29,1 

Esgoto conectado a rede pluvial 39,8 

Não conectado a rede de esgoto sanitário 21,8 

 

A tabela 5 indica a quantidade de imóveis regularizados por localidade após 

reinspeção. 

 

Tabela 5: Imóveis regularizados por localidade após reinspeção  

Localidade 
Quantidade de imóveis 

regularizados após reinspeção 

Barra da Lagoa 597 

Cachoeira do Bom Jesus 203 

Canasvieiras 534 

Costa da Lagoa 51 

Ingleses 370 

Jurerê 205 

Lagoa da Conceição 624 

Ponta das Canas 231 

José Mendes 3 

Balneário do Estreito 2 

Total 2820 
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Já a tabela 6 e o gráfico 11, a situação dos imóveis após reinspeção. 

 

Tabela 6: Situação dos imóveis após reinspeção  

Situação Quantidade  

Adequados após reinspeção 2820 

Adequados após intimação 347 

Não adequados a serem enviados para fiscalização 973 

Não adequados pendentes de intimação 2877 

Não adequados com intimação encaminhada 856 

Total 7873 

 

 

 

 

Florianópolis, 10 de agosto de 2016. 

 


