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CT - SRM Nº 110/2021 

 

Florianópolis, 07 de maio de 2021. 

 

 

BEATRIZ CAMPOS KOWALSKI 

Superintendente da Floram 

Fundação Municipal de Meio Ambiente – Prefeitura de Florianópolis 

Rua Felipe Schmidt, nº 1320, 12º andar, Centro 

CEP: 88010-002 Florianópolis - SC 

 

 

Prezada Superintendente, 

 

Com nossos cordiais cumprimentos, vimos através deste solicitar a este R. Órgão a autorização 

para que a CASAN possa realizar uma intervenção operacional na Lagoa de Evapoinfiltração - 

LEI da ETE Lagoa da Conceição, no qual consiste na instalação de um sistema de bombeamento 

na área “A” da LEI para transvazar o volume de água correspondente a contribuição pluvial, 

retirando sobrecarga dos taludes que estes eventos proporcionam. 

 

 
Figura 1 - Áreas da Lagoa de Evapoinfiltração 

 

De acordo com os nossos dados de monitoramento da LEI, onde são observados os dados de 

nível da lâmina d’água, indicam que a capacidade de infiltração da LEI atende a vazão de 

operação da estação em dias onde não há incidência de chuvas, contudo em dias chuvosos o 

nível da lâmina d’água sobe em decorrência da contribuição pluviométrica e isso nos causa 

preocupação. 

 

Esta medida seria adotada enquanto não houver a execução do barramento definitivo, projeto 

este que está em trâmites de licenciamento e discussão entre a CASAN e FLORAM. 

 

As duas opções temporárias de destinação deste volume excedente sugeridas pela Companhia 

são:  
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 Opção 1 – Infiltração nas dunas da Joaquina em área localizada atrás da LEI; e 

 Opção 2 – Lançamento na Lagoa da Conceição por meio de uma drenagem especifica a 

ser executada. 

 

Diante dos fatos relatados, solicita-se deferimento do pleito. Sem mais para o momento, 

colocamo-nos à disposição para esclarecimentos. 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

Pery Fornari Filho Pedro Joel Horstmann 

Gerente Operacional da SRM  

 

Superintendente Regional de Negócios 

da Região Metropolitana – SRM 
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