
MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS

CONTRATO DE PROGRAMA DE JULHO/2012

PERÍODO 
DESCRIÇÃO METAS E AÇÕES                                                                  

DA CONCESSIONÁRIA
ATENDIMENTO JUSTIFICATIVAS E OBSERVAÇÕES DA CONCESSIONÁRIA

Curto 

Ação 10 - Procedimento para manutenção e atualização de cadastro técnico do 

SAA e SAIs e mapeamento georreferenciado, disponibilizando todas as 

informações por meio de Sistema de Informações, possibilitando a realização dos 

serviços em tempo reduzido e com maior segurança

ATENDIDO Cadastro técnico do SAA atualizado periodicamente. 

Curto ATENDIDO

Médio ATENDIDO

Curto 

Ação 24 - Elaboração de estudo com objetivo de definir a demanda real dos 

sistemas de abastecimento de água e avaliar o consumo per capita e os índices de 

perdas, levando em conta a sazonalidade

ATENDIDO
Demanda futura projetada no Estudo do Sistema Integrado de Abastecimento de Água de Florianópolis, contratado pela CASAN por meio do STE nº 01001/2014, com a empresa AR Consultoria e 

Saneamento Ltda. 

Curto Ação 25 - Elaboração de estudo para identificação e uso de novos mananciais ATENDIDO

A CASAN realizou estudos comparativos entre a aplicação de planta dessalinizadora e da captação de água nos rio Tijucas. O estudo demonstrou que a captação no Rio Tijucas é uma alternativa mais viável 

do que a planta dessalinizadora. Entretanto, a efetiva utilização do Rio Tijucas como manancial para o município será melhor avaliada durante o estudo de concepção (Ação 26), quando será comparada 

com a utilização de outros mananciais superficiais. A partir do PMISB também foi avaliado a utilização do Rio Biguaçu que demonstrou ser a  alternativa mais viável para o momento.

Curto 

Ação 26 - Elaboração de estudo de concepção geral do sistema de abastecimento 

de água, incluindo as seguintes variáveis: capacidade técnico-operacional, 

avaliação da atual concepção, integração, macrodistribuição e planejamento

PARCIALMENTE 

ATENDIDO                                               

(em andamento)

Estudo de concepção retomado em 2020. Em elaboração pela Gerência de Projetos (GPR). Em andamento.

Curto Ação 27 - Implantação das ações propostas no estudo de concepção geral do SAA NÃO ATENDIDA A INICIAR

Curto 

Ação 28 - Realização de estudos de alternativas e projetos para reforço, 

substituição ou desativação das adutoras de água tratada que oferecem risco às 

propriedades construídas sobre elas

ATENDIDO
Desativação da Adutora DN 450 em Campinas (adutora que abastece Florianópolis). Remanejamento das tubulações de água tratada na SC-403 (concluída em 2016). Também foi realizado o desvio da 

adutora de água bruta DN 800mm (2017) da ETA Morro dos Quadros.

Curto 
Ação 29 - Implementação de obras para adequação das adutoras localizadas em 

áreas de risco
ATENDIDO

- Obras executadas conforme identificação do PMISB - Desativação da Adutora DN 450 em Campinas (adutora que abastece Florianópolis).

- Desvio da adutora de água bruta DN 800mm (2017) da ETA Morro dos Quadros. EOC 1093/2017 - Em caráter emergencial, execução de obras civis para desvio de adutora DN 800mm da captação de 

água bruta de Pilões, no Município de Santo Amaro da Imperatriz/SC R$ 562.845,96 Concluído em 12/09/2017

Curto 

Ação 30 - atendimento das condicionantes expressas no Art 2º, inciso 2º, na 

Portaria SDS 045/2010, para conversão da outorga preventiva em outorga de 

direito de uso de recursos hídricos na captação dos Rios Vargem do Braço e 

Cubatão do Sul do SIF

ATENDIDO Outorga de Direito de Uso dos Recursos Hídricos dos rios Cubatão e Vargem do Braço, através da Portaria SDS nº 159, de 03/08/2016, vigência 03/08/2031.

Curto 
Ação 31 - implantação de floculação e decantação na ETA José Pedro Horstmann 

do SIF
ATENDIDO Obra foi executada e se encontra em operação desde final de 2016.

Curto 
Ação 32 - implantação de tratamento dos efluentes provenientes da ETA José 

Pedro Horstmann do SIF
ATENDIDO As unidades de tratamento de efluentes e lodo foram  implantados juntamente com a obra de implantação da unidade de Floco decantação.

Curto 
Ação 33 - implantação de ações necessárias para obtenção e manutenção do 

licenciamento ambiental e sanitário da ETA José Pedro Horstmann do SIF
ATENDIDO A ETA José Pedro Horstmann possui a LAO Nº 6734/2019, vigente até 09/10/2023.

Curto 
Ação 34 - ampliação da captação do Rio Vargem do Braço para aumento da 

vazão de água bruta para atendimento da demanda
ATENDIDO A CASAN ampliou a capacidade de transporte das adutoras de água bruta 800 e 1000 mm 

Curto 
Ação 35 - elevação da barragem de nível da captação do Rio Cubatão do Sul para 

atendimento da demanda

PARCIALMENTE 

ATENDIDO                                               

(em andamento)

Projeto da Barragem em elaboração

Curto 
Ação 36 - ampliação, modernização e automatização da ETA José Pedro 

Horstmann do SIF
ATENDIDO

- Implantação do sistema supervisório, com a automação do sistema de dosagem de produtos químicos, instalação de macromedidor e controle de níveis das unidades da ETA

- Troca de válvulas pneumáticas por válvulas de acionamento eletrônico para a lavagem dos filtros: foram substituídas as válvulas pneumáticas por válvulas de acionamento eletrônico para a lavagem dos 

filtros no valor de FM 4941/2012 R$ 1.687.249,00.

- Reforma civil da ETA: Ação concluída: Contrato EOC 1034/16

- Recuperação das células de filtros:  

EOC Nº 949/14 obras civis para recuperação de células de filtros da ETA José Pedro Horstmann, totalizando investimentos de R$ 2.834.761,34 (concluído em 26/03/2015).

EOC Nº 1009/2015 - obras civis para recuperação de células de filtros da ETA José Pedro Horstmann, totalizando investimentos de R$ 4.156.282,7 (concluído em 27/09/2016).

AVALIAÇÃO DE ATENDIMENTO AS METAS/AÇÕES

Ação 22 - Obtenção das licenças ambientais de operação das unidades de 

captação e tratamento do SAA e das SACs com vistas a sua regularização

- SIA FLORIANOPOLIS possui a LAO Nº 6734/2020, vigente até 09/10/2023.

- SAA COSTA SUL/LESTE LAGOA DO PERI possui a LAO Nº 4640/2020, vigente até 05/08/2024.

- SAA COSTA NORTE solicitada a LAO ao IMA por meio do processo SAN/15517/CRF, FCEI Nº 510460/2019, ainda em análise no órgão ambiental.

- SAA CAMPECHE solicitada a LAO ao IMA por meio do processo SAN/13263/CRF, FCEI Nº 466281/2017, ainda em análise no órgão ambiental.

ÁGUA

Meta 12: Adequação das adutoras de água tratada localizadas em áreas de risco

Meta 13: SIF - Atendimento de 90% da demanda populacional (flutuante e residente) - Quanto à captação, adução e tratamento de água bruta do SIF

Meta 11: Estudo de concepção geral do SAA

Meta 10: Identificação da demanda real dos SAA

Meta 5: Elaboração de cadastro técnico do SAA e dos SAIs

Meta 9: Outorga e licenciamento ambiental

Agência de Regulação de Serviços Públicos de 
Santa Catarina – ARESC
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Curto 

Ação 37 - implantação de ações necessárias para obtenção e manutenção da 

outorga de direito de uso de recursos hídricos na captação do Aquífero Ingleses e 

licenciamento ambiental e sanitário da ETA Costa Norte do SCN

PARCIALMENTE 

ATENDIDO                                               

(em andamento)

O relatório Avaliação Hidrogeológica e Avaliação do Risco de Contaminação Salina e Orgânica do Aquífero Ingleses, Florianópolis-SC foi concluído em 2017 e a CASAN deu entrada na SDE (antiga SDS) 

com o pedido de Outorga. A SDE se manifestou em 2020. Devido ao intervalo de tempo a CASAN está providenciando a atualização de todos os documentos para reapresentar à SDE.

- SAA COSTA NORTE solicitada a LAO ao IMA por meio do processo SAN/15517/CRF, FCEI Nº 510460/2019, ainda em análise no órgão ambiental.

Curto 
Ação 38 - modernização e automatização da captação e tratamento do SCN, 

devidamente licenciada pelos órgãos ambientais competentes

PARCIALMENTE 

ATENDIDO                                               

(em andamento)

- Reforma civil da ETA Contrato EOC 1034/16 

- Modernização do tratamento com a utilização de geocálcio e ortopolifosfato

- Instalação de novas bombas na ERAT (ETA Ingleses)

Ação concluída: foram instaladas duas novas bombas na ERAT localizada na ETA Ingleses, no valor total de R$39.580,00 (Contrato FM nº 5490/14). Para a instalação das bombas foi realizada também a 

recuperação do barrilete, com investimentos de R$29.980,00 (AF 10209/14).

FM 6065/2016 Fornecimento de motobombas centrífugas horizontais para ERAT Ingleses R$ 359.047,60 (Concluído em 23/06/2016)

FM 6332/2017 Fornecimento de conjunto motobomba centrífuga horizontal para Estação de Recalque de Água Tratada (ERAT) Ingleses SAA Costa Norte R$ 51.800,00

Curto 
Ação 39 - implantação e/ou melhoria do tratamento de água captada do Aquífero 

Ingleses no Subsistema São João do Rio Vermelho - SSJRV

PARCIALMENTE 

ATENDIDO                                               

(em andamento)

EOC 1161/2018 para adequação do Sistema de Abastecimento de Água (SAA) do bairro Rio Vermelho (Contrato rescindido, pois a Empresa não iniciou a obra).

- Projeto revisado e ampliado com automação da ETA e em processo para nova licitação (em andamento o estudo ambiental pela Gerência Operacional - GOPS)

Curto Ação 40 - implementação das recomendações resultantes do estudo da Ação 75 ATENDIDO A recomendação é a manutenção dos limites de exploração e a continuidade do monitoramento através dos piezômetros.

Curto 
Ação 41 - definição e implantação de alternativa de descarte de lodo na ETA 

Lagoa do Peri do SCLS
ATENDIDO

Sistema instalado.

EOC 1174/2018 - Execução de obras civis para melhoria operacional na Estação de Tratamento de Água - ETA da Lagoa do Peri (2020)

Curto ATENDIDO

Médio ATENDIDO

Curto Ação 43 - implantação de tratamento da água captada no Aquífero Campeche ATENDIDO Através do contrato EOC 940/14 foi implantada e encontra-se em operação a Unidade de Tratamento (UT) do Campeche.

Curto 
Ação 44 - modernização e automatização da captação e tratamento do SCLS, 

devidamente licenciada pelos órgãos ambientais competentes

PARCIALMENTE 

ATENDIDO                                               

(em andamento)

- Instalação de macromedição nos poços do SCSL;

- Telemetria nos poços de captação subterrânea;

- Automação da UT Campeche (Contratos FM Nº 6712/2019, STE Nº 1677/2019, STE Nº 1729/2019) em finalização em 2020;

- Automação das bombas de água bruta e de água tratada da estação, assim como do reservatório do Morro das Pedras;

- Automação da ETA Peri (Contratos FM Nº 6712/2019, STE Nº 1677/2019, STE Nº 1729/2019) em finalização em 2020;

- Instalação de motobomba submersível na ERAB Lagoa do Peri

- Ação concluída: A motobomba foi instalada por meio do Contrato FM 5793/15, no valor de R$539.000,00.

- Além desta subações, podem ser citadas como melhorias no tratamento do SCSL:

- Substituição da Cal Hidratada pelo Hidróxido de Sódio (Geocálcio); 

- Substituição do Sulfato de Alumínio pelo Policloreto de Alumínio (PAC);  

- Pintura de todas as unidades/áreas da ETA.

- Licenciamento: ETA Peri licenciado e UT Campeche em andamento.

Curto Ação 45 - implantação de adutora até a UTP 3 (Capoeiras) ATENDIDO Obra concluída em 2017.

Curto Ação 46 - implantação de adutora da UTP 3 (Capoeiras) até ponto insular
PARCIALMENTE 

ATENDIDO 

Pré-projeto elaborado.

Depende da ampliação do trecho da BR 282 (Via Expressa) entre o Shopping Itaguaçu e a Ponte Pedro Ivo Campos.

Estimativa: R$ 44 milhões.

Curto Ação 47 - implantação de adutora na UTP 6 (Itacorubi) ATENDIDO Foi implantada em 2016 adutora no trecho compreendido entre o CIC, Shopping Iguatemi, Av. Da Saudade até o Booster do Tecnópolis.

Curto Ação 48 - melhoria da rede de distribuição ATENDIDO

Ação contínua. contratos de PAR/PMOR:

- EOC 906/2013 - Execução de obras civis para Construção de P.A.R - Pedido de Ampliação de Rede e P.M.O.R - Pedido de Melhoria de Rede R$ 671.998,41

- EOC 975/2014 - Execução de obras civis para Ampliação de Rede de Água (PAR) e Melhoria Operacional de Rede de Água (PMOR), sendo: Lote 1 - Município de Florianópolis (R$ 974.421,83)

- EOC 1045/2016 - Execução de obras civis para ampliação de rede de água (PAR) e melhoria operacional de rede de água (PMOR) para as unidades operacionais atendidas pela SRM, sendo: Lote 1 - 

Agência Florianópolis R$ 1.107.756,80

- EOC 1120/2018 Ampliação de rede de água (PAR) e melhoria operacional de rede de água (PMOR), para as unidades operacionais das agências atendidas pela Superintendência Regional Metropolitana 

(SRM), sendo lote 1: Agência de Florianópolis (R$ 330.083,78)

- Melhorias Operacionais nos bairros Carianos, Costeira, Itacorubi e Quilombo foram colocadas na ação 50.

Curto Ação 49 - melhoria no reforço do SIF ao SCN para o atendimento da demanda ATENDIDO
O reforço do SIF para reforço do abastecimento ao SAA Costa Norte se deu com as obras de ampliação da ETE Morro dos Quadros, nova adutora DN1200 do trevo da Forquilhinha até o Supermecado 

Angeloni de Capoeiras bem como com as adutoras para região do Itacorubi.

Curto 
Ação 50 - ampliação da adução, reservação e distribuição do SIF para o 

atendimento da demanda
ATENDIDO

Foram realizadas um conjunto de obras  de reforço do abastecimento do SIF sendo as mais importantes as obras de ampliação da ETA Morro dos Quadros, nova adutora DN1200 do trevo da Forquilhinha 

até o Supermecado Angeloni de Capoeiras bem como com as adutoras para região do Itacorubi. 

- EOC 1142/2018 - Execução de obras civis para melhoria operacional na adução de água tratada e rede de distribuição no bairro Itacorubi, localizado no Município de Florianópolis/SC, com fornecimento de 

materiais e equipamentos (R$ 407. 388,91) Conclusão em janeiro/2019.

- EOC 983/2014 - Execução de obras civis para Instalação de Adutora de Água Tratada DN 300 na Lateral de duas pontes sobre o Rio Itacorubi, Avenida da Saudade, Itacorubi (R$ 111.325,36) Conclusão 

em dezembro/2014

- EOC 1061/2016 - Execução de obras civis para melhorias operacionais no Sistema de Abastecimento de Água - SAA do Bairro Carianos (R$ 1.300.067.52) Conclusão em março/2017

- EOC 1050/2016 - Execução de obras civis para melhorias no Sistema de Abastecimento de Água - SAA no Bairro Costeira do Pirajubaé (R$ 1.097.756,85) Conclusão em setembro/2016

- EOC 1131/2018 - Execução de Obras Civis para desativação de captação de Quilombo, ampliação da reservação e interligação da rede de distribuição ao Sistema Integrado de Abastecimento de 

Florianópolis/SC. (R$ 117.725,93) Conclusão em janeiro/2019

Ação 42 - implementação de ações necessárias para obtenção da outorga de 

direito de uso de recursos hídricos na captação do Aquífero Campeche e da Lagoa 

do Peri e do licenciamento ambiental e sanitário da ETA Lagoa do Peri do SCLS

Outorga de Direito de Uso dos Recursos Hídricos do Aquifero Campeche e Lagoa do Peri, através da Portaria SDS nº 212, de 11/08/2017, vigência 11/08/2027. A licença ambiental segue conforme Ação 22.

Meta 13: SCN - Atendimento de 90% da demanda populacional (flutuante e residente) - Quanto à captação, adução e tratamento de água bruta do SCN

Meta 13: SCLS - Atendimento de 90% da demanda populacional (flutuante e residente) - Quanto à captação, adução e tratamento de água bruta do SCLS

Meta 13: SIF - Atendimento de 90% da demanda populacional (flutuante e residente) - Quanto à adução, reservação e distribuição de água tratada do SIF
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Curto 
Ação 51 - adequação e ampliação da adução, reservação e distribuição do SCN e 

SSJRV para atendimento a demanda
ATENDIDO

- EOC 961/2014 - Execução de obras civis para Ampliação da Capacidade de Adução de Água Bruta do SAA Costa Norte R$ 345.295,65 (Conclusão em 11/12/2014)

- EOC 962/2014 - Execução de obras civis para a melhoria operacional do Sistema de Abastecimento de Água Costa Norte R$ 652.983,01 (Conclusão em 11/01/2015)

- EOC 968/2014 - Execução de obras civis para Melhorias no SAA Norte da Ilha - Bairros Ratones e Ingleses do Rio Vermelho R$ 877777,77 (Conclusão em 16/03/2015)

- EOC 984/2014 - Execução de obras civis para Melhoria Operacional do Sistema de Distribuição de Água do Costa Norte - Booster Três Marias R$ 209.939,17 (Conclusão em 03/05/2015)

FM 5820/2015 - Reservatório Aço vitrificado Ingleses R$ 3.050.997,44 (Conclusão em 17/07/2016)

- EOC 1105/2017 - Execução de obras civis para melhorias operacionais no Sistema de Abastecimento de Água Costa Norte-Ingleses R$ 642.218,95 (Conclusão em 13/01/2018)

- EOC 1108/2017 - Execução de obras civis para melhoria operacional no Sistema de Abastecimento de Água Costa Norte no bairro Vargem Pequena R$ 271.806,64 (Conclusão em 20/03/2018)

- 0125/2018/SRM- Execução de obra civil para melhorias operacionais em adutora de água tratada no bairro Canasvieiras, em Florianópolis/SC. (Substituição de reservatório de Canasvieiras) R$ 550.50,00 

(03/01/2019)

- EOC 1150/2018 - Execução de Obras Civis para a melhoria operacional na adução de água tratada do bairro Ingleses no município de Florianópolis/SC, com fornecimento de materiais e equipamentos. R$ 

548.650,54 (Conclusão em 13/01/2019)

- EOC 1153/2018 - Execução de Obras Civis para melhoria operacional no bairro Canasvieiras em Florianópolis/SC, com fornecimento de materiais e equipamentos R$ 518.508,44 (Conclusão em 

02/07/2019)

- EOC 1195/2019 - Execução de obras civis para melhorias operacionais na adução e distribuição da rede de abastecimento de água no município de Florianópolis/SC, sendo Lote 1 - Bairro Canasvieiras R$ 

100.534,89 (Conclusão em 25/01/2020).

Curto 
Ação 52 - adequação e ampliação da adução, reservação e distribuição do SCLS 

para atendimento a demanda
ATENDIDO

- EOC 940/2014 - Execução de obras civis para Sistema Complementar de Abastecimento de Água para o SAA Costa Sul/Leste de Florianópolis/SC R$ 118.2611,51 (Conclusão em 23/11/2014)

- EOC 1025/2015 - Execução de obras civis para melhorias operacionais no Sistema de Abastecimento de Água - SAA Barra da Lagoa R$ 133.986,6 (Conclusão em 14/02/2016).

- EOC 1109/2017 - Melhoria operacional no Sistema de Abastecimento de Água Costa Leste nos bairros Rio Tavares e Morro das Pedras R$ 456.901,34 (Conclusão em 20/03/2018)

- STE 1557/2018 - Prestação de Serviços Técnicos Especializados para execução das instalações elétricas, necessárias à ampliação dos bombeamentos, do Booster Barra da Lagoa e do Booster Canto da 

Lagoa, unidades do Sistema de Abastecimento de Água - SAA Costa Sul/Leste R$ 225.006,97 (Conclusão em 21/01/2019)

- CD2619/2019/SRM - Execução de Melhoria no elevado do Rio Tavares R$ 89.602,83 (Conclusão em 2704/2019)

- CD121/2019/SRM - Execução de obras civis para remanejamento de rede e travessia pelo método não destrutivo, sem fornecimento de materiais no Campeche, em Florianópolis/SC R$ 49.978,13 

(Conclusão em 21/08/2019)

- EOC 1208/2019 - Execução de obras civis para melhorias operacionais no Sistema de Abastecimento de Água do município de Florianópolis, bairros Rio Tavares e Campeche, com fornecimento de 

materiais e equipamentos R$ 419.608,53 (30/01/2020)

Médio
Ação 55 - implantação de alternativas para aumento da captação de água em 

novos mananciais

PARCIALMENTE 

ATENDIDO                                               

(em andamento)

Projeto em elaboração (ETA Biguaçu).

Médio Ação 56 - implantação de reforço ao SCN para atendimento de demanda ATENDIDO

- STE 1326/2016 - Prestação de serviço técnico especializado de perfuração de poços tubulares profundos, destinados à captação de água subterrânea para abastecimento nos municípios da CASAN, 

sendo lote 3 - SRM (Rio Vermelho) R$ 12.203,00 (Conclusão em 24/02/2017);

- STE 1400/2017 - Prestação de serviços técnicos especializados de perfuração de poços tubulares profundos, destinados à captação de água subterrânea para abastecimento nos Municípios da Casan, 

sendo lote 3: São João do Rio Vermelho R$ 148.302.85 Conclusão em 30/09/2017

- STE 1532/2018 Prestação de Serviços Técnicos Especializados de perfuração de poços tubulares profundos, destinados à captação de água subterrânea - Costa Norte R$ 255.378,00 (Conclusão em 

14/10/2018).

- STE 1587/2018 - Prestação de serviços técnicos especializados de Perfuração de poços tubulares profundos, destinados à captação de água subterrânea para abastecimento no bairro Rio Vermelho 

(Conclusão em 02/02/2019)

- STE 1696/2019 - Prestação de serviços técnicos especializados de perfuração de poços tubulares profundos destinados à captação de água subterrânea para abastecimento no bairro Santinho R$ 

100.862,90 (Conclusão em 07/12/2019)

- STE 1752/2019 - Prestação de Serviços técnicos especializados de perfuração de poços tubulares profundos destinados à captação de água subterrânea para abastecimento  bairros Ingleses (Conclusão 

em 07/02/2020)

Médio Ação 57 - implantação de reforço ao SCLS para atendimento de demanda

PARCIALMENTE 

ATENDIDO                                               

(em andamento)

-  Implantar uma adutora para interligar o Sistema Costa Norte, abastecido pelo Aquífero dos Ingleses, com o Costa Leste;

- Uma terceira interligação pela região do acesso do Aeroporto Internacional Hercílio Luz levará mais água do Continente para os moradores do Sul da Ilha. Essa interligação fornecerá por volta de 30 L/s do 

Sistema Integrado para o Sistema Costa Sul/Leste na primeira etapa;

- Perfuração de poços

Curto Ação 58 - ampliação e reforma dos SAAs para atendimento da demanda

PARCIALMENTE 

ATENDIDO                                               

(em andamento)

Ampliação da ETA Morro dos Quadros; Execução de adutora DN 1200 mm; Adutora para o bairro Itacorubi; ETA do Campeche; entre outros.

Curto 

Ação 60 - realização de estudos sobre os sistemas aquíferos, detalhando os 

estudos já realizados pela Concessionária, com objetivo de identificar, com maior 

precisão, as áreas de recarga, as zonas de vulnerabilidade, as direções de fluxo e 

a potencialidade hídrica interanual dos sistemas já conhecidos e de outros 

existentes

ATENDIDO Realizado. Relatório Avaliação Hidrogeológica e Avaliação do Risco de Contaminação Salina e Orgânica do Aquífero Ingleses, Florianópolis-SC.

Curto 

Ação 65 - instalação de uma rede piezométrica de monitoramento do avanço da 

cunha salina, a fim de evitar situações críticas de salinização da água de consumo, 

mesmo que temporária

ATENDIDO
A CASAN possui uma rede de piezômetros para avaliação da qualidade da água  em termos de verificação da salinidade da água para os Aquiferos Ingleses e Campeche e além disso periodicamente 

realiza estudos hidrogeológicos para avaliação da salinidade na região dos Aquíferos.

Curto 
Ação 67 - instalação de medidores e equipamentos de telemetria em todos os 

poços de captação do SCN e SCLS
ATENDIDO Atualmente todos poços do SAA Costa Borte como do SAA Costa Sul/Leste possuem macromedidores e sistema de telemetria para supervisão a distância.

Curto 
Ação 68 - delimitar e averbar em cartório às áreas de proteção dos poços de 

captação dos SCN e SCLS

PARCIALMENTE 

ATENDIDO                                               

(em andamento)

A maioria das regularizações só pode ser concretizada através de processos judiciais de "usucapião", que estão em trâmite deste 2013. 

Curto 
Ação 69 - implantação de dispositivo de segurança em todos os poços de 

captação do SCN e SCLS
ATENDIDO Todos os poços do SAA Costa Norte e Costa Sul Leste possuem cercamento com portão e cadeado para controle do acesso e segurança das instalações dos poços.

Meta 14: Atendimento de 95% da demanda populacional (flutuante e residente) - Quanto à adução, reservação e distribuição dos SAAs

Meta 16: Proteção e controle dos mananciais aquíferos Campeche e Ingleses

Meta 14: Atendimento de 95% da demanda populacional (flutuante e residente) - Quanto à captação, adução e tratamento de água do SIF

Meta 13: SCN - Atendimento de 90% da demanda populacional (flutuante e residente) - Quanto à adução, reservação e distribuição de água tratada do SCN
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Curto 

Ação 75 - elaboração de estudo para avaliação do risco de salinização do 

manancial e estudo de viabilidade técnica, ambiental e sanitária para utilização do 

manancial Lagoa do Peri como fonte de abastecimento de água

ATENDIDO A análise de risco de salinização é realizada a partir do monitoramento que é realizado nos piezômetro instalado na entrada da ETA da Lagoa do Peri.

Curto 

Ação 76 - instalação de uma rede piezométrica de monitoramento do avanço da 

cunha, a fim de evitar situações críticas de salinização da água de consumo, 

mesmo que temporária

ATENDIDO Piezometros instalados e monitoramento contínuo. 

Curto 

Ação 77 - implantação de estrutura especializada para realização de vistoria da 

rede de distribuição de água do SAA, identificando perdas físicas por meio de 

vazamentos visíveis, invisíveis e inerentes, ao longo de todo o sistema

ATENDIDO
Para melhoria dos serviços de caça vazamentos, em 2017 foi criada a equipe especializada em geofonamento com o objetivo específico de detecção e localização de vazamentos ocultos com aparelhos de 

geofone e haste de escuta. 

Curto Ação 78 - correção imediata dos vazamentos visíveis e invisíveis identificados ATENDIDO

A CASAN possui equipe própria e empresas contratadas para realização dos serviços de manutenção e reparos de vazamentos que são comunicados a Cia a partir do seus diferentes canais de 

comunicação com os clientes.

- STE 1038/2014 - Prestação de serviços técnicos especializados de manutenção de redes e ramais de abastecimento de água, conserto em cavaletes e verificação de falta de água, incluindo reparos de 

vazamentos em ramais e redes de água em vias e passeios, com ou sem pavimentação, no município de Florianópolis/SC, durante a temporada de verão 2013/2014 R$ 401.195,31 (Conclusão em 

11/04/2015)

- STE 1169/2015 - Prestações de serviços técnicos especializados de manutenção de redes e ramais de abastecimento de água, conserto em cavaletes e verificação de falta de água, incluindo reparos de 

vazamentos em ramais e redes de água em vias e passeios, com ou sem pavimentação, no Município de Florianópolis/SC R$ 1.717.713,14 (Conclusão em 13/10/2016)

- STE 1425/2017 - Serviços Técnicos Especializados de manutenção e reparo de vazamentos de redes de abastecimento de água, ramais prediais e cavaletes no município de Florianópolis/SC R$ 

1.531.284,15 (Conclusão em 17/11/2018).

Curto 
Ação 79 - implantação de programa de vistoria e fiscalização na rede de 

distribuição do SAA para combate de ligações clandestinas
ATENDIDO

Dentre as ações voltadas para a área de fiscalização comercial destaca-se o contrato STE 857/2013, o qual teve seu início de execução em outubro de 2013, estendendo-se pelo ano de 2014 e 2015. Este 

contrato engloba vários serviços da área comercial da empresa, dentre eles, está a fiscalização e vistorias em ligações ativas e cortadas, incluindo fiscalização de ligações clandestinas. Em 2014, foram 

realizados em Florianópolis, aproximadamente 5.000 serviços de fiscalização, em que foram detectadas 1.182 fraudes de corte, 55 ligações clandestinas e 76 usuários com by-pass. Em 2015 foram 

realizados aproximadamente 7.900 serviços de fiscalização, em que foram detectadas 928 fraudes de corte, além de 55 ligações clandestinas e 53 usuários com by-pass. As fraudes foram desfeitas de 

imediato, contribuindo para a minimização de perdas não aparentes no Sistema de Abastecimento de Água de Florianópolis. O contrato STE 857/2013 teve sua recente renovação em outubro de 2015 e seu 

término previsto para outubro de 2016, onde poderá ser renovado por mais dois anos, dando continuidade aos serviços de fiscalização comercial. Foram feitos investimentos na ordem de R$ 280.000,00 

reais durante todo ano de 2014; foram feitos investimentos na área de fiscalização comercial e pago no âmbito deste contrato um montante da ordem de R$ 913.848,00 durante todo ano de 2015. Além do 

contrato STE 857/2013, ações contínuas de fiscalização sobre as fraudes são feitas pelos próprios servidores da CASAN diariamente, contribuindo com a maior efetividade das ações de fiscalização em 

Florianópolis. Estas constantes ações de fiscalização fizeram com que o usuário fraudador tivesse uma nova visão sobre fraudes, consequentemente ocorrendo a inibição ao cometimento de futuras fraudes.

Curto 
Ação 80 - realização de vistoria de hidrômetros para combate a fraudes e 

substituição dos equipamentos irregulares
ATENDIDO

A renovação do parque de hidrometria do município, vem sendo realizada desde 2011, com a substituição de aproximadamente 60.000 hidrômetros e investimento de R$ 5.300.000,00. Foi implantado um 

sistema de monitoramento e medição por telemetria (via rádio) para acompanhamento em tempo real do consumo dos maiores clientes. Atualmente encontram-se instalados 1.268 equipamentos. O sistema 

proporciona além de ferramentas para controle e gestão do parque de hidrômetros/medição da empresa, uma melhoria no controle operacional da rede de distribuição do Sistema de Abastecimento de 

Água, com sensores de pressão que foram instalados em pontos estratégicos na rede de distribuição.

Curto 
Ação 87 - setorização e controle da pressão em toda a rede de abastecimento 

operada pela concessionária

PARCIALMENTE 

ATENDIDO                                               

(em andamento)

- O  SCN foi dividido  em um  total  de 13  setores operacionais  com  necessidade  de instalação  de  27  macromedidores  de  vazão  nas  adutoras  de  água  tratada,  além  de medições nos poços de 

captação e pequenos sistemas de tratamento de água. Com base nos  recursos  técnicos  e  financeiros  disponíveis,  foram  definidas  as  regiões  a  serem  executadas na primeira etapa, ano de 2016 e 

2017: Ratones, Daniela, Praia Brava, Vargem  Pequena,  Praia do  Forte,  Cachoeira do  Bom  Jesus, Lagoinha e  Santinho.

- Setorização SCN 1ª etapa (macromedidores) R$ 112.072,80 obras  e  instalações  com  recursos próprios

- Instalação VRP Cachoeira do Bom Jesus R$ 10.500,00  obras  e  instalações  com  recursos próprios (finalizado)

EOC SRM 001/2019 - Contratação  de  empresa  para  execução  de  caixas  de macromedidores R$ 63.877,64  (finalizado)

Curto 
Ação 88 - modernização dos sistemas de macromedição, com implantação de 

medidores em todos os pontos de produção, adução e distribuição

PARCIALMENTE 

ATENDIDO                                               

(em andamento)

O SAA Costa Norte possui macromedição em todos os pontos de produção, exportação e importação, além dos setores implantados via projeto de setorização, conforme a ação 87. O SCSL possui 

macromedição em todos os pontos de produção mas a instalação de macromedição na distribuição precisará ser definida na setorização. A região insular e continental (SIF) também já possui macromedição 

na produção porém a macromedição na distribuição também será estudada na setorização.

Curto 

Ação 89 - modernização dos sistemas de micromedição, com a substituição de 

hidrômetros com mau funcionamento, prioritariamente nas unidades cujo consumo 

per capita esteja aparentemente reduzido

ATENDIDO Entre os anos de 2012 e 2017 foram substituídos no município de Florianópolis um total de  77.913 hidrômetros, o que representa mais de  60% do parque de hidrômetros

Médio
Ação 90 - eliminação dos vazamentos detectados nas atividades de manutenção e 

reparo continuados de toda a rede de distribuição

PARCIALMENTE 

ATENDIDO                                               

(em andamento)

PS Nº 880/2019 - prestação de serviços de manutenção e reparo de vazamentos em redes de água, ramais prediais e cavaletes em vias e passeios com ou sem pavimentação, com fornecimento de 

cadastro técnico, para os Sistemas de Abastecimento de Água (SAA) da CASAN no município de Florianópolis/SC em andamento.

Médio
Ação 91 - substituição de hidrômetros com mau funcionamento, prioritariamente 

nas unidades cujo consumo per capita esteja aparentemente reduzido

PARCIALMENTE 

ATENDIDO                                               

(em andamento)

No período de 2017 a outubro/2020  foram investidos R$ 3.122.835,55 

Curto ATENDIDO

Médio ATENDIDO

Curto ATENDIDO
Os planos de emergência do SCLS, SCN e SIF já foram elaborados. Anualmente a ARESC solicita revisões sendo que as últimas versões dos planos foram enviados ao Comitê para protocolo na ARESC 

em outubro de 2018. 

Médio

PARCIALMENTE 

ATENDIDO                                               

(em andamento)

Os planos de emergência e contigência do SCLS, SCN e SIF já foram elaborados, sendo que estes documentos estão em fase de revisão para atendimento da Resolução ARESC n. 156/2020. 

Curto ATENDIDO

Médio ATENDIDO

Meta 17: Proteção e controle do manancial superficial Lagoa do Peri

Meta 18: Diminuição do consumo e correção de vazamentos

Ação 94 - orientação aos usuários sobre os cuidados necessários em situação de 

risco à saúde

Ação 95 - apresentar informações referentes a problemas verificados em 

mananciais que causem risco à saúde e alerta sobre os possíveis danos a que 

estão sujeitos os consumidores, orientando-os sobre as precauções e medidas 

corretivas necessárias

Ação 96 - criação e manutenção de canal para recebimento de queixas sobre as 

características de água distribuída, sistematizados de forma compreensível à 

população e disponibilizada para acesso e consulta pública

Além de atender às determinações do Decreto 5440/2005, a CASAN repassa continuamente à Agência Reguladora as informações referentes aos SAA e SES que podem ter influência direta sobre a 

população. 

A CASAN já dispõe de 05 canais de atendimento para contato com o consumidor, através dos quais podem expressar suas dúvidas ou comunicar a empresa: Telefônico: através do 0800 643 0195, 

recebendo ligações de telefones fixos e celulares dos municípios onde a CASAN opera os sistemas de água e ou esgoto, disponível 24 horas por dia.  Site de Internet www.casan.com.br, através do sistema 

de e-mail: FALECONOSCO, onde o cliente pode fazer suas perguntas, queixas e ou elogios e será respondido pela área responsável. Em todas as Agências da CASAN através do atendimento presencial. 

Ouvidoria Geral do Estado, com link presente no Site www.casan.com.br. Aplicativo para smartphones, lançado neste ano.

Meta 19: Redução das perdas físicas para 28% no SIF; para 35% no SCN; e para 30% no SCLS

Meta 20: Redução das perdas físicas para 25% no SIF; para 30% no SCN; e para 25% no SCLS

Meta 22 - Vigilância da qualidade da água para consumo humano
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Curto 

Ação 97 - implantar monitoramento de cianobactérias na captação da água bruta 

da lagoa do Peri e de cianotoxinas na água tratada da ETA Lagoa do Peri, 

conforme periodicidade estipulada pela Portaria 518/04

ATENDIDO
O monitoramento de cianobactérias é feito no Laboratório de Hidrobiologia da CASAN por contagem, e caso o número de células encontradas seja superior ao limite de 20.000 células/mL, é feita a análise 

de cianotoxina com frequência semanal.

Curto 

Ação 101 - adequação das estruturas laboratoriais e de pessoal disponíveis para 

realização do monitoramento da qualidade da água segundo os padrões da 

Portaria nº 518/2004 e segundo as definições aprovadas no Plano de 

Monitoramento da Vigilância da Qualidade da Água

ATENDIDO

O Laboratório de Controle de Qualidade de Florianópolis passou por processo de modernização com a implantação do Sistema Integrado da Qualidade (SIQ), já está em funcionamento pleno, sendo usado 

como base do sistema de gestão da qualidade do laboratório de águas. O Laboratório de Qualidade de Água, está devidamente estruturado quanto a equipamentos e quantitativo de pessoal. Foram 

adquiridos, nos últimos anos, equipamentos como espectrofotômetro, buretas digitais, incubadoras e estufa para secagem, turbidímetros, equipamentos de medidas de cor, equipamento de osmose reversa, 

forno digestor industrial para uso em laboratório.

Curto 

Ação 103 - divulgação dos parâmetros de qualidade da água fornecida à 

população no Município de Florianópolis por todos os operadores de sistemas de 

abastecimento de água

ATENDIDO Atendimento ao Decreto 5.440/2005 quanto à divulgação dos parâmetros de qualidade da água distribuída na conta de água e no site da CASAN.

Curto 

Ação 104 - Procedimento para manutenção e atualização de cadastro técnico dos 

SESs e mapeamento georreferenciado, disponibilizando todas as informações por 

meio de Sistema de Informações, possibilitando a realização dos serviços em 

tempo reduzido e com maior segurança

ATENDIDO O cadastro técnico é atualizado periodicamente.

Curto 
Ação 105 - coleta de informações sobre a produção de esgotos (produção per 

capita e de consumidores especiais)
ATENDIDO

A empresa realiza de forma contínua a coleta e registro de dados sobre a produção de esgotos. A unificação dessas informações em meio digital é realizada por meio da ferramenta BADOP, o qual é 

atualizado mensalmente com informações operacionais dos sistemas de esgotamento e calcula automaticamente os indicadores pré-definidos., entre esses a produção percapita de esgoto. O BADOP para 

os sistemas de esgoto entrou em operação no primeiro trimestre de 2015 e sua a manutenção é realizada de forma contínua.

Curto 
Ação 106 - elaboração de estudo de concepção de integração do sistema de 

esgoto, com alternativas técnicas e operacionais, modernização, automação
ATENDIDO

"Estudo de Concepção do Esgotamento Sanitário de Florianópolis", elaborado pela Comissão Especial para o Planejamento da Concepção Geral dos Sistemas de Abastecimento de Água Potável e 

Esgotamento Sanitário criada nos termos do Decreto Municipal nº 17.748, de 2017

Curto 
Ação 107 - licenciamento e atendimento das condições de validade das licenças 

ambientais
ATENDIDO

- SES BARRA DA LAGOA - LAO Nº 4193/2016, solicitada a renovação da LAO ao IMA por meio do processo SAN/00065/CRF, FCEI Nº 546077/2020, ainda em análise no órgão ambiental.

- SES CANASVIEIRAS - LAO Nº 5887/2018, solicitada a renovação da LAO ao IMA por meio do processo SAN/00111/CRF, FCEI Nº 588485/2020, ainda em análise no órgão ambiental.

- SES INSULAR - LAO Nº 4723/2019, vigente até 31/07/2023.

- SES LAGOA DA CONCEIÇÃO - LAO Nº 8457-2016, solicitada a renovação da LAO à FLORAM por meio do processo E 047464/2020, ainda em análise no órgão ambiental.

- SES SACO GRANDE - LAO Nº 5661/2015, solicitada a renovação da LAO ao IMA por meio do processo SAN/00229/CRF, FCEI Nº 517777/2019, ainda em análise no órgão ambiental.

- SES POTECAS - LAO Nº 8412/2018, vigente até 02/10/2022.

Curto Ação 108 - obtenção de outorga de lançamento dos SESs Atendimento impossibilitado
A legislação de Recursos Hídricos no Estado de SC não possui regulamento para outorga de lançamento de efluentes, que deverá ser aprovada pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos. Desta forma, 

a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável , orgão gestor de Recursos Hídricos de SC, não emite outorga de lançamento.

Curto 
Ação 113 - efetivação de ações de fiscalização que visem à regularização das 

ligações prediais em rede pública de esgoto
ATENDIDO

A CASAN executa continuamente ações de fiscalização com equipe própria e empresas contratadas. E desde 2013, uniu esforços com a PMF para ampliar as ações de fiscalizações, conscientização da 

população e regularizar lançamento irregular de esgotos nos corpos hídricos por meio de convênio com o Programa "Floripa Se Liga na Rede"

Curto 

Ação 118 - estabelecer critérios para elaboração de projetos de sistemas de 

esgotamento sanitário (coleta, tratamento e disposição final), respeitando as 

limitações ambientais, normativas e técnicas que envolvem estes projetos e obras, 

considerando também o contexto global das bacias de contribuição

ATENDIDO Os projetos são elaborador de acordo com as Diretrizes estabelecidas nas Normas Brasileiras - NBRs e no Estudo de Concepção

Curto 
Ação 119 - realizar estudos de definição de alternativa técnica para destinação 

final dos efluentes e lodos das ETEs com os devidos licenciamentos ambientais

PARCIALMENTE 

ATENDIDO                                               

(em andamento)

A CASAN está representada no grupo técnico coordenado pela PMF e que está trabalhando da concepção geral para os SES em Florianópolis. A partir da conclusão desse trabalho é que serão definidos os 

tipos de disposição final dos efluentes tratados nas ETEs do município. Com relação ao destino final do lodo, a CASAN possui contrato vigente com empresa especializada e devidamente licenciada pelo 

IMA/SC.

Curto 
Ação 120 - elaboração do plano de manutenção preventiva e corretiva do sistema 

de esgotamento sanitário
ATENDIDO

Foram elaborados planos específicos para propor procedimentos padronizados para as atividades de operação de rotina, manutenção preventiva e corretiva, bem como ações de emergência e contingência 

operacional e funcional. Estes planos, conforme a necessidade, passam por processo de revisão.

Curto 
Ação 121 - implantação de estrutura especializada em manutenção e vistoria 

permanente no sistema de esgotamento sanitário
ATENDIDO

Para operação, manutenção e vistoria das redes coletoras de esgoto  foi estruturado com profissionais de nível superior e de nível técnico o setor SEOPE.  Da mesma forma o setor SOMEG foi estruturado 

para a manutenção e operação das Estações de Tratamento de Esgoto. 

Também foi estruturado na GOPS o monitoradas remoto das unidades operacionais por meio de um sistema supervisório, formada por 5 técnicos de saneamento, que em caso de problemas, é acionado de 

imediato a equipe de manutenção, composta por 1 técnico em mecânica e 1 eletrotécnico, que trabalham em turnos de 24 horas/dia. 

Curto 

Ação 122 - estudo e elaboração de projetos de sistemas coletivos alternativos de 

esgotamento sanitário em regiões isoladas, que por razões técnicas não haja 

viabilidade de integração à rede pública de coleta e tratamento ou de utilização de 

sistema individual

PARCIALMENTE 

ATENDIDO                                               

(em andamento)

A CASAN está representada no grupo técnico coordenado pela PMF e que está trabalhando da concepção geral para os SES em Florianópolis. A partir da conclusão desse trabalho é que serão definidas as 

diretrizes para o atendimento às regiões isoladas.

Curto Ação 123 - Manutenção dos SES existentes ATENDIDO

A manutenção preventiva e corretiva dos SES existentes é realizada de forma contínua por meio dos setores SEOPE (Setor Operacional de Esgoto) responsável pela operação, manutenção e vistoria das 

redes coletoras de esgoto, SOMEG (Setor de Operação e Manutenção de Esgoto) responsável na manutenção e operação das Estações de Tratamento de Esgoto e, além da equipe de supervisório da 

GOPS , formada por 5 técnicos de saneamento, que em caso de problemas, é acionado de imediato a equipe de manutenção composta por 1 técnico em mecânica e 1 eletrotécnico, que trabalham em 

turnos de 24 horas/dia. 

Principais Contratos: 

FM 4842/2012 , FM 5009/2012 , FM 5049/2012 , FM 5224/2013 , FM 5162/2013 , FM 5246/2013 , EOC 927/2013 , EOC 928/2013 , EOC 963/2014 , FM 5830/2015 , EOC 967/2014 , EOC 1031/2016 , STE 

1315/2016 , EOC 1064/2016 , FM 6208/2017 , STE 1259/2016 

Curto 
Ação 124 - Implantação e/ou ampliação de SESs nas UTPs 17, 13, 14, 19, 21, 22 

e 5

PARCIALMENTE 

ATENDIDO                                               

(em andamento)

Cobertura atual no município é de 63%, acima dos 60% estabelecidos na Meta.

Implantação do SES Campeche - Contrato para implantação da ETE (EOC 1070/2016) em andamento com previsão de conclusão para 12/2021. Contrato para implantação da rede coletora, aguardando 

novo procedimento licitatório.

Meta 24: Identificação da demanda real dos SESs 

Meta 34: Manutenção corretiva e preventiva dos SESs

Meta 35: Soluções alternativas de esgotamento sanitário para regiões isoladas

Meta 36: Atendimento de no mínimo 60% da população total (residente + flutuante)

Meta 25: Estudo de concepção geral dos SESs 

Meta 26: Licenciamento ambiental e outorga de lançamento dos SESs

Meta 29: Regularização das ligações prediais em rede pública de esgoto

Meta 32: Elaboração de critérios de procedimentos de elaboração de projetos e execução de obras de esgotamento sanitário

Meta 33: Destinação adequada dos efluentes líquidos e lodos gerados nas ETEs

ESGOTO

Meta 23: Elaboração de cadastro técnico dos SESs 

Página 5 de 6

540



CONTRATO DE PROGRAMA DE JULHO/2012

AVALIAÇÃO DE ATENDIMENTO AS METAS/AÇÕESAgência de Regulação de Serviços Públicos de 
Santa Catarina – ARESC

Médio Ação 125 - Manutenção dos SES existentes

PARCIALMENTE 

ATENDIDO                                               

(em andamento)

Respondido na ação 123

Principais Contratos: EOC 1171/2018 , STE 1728/2019 , FM 6889/2019 , STE 1528/2018 , STE 1328/2016 

Médio Ação 126 - Ampliação de SESs nas UTPs 17, 13, 14, 19, 21, 22 e 5

PARCIALMENTE 

ATENDIDO                                               

(em andamento)

Ampliação do SES Ingleses - Contrato em execução, com previsão de conclusão em 11/2021. EOC 1089/2017.

Médio
Ação 127 - Implantação e/ou ampliação de SESs nas UTPs 8, 7, 24, 11, 27, 16, 

28, 9, 25, 12 e 26

PARCIALMENTE 

ATENDIDO                                               

(em andamento)

Ampliação do SES Saco Grande - contrato de obras civis assinado em 06/08/2020, com duração de 34 meses. EOC 1239/2020.

Curto 
Ação 129 - estabelecimento de uma rede de monitoramento integrado das 

unidades de tratamento de esgoto sanitário e de efluentes gerados
ATENDIDO

A CASAN realiza o monitoramento dos efluentes e dos corpos receptores, conforme as determinações das Resoluções CONAMA nº 357/2005 e 430/2011 e demais legislações vigentes.  Os Planos de 

Monitoramento dos SES é analisado e acompanhado pelos Órgãos Ambientais anualmente como condicionante das Licenças Ambientais de Operação

Curto 

Ação 130 - proposição, junto ao órgão ambiental e de recursos hídricos, de metas 

progressivas de padrões de lançamento a serem aplicadas nas unidades de 

tratamento que demonstrem desconformidade com a legislação ambiental

ATENDIDO

Para regularização ambiental dos SES que não possuíam LAO, em 2012, a CASAN em conjunto com o IMA, firmaram Termos de Acordo Administrativos de Procedimento (TAAP), que estabeleceram metas 

progressivas de atendimento para regularização das ETEs e possibilitou a desativação das  ETEs Praia Brava e Vila União e a emissão das licenças ambientais de operação parea os SES Canasvieiras, 

Insular, Lagoa da Conceição Barra da Lagoa, Saco Grande e Potecas. Em 2015, a CASAN participou do Grupo de Trabalho para definição de metas progressivas de padrões de lançamento a serem 

aplicadas nas unidades de tratamento - GT Parâmetros, da Câmara Técnica de Saneamento - CTS, do Conselho Estadual de Meio Ambiente - CONSEMA, o qual elaborou a minuta de Resolução de 

lançamento de efluentes sanitários. O IMA publicou o ENUCIADO 01, com base neste trabalho, utilizado no licenciamento ambiental de SES em todo Estado.

Curto 
Ação 131 - adequação das ETEs que estiverem em desacordo com os padrões de 

lançamento
ATENDIDO

- Desativação da ETE Praia Brava e interligação com a ETE Canasvieiras. Contratos: EOC 876/2012, EOC Nº 958/2014 

- Desativação da ETE Vila União e interligação com a ETE Canasvieiras. Contrato: EOC 875/2012 

- Execução de casas de química para operação dos sistemas de cloro gás. Contrato: EOC 896/2012;

- Implantação do tratamento terciário para remoção de nutrientes na ETE Canasvieiras. Contrato: EOC 957/2014 ;

- Ampliação da ETE Canasvieira para atendimento da vazão. Contrato: EOC 1059/2016 

- Sistema de desidratação de lodo ETE Canasvieiras. Contrato: EOC 5298/2014 

- Melhorias na ETE Potecas. Contratos: EOC 1076/2016 , EOC 1179/2019, FM 6929/2019 

Curto 

Ação 132 - elaboração de projetos de melhoria operacional das ETEs, visando ao 

atendimento dos padrões de lançamento estabelecidos na Resolução do 

CONAMA Nº 357/2007, na Lei Estadual Nº 14675/2009 e critérios estabelecidos 

pelo município

ATENDIDO Os projetos e ações de melhoria operacional são realizados conforme a necessidade identificada a partir dos monitoramento realizados nas ETEs (a exemplo de ações citadas na Ação 131). 

Curto 
Ação 133 - manutenção da limpeza da rede coletora e das elevatórias para 

eliminação dos depósitos e obstruções existentes
ATENDIDO Ação realizada conforme mencionado nas Ações 123 e 125

Curto 
Ação 134 - elaboração de estudo de redução de maus odores e desenvolvimento 

de tecnologias para desodorização das ETEs
ATENDIDO

Foi realizado pelo corpo técnico da prórpria CASAN diagnóstico dos pontos com problemas de propagação de maus odores. Para esses pontos, medidas foram tomadas a fim de regularizar a situação e 

atualmente não temos pontos ou unidades que demandem novas ações. Os locais que tiveram intervenção para eliminação de odores foram a Elevatória A (Beira Mar) que teve coberto o canal de chegada 

do esgoto e por onde ocorria a saída dos gases, a ETE Insular que teve seu pré-tratamento todo coberto com tampas e o gás coletado e tratado através de um filtro biológico, a ETE Lagoa da Conceição que 

teve seu pré-tratamento todo coberto com tampas e as câmaras de carga dos emissários da EE-D (SES Canto da Lagoa) e da ETE Ingleses (SES Ingleses) onde serão instalados tampões estanques em 

ferro fundido.  Foi realizado estudo hidráulico para desativação da câmara de carga da Bacia C da Costeira do Pirajubaé, localizada na Escola Anisio Teixeira.

Curto 
Ação 135 - implementação das ações decorrentes do estudo de redução de 

odores das ETEs
ATENDIDO

Entre as ações realizadas podemos mencionar a  implantação de um biofiltro para tratamento dos gases provenientes da unidade de pré-tratamento da  ETE Insular, a implantação de cobertura com selo 

hídrico no canal de chegada da elevatória da Beira Mar, o fechamento, com tampas, do pré-tratamento da ETE Lagoa da Conceição, a substituição das instalações de coleta e queima de gases dos retores 

UASB da ETE Lagoa da Conceição e instalações de tampão estanques em câmaras de carga de emissário de elevatórias.  Para o caso da ETE Potecas, foi contratado consultor para propor melhorias na 

ETE visando o aumento de sua eficiência e redução dos odores gerados, sendo que a obra destas melhorias encontra-se em fase de licitação. A câmara de carga do emissário final da Bacia C da Costeira 

do Pirajubaé, localizada na Escola Anísio Teixeira, foi desativada.

Curto 
Ação 136 - estudo de viabilidade de reaproveitamento do lodo e reuso de efluentes 

líquidos provenientes das ETEs
ATENDIDO

Em fevereiro de 2015 foi constituída uma comissão técnica na CASAN com o objetivo de estudar e definir uma política para reuso da água das ETE's de Florianópolis, com parâmetros mínimos e critérios de 

utilização para fins urbanos, taodavia em função da característica de alguns efluentes de Floriancópolis e ausência de grandes consumidores inviabilizaram a aplicação do reúso.  Para fins de pesquiza a 

CASAN contratou a FAPEU ¿ Fundação de Amparo à Pesquisa e Extensão Universitária para a prestação de serviços técnicos especializados para Estudo de Gerenciamento de Lodos produzidos na 

Estação de Tratamento de Esgoto ¿ ETE Insular. O estudo, finalizado em outubro de 2014, indicou possíveis reaproveitamentos para o lodo, todavia atualmente os lodos das ETEs  ainda estão sendo 

encaminhados para aterro licenciado.

Curto Ação 138 - estabelecimento de um plano de prevenção contra panes ATENDIDO Ação concluída conforme mencionado na Ações 120 e 121.

Curto 
Ação 139 - aquisição e instalação de equipamentos de prevenção de panes em 

consonância com as normas (geradores de energia elétrica e bombas reserva)
ATENDIDO

São mantidos conjuntos moto bomba e quadro de comando reservas instalados nas principais elevatórias e para as elevatórias de menor porte, os equipamentos ficam reservados na oficina eletromecânica. 

Locação de geradores de energia elétrica: Ação contínua - Contratos de geradores para esgoto: PS 752/2012, PS 677/2014, PS 659/2014, PS 678/2014, PS 660/2014, PS 634/2014, PS 668/2014, PS 

669/2014, PS 683/2015, 685/2015, 763/2016, STE 1080/2015, STE 1295/2016, STE 1296/2016, STE 1297/2016, STE 1313/2016, STE 1314/2016. 

Curto 

Ação 142 - conscientização e sensibilização da população, por meio de 

campanhas educativas sobre a importância da regularização das ligações na rede 

de esgoto e consequências negativas ações irregulares

ATENDIDO Desde o início do contrato de programa, a CASAN investe em campanhas educativas.

Curto 
Ação 143 - conscientização e sensibilização da população, por meio de 

campanhas educativas sobre as ligações irregulares de esgoto na rede pluvial
ATENDIDO Desde o início do contrato de programa, a CASAN investe em campanhas educativas.

Curto Ação 145 - apoio e incentivo a programas de educação ambiental nas escolas ATENDIDO A CASAN realiza ao longo dos palestras com tema de educação ambiental nas escolas. No ano de 2020, em meio a Pandemia do coronavírus, a CASAN tem atendido as solicitações por meio virtual.

Curto Ação 146 - elaboração de plano de erradicação de ligações clandestinas ATENDIDO Programa de fiscalização desenvolvido em conjunto com o município "Floripa se liga na rede".

Curto 
Ação 149 - identificação de lançamentos de águas pluviais nas redes coletoras de 

esgotos
ATENDIDO Mesma resposta da ação 113.

*Período Curto: até 2017. Período Médio: até 2022. Plano Municipal Integrado de Saneamento Básico de Florianópolis.

Estudo preliminar GEFIS/DSAN/ARESC, dezembro/2020.

Meta 41: Eliminação dos maus odores

Meta 42: Reaproveitamento dos efluentes passíveis de novos usos

Meta 44: Plano de prevenção contra panes para unidades do SES

Meta 46: Erradicação de ligações clandestinas

 Meta 37: Atendimento de no mínimo 77% da população total (residente + flutuante)

Meta 39: Monitoramento de lançamento de efluente

Meta 40: Aperfeiçoamento das ETEs
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