
Programa de Fiscalização, Diagnóstico e 

Conscientização Ambiental 



 

A CASAN se propôs a liderar um 

programa de fiscalização, 

diagnóstico e conscientização nos 

Ingleses com vistas a combater a 

poluição do Rio Capivari e buscar 

melhores índices de Balneabilidade 

na praia. O mapeamento da região 

auxiliará investimentos futuros em 

expansões do Sistema de 

Esgotamento Sanitário - SES Ingleses 

O Programa 



 

A região tem sido alvo de fiscalizações 

realizadas tanto pelo Programa Floripa 

Se Liga na Rede quanto pelo Grupo 

Sanear. 

 

A fiscalização do Trato pelo Capivari se 

propõe a avançar com mais intensidade 

nas áreas que não serão cobertas pela 

rede coletora do SES Ingleses, já que os 

relatórios das blitz têm constatado que 

muitas das fossas na localidade não 

funcionam adequadamente, despejando 

esgoto quase que in natura nos canais 

de drenagem”  

Intensificar Fiscalizações 

53,2% 
dos imóveis vistoriados  

nos Ingleses apresentam  

alguma irregularidade  

nas suas conexões de esgoto 
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Para melhor obtenção de resultados, a 

equipe do Trato pelo Capivari trabalhará 

de forma alinhada com o Grupo 

Interinstitucional Sanear, que oferecerá 

apoio no âmbito técnico e fiscalizatório 

relativo à aplicação de leis.  

 

Criado em 2018, o SANEAR reúne 

Secretaria Municipal de Infraestrutura 

(SMI/PMF), Vigilância Sanitária Municipal 

(Visa), Floram e CASAN.  

 

Também haverá integração do Trato com o 

Programa Socioambiental Trix, da 

construtora que no momento implanta o 

SES Ingleses. 

Alinhamento com o GRUPO SANEAR 
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Sob fiscalização da CASAN e apoio 

do Grupo SANEAR, caberá à 

empresa contratada para execução 

do Trato a integração e 

envolvimento com moradores e 

veranistas, ambientalistas, entidades 

empresariais e associações, escolas, 

universidades e outros agentes 

fundamentais para a sensibilização 

de todos sobre a necessidade de 

proteger o rio e a região 

Trato com a Comunidade 



Principais Ações 

1 Inspeção e Fiscalização nos imóveis da área de abrangência com a estrutura necessária de veículos e equipamentos 

2 Mapeamento e Diagnóstico dos imóveis em relação a suas instalações hidrossanitárias (parte de 

esgoto), tratamento e disposição final de seus efluentes 

3 Testes de Fumaça específicos para locais com dificuldades na identificação de irregularidades  

4 Limpeza mecanizada do Capivari e poda da vegetação lateral 

5 

6 

Mutirões de limpeza do leito do rio  

 

Orientação Técnica adequada à população visando a correção de problemas identificados 

•   

 

 

7 Atividades de Educação Ambiental em creches, escolas, associações e demais agentes da comunidade 



Área de Abrangência 

  

 

Os serviços a serem contratados 

deverão ser executados no bairro dos 

Ingleses do Rio Vermelho, Florianópolis 

com foco voltado para as regiões 

contribuintes da bacia hidrográfica do 

Rio Capivari – tanto as regiões 

atendidas quanto as não atendidas por 

rede pública de esgotamento sanitário  

 

 
MAPA 

   
 área com rede coletora em operação 

 

 área com rede coletora implantada, mas inoperante 

             

 área sem rede coletora 
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Equipes e Inspeções 

  

 

Equipes com duas pessoas cada 

 

Técnicos de edificações, saneamento ou meio 

ambiente 

 

Ajudantes (membro da Equipe de Inspeção) 

 

Engenheiro Ambiental ou Sanitarista 

 

Assistentes Sociais 

 

10 

12 

1 

2 

6.000 é o número de inspeções estimadas em 8 meses 

10 
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Veículos e Equipamentos 

  

 

Automóveis plotados 

 

Caminhão hidrojato/autovácuo: locação (por 

demanda) 

 

Retroescavadeira: locação (por demanda) 

 

Equipamento Insuflador de Fumaça 

10 

1 

1 

1 
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Teste de Fumaça 

  

 

Testes de Fumaça específicos para a 

região dos Ingleses a fim de 

identificar ligações irregulares ou 

clandestinas 
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Limpeza do rio 

  

 

Limpeza mecanizada do rio e poda 

da vegetação lateral, a serem 

efetuadas sempre que necessário 
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Mutirão de limpeza 

  

 

Mutirão de limpeza do leito do rio 

para recolhimento de lixo sólido, 

como sacos e produtos plásticos, 

latas, entulhos de obras, vegetação 

morta e outros produtos ou 

segmentos carregados pelas chuvas 
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Conscientização Ambiental 

  

 

Ações de educação ambiental em 

creches e escolas, palestras em 

entidades representativas da região, 

incentivo à atividade de 

recomposição ciliar e outras 
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Avaliação periódica 

  

 

Caberá à empresa contratada 

organizar reuniões das ações 

técnicas e de conscientização 

ambiental, em parceria com a 

CASAN e a Prefeitura Municipal 
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Identidade 

  

 

Uma equipe de facilitadores ajudará 

a distribuir materiais informativos na 

praia, no comércio, esquinas, bares 

e restaurantes. Os Amigos do 

Capivari organizarão cronogramas e 

calendários de ações de 

sensibilização da comunidade 
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Identidade 
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Amigos do Capivari 
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Avaliação periódica 
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Avaliação periódica 
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Avaliação periódica 
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Avaliação periódica 

  

 

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=617172


Muito obrigado 

Responsável Técnico: eng. Francisco Pimentel 

fpimentel@casan.com.br  Fone (48) 3221-5710 

 

mailto:fpimentel@casan.com.br
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=617172

