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RESUMO
A drenagem urbana é um dos setores do saneamento que mais precisa de estruturação. Em Florianópolis foi
criado em 2014, por decreto do prefeito municipal, uma Comissão especial de manejo de águas pluviais que
posteriormente se auto denominou DREMAP. Esta comissão é composta por membros da PMF de setores
que tem alguma ligação com a drenagem urbana e por professores da Universidade Federal de Santa
Catarina que trabalham com drenagem urbana no Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental.
Como uma das primeiras atividades da comissão foi definida a realização de um diagnóstico participativo.
Esta publicação tem por objetivo apresentar os resultados do Diagnóstico Participativo da Drenagem Urbana
de Florianópolis. O diagnóstico foi construído a partir da sistematização de todos os documentos sobre o
tema que já haviam sido produzidos e que foram utilizados pelos técnicos da prefeitura para compor a parte
técnica do diagnóstico. A consulta popular foi a segunda etapa do processo. Foram realizadas 15 oficinas ao
longo de 2017 em que a população foi convidada a apresentar os problemas de drenagem identificados em
cada uma das regiões. Por meio de mapas em escala A0 e de um caderno de registro das informações, os
monitores do projeto auxiliavam a população a identificar os pontos em que os problemas ocorriam e a fazer
sua descrição. Os resultados foram então compilados e georreferenciados para produção dos mapas com os
problemas de drenagem levantados na etapa dos técnicos e na etapa de consulta popular. Os resultados
mostraram em primeiro lugar que já havia na cidade uma profusão de informação sobre a drenagem que
não estava sendo adequadamente utilizada por não ter sido apresentada e trabalhada sob a ótica específica
do serviço da drenagem urbana e que o diagnóstico técnico foi capaz de sistematizar. Outra construção foi
de apresentar a organização dos serviços da drenagem nos vários órgãos da PMF em um organograma
síntese. A consulta popular mostrou uma população bastante ativa, consciente da problemática e que
participou de forma a atender os objetivos do diagnóstico identificando pontos problemáticos a partir da
sua vivência cotidiana no espaço urbano. O número de participantes nas oficinas ultrapassou 350 pessoas.
O principal problema identificado pelos técnicos e pela população foi o de alagamento (67% dos registros)
seguido de inundação (9%) e de enxurrada e obstrução de acessórios de drenagem (7% cada). A inundação
costeira também foi uma ocorrência registrada com destaque (5%). Lagoa da Conceição, Itacorubi e Rio
Tavares foram as regiões com maior registros superando 50 pontos de problemas. Outro elemento que
apareceu bastante nas oficinas foi a identificação de problemas de qualidade das águas por lançamento de
esgotos mostrando que a população faz uma boa associação entre os problemas do serviço de esgotamento
sanitário com os de drenagem urbana. A conclusão mais importante do processo foi de que é possível
construir um documento de diagnóstico com vistas ao planejamento a partir de informação existente e de
compilação do saber dos técnicos da prefeitura e da população a um custo muito baixo o que se mostra
como paradigma para a forma com que os diagnósticos dos planos de drenagem urbana têm sido construídos
no Brasil.
Palavras-chave: Drenagem urbana. Diagnóstico. Participação social. Inundações urbanas. Florianópolis.
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1. APRESENTAÇÃO
O setor da drenagem e manejo das águas pluviais em Florianópolis caracteriza-se pela fragilidade dos
instrumentos de planejamento e gestão, insuficiência de recursos, deficiências de estrutura técnico
institucional e ausência de rotinas e procedimentos padronizados para prestação dos serviços.
Um único sistema de drenagem, realizado a partir de um planejamento sistemático foi implantado em
parte da região continental do município, no bairro Estreito, ao final da década de 1970, baseando-se nos
conceitos desatualizados de canalização e escoamento e, embora seja capaz de realizar a drenagem daquela
região, o faz principalmente pela condição topográfica e baixa influência de marés. Em outros bairros e
distritos, a drenagem tem sido implantada de maneira fragmentada, buscando resolver problemas
localizados sem pensar as soluções no contexto da bacia hidrográfica.
A maior parcela das redes de galerias, além de desconhecida pelos próprios técnicos, especialmente
pela ausência de cadastro, é insuficiente em decorrência do crescimento desordenado da malha urbana e
da extensa impermeabilização de áreas susceptíveis a alagamentos ou essenciais para a drenagem natural.
Estes sistemas de galerias, muitas vezes executados durante a pavimentação das vias, sem projetos
adequados, caracterizam-se por conduzir e afastar as águas pluviais rapidamente, podendo transferir os
problemas para outros locais. Iniciativas que priorizem a retenção e a infiltração das águas das chuvas são
esparsas. Os sistemas de drenagem existentes em Florianópolis também recebem pouca manutenção além
de sofrerem com o lançamento clandestino de esgotos.
Tais questões ensejaram a criação de um grupo técnico institucional com representantes da Prefeitura
Municipal de Florianópolis - PMF e do Departamento de Engenharia Sanitária - ENS da Universidade Federal
de Santa Catarina – UFSC, objetivando construir uma agenda de discussão para instrumentalizar a
elaboração de um Plano Diretor de Drenagem Urbana para Florianópolis. Esta comissão vem atuando desde
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agosto de 2014, tendo sido oficializada por meio do Decreto Municipal 14.942 de 21 de julho de 2015 (PMF,
2015) (alterado pelo Decreto Municipal 17.704 de 07 de junho de 2017) (PMF, 2017), passando a denominarse Comissão Especial de Estudos de Drenagem e Manejo das Águas Pluviais - DREMAP, com a missão de
desenvolver conceitos, princípios, diretrizes, assim como propor instrumentos normativos, visando à gestão
e manejo sustentável das águas pluviais urbanas do Município de Florianópolis.
A integração entre os órgãos da Prefeitura foi buscada para aproximar os responsáveis pelo
planejamento, gestão, operação e manutenção da drenagem urbana e em razão das relações existentes
entre as ações de manejo das águas pluviais e aspectos ambientais, sociais e de saúde e segurança públicas;
e pela necessidade de incorporar conceitos vinculados à drenagem e manejo das águas pluviais urbanas no
contexto do planejamento urbano do município.
A integração entre Universidade e Prefeitura destaca-se pela necessidade de fundamentar o
conhecimento e o entendimento por parte dos órgãos da administração municipal acerca do estado da arte
da drenagem e manejo das águas pluviais urbanas do município; e também pela necessidade de estabelecer
discussões técnicas com vistas à disseminação do conhecimento no que diz respeito a soluções de drenagem
mais sustentáveis, focadas nos princípios da detenção, retenção, infiltração e preservação das condições
naturais dos corpos hídricos.
A Comissão definiu a elaboração de um diagnóstico da drenagem urbana em Florianópolis como
marco inicial de seus trabalhos, primeiramente pela necessidade de coligir documentos existentes,
acrescentar informações empíricas sobre os problemas e constituir um embasamento para a construção de
um Plano Diretor de Drenagem Urbana.
A Comissão definiu que o diagnóstico da drenagem urbana em Florianópolis deveria ser elaborado
de forma participativa em todos os níveis, partindo do pressuposto que toda informação produzida deve ser
avaliada, valorizada e contemplada e que a participação social é fundamental para a boa gestão dos sistemas
de saneamento, conforme BRASIL (2007). Também como uma forma de avaliar e testar uma metodologia
de verdadeira participação social foram incluídos os técnicos dos setores de planejamento e engenharia,
avançando aos setores executivos e operacionais, em toda a estrutura administrativa da Prefeitura
Municipal de Florianópolis e culminando com a incorporação da população por meio de oficinas
comunitárias e consulta pública via endereço eletrônico da Prefeitura Municipal de Florianópolis.

14

2. ASPECTOS METODOLÓGICOS
O processo de construção do Diagnóstico dos Problemas de Drenagem Urbana de Florianópolis
contemplou 9 etapas com a seguinte metodologia básica:
a. Estruturação do Grupo Técnico Executivo – GTE, composto por membros da UFSC e PMF, por meio do
Decreto 14.942/2015, que instituiu a comissão para propor medidas vinculadas à drenagem e manejo das
águas pluviais. Posteriormente se intitulou DREMAP.
b. Elaboração do roteiro para construção do diagnóstico;
c. Caracterização das 28 Unidades Territoriais de Planejamento – UTP previamente estabelecidas no Plano
Municipal Integrado de Saneamento Básico a partir do levantamento de informações de fontes secundárias.
O principal resultado desta etapa dos trabalhos é representado por meio dos Quadros síntese I que fazem
uma caracterização de cada UTP e apontam, entre outros, os principais problemas relacionados à drenagem
em cada UTP.
d. Caracterização dos problemas de drenagem urbana de cada UTP a partir de informações secundárias e de
reuniões técnicas realizadas com órgãos da Prefeitura Municipal. Os resultados desta etapa são
apresentados nos Quadros síntese II que trazem detalhamentos dos problemas, suas origens e possíveis
propostas para solução.
e. Definição da metodologia e elaboração de materiais de apoio para realização de oficinas comunitárias
objetivando qualificar os problemas de drenagem no nível local. Os materiais referentes aos cadernos e
instruções para condução das oficinas podem ser consultados no Apêndice A;
f. Elaboração de projeto para captação de recursos para realização das oficinas;
g. Coleta de informações a partir de 15 oficinas comunitárias objetivando qualificar os problemas de drenagem
a nível local e por meio de consulta pública via endereço eletrônico da Prefeitura Municipal de Florianópolis
para inclusão de novas informações complementares aos dados obtidos junto às oficinas comunitárias
(Quadros Síntese III);
h. Sistematização do diagnóstico, qualificando a situação da drenagem do município a partir das informações
coletadas.

2.1 Estruturação da DREMAP e etapa técnica do diagnóstico

Este item descreve as etapas metodológicas a, b, c e d.
A Comissão Especial de Estudos de Drenagem e Manejo das Águas Pluviais se estruturou em 2014 a
partir de iniciativas do ENS da Universidade Federal de Santa Catarina e da Prefeitura Municipal de
Florianópolis. A convicção de que o processo de planejamento do manejo de águas pluviais em boa parte
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dos municípios brasileiros, salvo poucas exceções, parte de princípios equivocados e se ancora em processos
ineficientes foi o que motivou a aproximação.
Em tratativas com o então secretário e prefeito do município foi criada e oficializada a comissão
através do decreto municipal 14.942 de 21 de julho de 2015 (PMF, 2015). Há uma importância fundamental
em oficializar este tipo de iniciativa para que ela tenha um caráter suprapartidário e que esteja imune à
alternância de visões e de poderes que caracteriza o poder executivo no Brasil. Assim, mesmo com as
mudanças quadrienais na prefeitura a comissão que é formada pelo corpo técnico da prefeitura e do
ENS/UFSC consegue dar continuidade ao seu trabalho. É certo que a cada mudança de legislatura ou com o
tempo ocorreram mudanças nas indicações dos nomes da comissão visto que os quadros técnicos da
prefeitura e também da UFSC se alteram com aposentadorias ou trocas de setor ou ainda mudança de
função. Desta forma o decreto original deve ser alterado com indicação de novos membros da comissão
como aconteceu em 2017 (Decreto Municipal 17.704 de 07 de junho de 2017) (PMF, 2017).
Quando foi definido por consenso na DREMAP que o diagnóstico seria a principal meta para o ano de
2017 o processo começou com a definição de uma metodologia de trabalho. A primeira fase seria a de
levantar informações e consolidar documentos já produzidos e que tratavam da drenagem urbana. E ainda
de levantar junto ao corpo técnico da prefeitura, incluindo os técnicos aposentados, as informações sobre o
sistema e sobre os problemas da drenagem na cidade.
Optou-se então por organizar a informação separando por Unidade Territorial de Planejamento –
UTP, que são as unidades definidas pela prefeitura como unidades básicas para o planejamento territorial e
do saneamento. Assim a mobilização dos técnicos para levantamento e consolidação da informação
culminou com a elaboração dos Quadros síntese I e II. As reuniões da DREMAP serviam para compartilhar e
complementar a informação gerada e os materiais que iam sendo produzidos. O conteúdo destes quadros
pode ser descrito como:
Quadro Síntese I – Caracterização da bacia hidrográfica: Área de abrangência, características
predominantes do meio físico, descrição física básica dos principais corpos hídricos, uso e ocupação
do solo, áreas ambientalmente protegidas, caracterização básica da micro e macrodrenagem,
problemas existentes.
Quadro Síntese II – Caracterização dos problemas existentes: Área de abrangência, histórico de
frequência, indicativo de origem, consequências associadas, proposição de medidas.
Os documentos consultados e usados para confecção dos quadros, além das várias entrevistas, são
apresentados no quadro 1.

16
Quadro 1. Documentação relacionada a aspectos da drenagem urbana em Florianópolis
Fonte documental

Descrição

Referencia

Atlas do Município de Florianópolis
Lei Municipal 9.400/2013

Florianópolis, 2004
Plano Municipal Integrado de Florianópolis, 2013
Saneamento
Básico
de
Florianópolis
Lei Municipal 482/2014
Plano Diretor de Florianópolis
Florianópolis, 2014
Plano Municipal de Redução de Riscos
Florianópolis, 2014
Mapa de suscetibilidade a inundações Mapeamento
de
áreas Hermann; Teixeira, 2016.
do município de Florianópolis
suscetíveis
através
de
geoprocessamento
e
informações de altimetria,
relevo, hidrografia.
Cartas
de
Suscetibilidade
a Nota Técnica Explicativa
IPT, CPRM, 2014
Movimentos Gravitacionais de Massa e
Inundações – 1:25.000
Estudo 2 - Vulnerabilidade e Riscos
PMF, BID, 2015
Ambientais - Florianópolis – Relatório
Final
Plano
de
Ação
Florianópolis Iniciativa Cidades Emergentes e PMF, BID, 2015
Sustentável
Sustentáveis - ICES Brasil

2.2 Metodologia para realização das oficinas de consulta pública
Este item se refere às etapas e, f e g da metodologia.
A participação social preconizada pela Política Nacional de Saneamento Básico (BRASIL, 2007) vem
sendo pouco ou mal exercitada em boa parte dos municípios brasileiros. A contração de trabalhos de
consultoria com prazos apertados para a realização dos Planos de Saneamento ou dos Planos de Drenagem
Urbana especificamente, e a preparação de termos de referência insuficientes são elementos que acabam
por reduzir a participação social muitas vezes a uma reunião para lançar o plano e outra para aprová-lo.
Perde-se desta forma a dimensão do levantamento de informações, a de educação ambiental e a de
esclarecimento dos cidadãos a respeito dos processos de planejamento. A participação da população é
essencial para caracterizar de modo fidedigno e pormenorizado a drenagem urbana, já que existem
informações que somente os moradores - que acompanham todo crescimento urbano e a respectiva
evolução da paisagem em nível local e a dinâmica da circulação das águas nos arredores da sua moradia podem fornecer.
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O diagnóstico participativo da drenagem urbana em Florianópolis buscou mudar a perspectiva da
participação social do planejamento da drenagem. Visando a efetiva participação social e o uso de métodos
de baixo custo, a coleta de dados relativos à drenagem urbana junto à população foi dividida em duas partes:
Realização de oficinas de diagnóstico e Consulta pública por meio eletrônico.

Oficinas de Diagnóstico da Drenagem Urbana
As oficinas de Diagnóstico tiveram por objetivo identificar os problemas relativos à drenagem urbana
no nível local, discutir e propor soluções bem como consolidar uma grande quantidade de informações
previamente levantadas por meio de dados secundários. As oficinas tiveram o patrocínio da Caixa
Econômica Federal e apoio do Conselho Municipal e dos Conselhos Locais de Saúde como facilitadores.
As oficinas foram divididas conforme as 28 Unidades Territoriais de Planejamento (UTP) do município
de Florianópolis, agregadas por proximidade em 15 regiões visando adequação aos recursos financeiros
disponíveis e o tempo. As 15 oficinas comunitárias foram realizadas entre os meses de agosto e dezembro
de 2017 (Quadro 02).
Quadro 2. Oficinas de Diagnóstico da Drenagem Urbana realizada em 2017

UTP(s)
Itacorubi
Jurerê /Daniela
Campeche/ Rio
Tavares
Pântano do Sul
Ribeirão da Ilha/
Tapera
Papaquara
Centro
Lagoa da Conceição /
Barra da Lagoa
Ingleses/ Santinho
Rio Vermelho
Ratones
Santo Antônio / Saco
Grande
Costeira / Carianos /
Saco dos Limões
Coqueiros
Estreito

Localidades
Itacorubi, Trindade, Santa Mônica, João Paulo, Carvoeira, Pantanal, Córrego
Grande
Jurerê, Daniela, Ponta Grossa
Campeche, Rio Tavares, Fazenda do Rio Tavares, Porto da Lagoa, Lagoa e
Morro das Pedras
Pântano do Sul, Açores, Armação, Saquinho, Lagoinha do Leste
Tapera, Freguesia do Riberião, Alto Ribeirão, Costeira do Ribeirão,
Caiacanga, Caeira da Barra do Sul
Canasvieiras, Cachoeira do Bom Jesus, Vargem Grande, Vargem do Bom
Jesus, Ponta das Canas, Praia Brava, Lagoinha do Norte
Centro, Agronômica, Morro da Cruz, José Mendes, Prainha

Data
(2017)
17/08
31/08
05/09
14/09
21/09
05/10
10/10

Lagoa da Conceição, Costa da Lagoa, Barra da Lagoa, Canto da Lagoa

19/10

Ingleses, Santinho
Rio Vermelho, Muquem
Ratones, Vargem Pequena

26/10
31/10
16/11

Santo Antônio de Lisboa, Cacupé, Sambaqui,/ Saco Grande, Monte Verde

23/11

Costeira do Pirajubaé, Saco dos Limões, Fazendo do Rio Tavares, Carianos,
Ressacada
Coqueiros, Itaguaçu, Abraão, Capoeiras, Bom Abrigo, Monte Cristo
Estreito, Jardim Atlântico, Alto Ribeirão, Canto, Balneário, Coloninha

30/11
07/12
14/12
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As oficinas foram divididas em dois momentos. Inicialmente foi ministrada uma introdução sobre a
importância da drenagem para o planejamento urbano, inserindo-se temas como hidrologia, urbanização,
drenagem urbana sustentável, problemáticas e a apresentação resumida da dinâmica das oficinas. Essa
explanação foi curta (20 a 30 minutos) e apenas introdutória, visando não caracterizar a mera transmissão
de informações, sendo reforçados que os participantes das oficinas eram os verdadeiros protagonistas da
realização do diagnóstico. Na sequência, dava-se início ao segundo momento das oficinas, onde os
moradores preenchiam os Cadernos e Mapas de Diagnóstico e Planejamento da Drenagem Urbana. Os
mapas foram produzidos em tamanho A0 de forma que o nome das ruas e localidades ficassem bem visíveis.
Os cadernos foram estruturados em cinco partes:
1- Infraestrutura,
2- Problemas de inundações, alagamentos e drenagem,
3- Propostas: O que fazer para resolver o problema?
4- Prioridades,
5- Comentários.
A primeira parte teve como objetivo compreender a atual infraestrutura da região. Para isso os
moradores deveriam anotar no mapa disponibilizado as estruturas de drenagem existentes como bocas-delobo, estruturas de infiltração de águas pluviais, locais de saídas das redes de galeria, etc. Além disso, a
comunidade pôde verificar se os cursos d’água presentes na região condiziam com os dados apresentados
referentes ao geoprocessamento da prefeitura.
O segundo momento foi destinado para relatar problemas de inundações, alagamentos e outros
problemas de drenagem e também indicar seus locais de ocorrência no mapa (Figura 1). A partir disso, fichas
com informações sobre cada problema foram elaboradas.
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Em cada oficina foram levados de 8 a 10 mapas, sendo
que cada um abrangia um bairro ou uma parte do bairro.
Desta maneira, cada morador era direcionado ao mapa
de sua região, sendo também convidado a contribuir nas
demais regiões que tivesse conhecimento.
Na terceira etapa a comunidade refletiu sobre as
medidas que poderiam ser tomadas e as possíveis formas
Figura 1. Dinâmica comunitária com os mapas

de resolução desses problemas, para posteriormente, na

quarta etapa, elencar as obras e ações mais prioritárias. Por fim, na quinta parte o objetivo foi colher
comentários e propostas que poderiam auxiliar no diagnóstico. As oficinas foram marcadas pela construção
coletiva de conhecimento, abertas às mais variadas vivências, diálogos e partilhas.
O preenchimento dos cadernos e trabalho com os mapas foi mediado por monitores que auxiliavam
na identificação e nominação adequada dos problemas com termos técnicos previamente definidos pela
DREMAP. Os monitores eram alunos e professores da UFSC e técnicos da prefeitura.
Antes de se iniciar a fase de realização das oficinas o grupo de trabalho passou por uma formação de
8 horas na qual foram manipulados os mapas e os cadernos para que os monitores estivessem todos bem
preparados para coletar as informações e conduzir o processo de consulta. A formação aconteceu no dia
02/08/2017 e teve a participação de 24 pessoas.

Consulta pública on-line
Visando complementar as informações levantadas nas oficinas comunitárias bem como possibilitar a
participação de cidadãos que não estiveram presentes nas oficinas, foi elaborado um formulário eletrônico.
O foco dos formulários foi obter pontos problemáticos e propostas para a resolução desses problemas
(segunda e terceira etapa do caderno de diagnóstico). A consulta pública permaneceu disponível de
dezembro de 2017 até fevereiro de 2018 e ao todo foram compilados 22 formulários.
Os cadernos e mapas foram digitalizados e processados usando programas de geoprocessamento e
foram produzidos os Quadros síntese III.
É importante ressaltar que a lista de classes de problemas utilizadas no diagnóstico sofreu alterações.
Inicialmente, no diagnóstico técnico algumas categorias eram consideradas como causas ou consequências
dos problemas. Naquela ocasião a lista de problemas era composta de: alagamento, inundação, enxurrada,
inundação costeira e qualidade da água. Quando passou-se à consulta pública, algumas causas e
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consequências foram levantados pela população como problemas de drenagem. Assim tomou-se a decisão
de padronização das categorias de problemas utilizando a publicação do COBRADE (BRASIL, 2007, p. 76)
como: Alagamento, Inundação, Enxurrada, Inundação Costeira, Erosão/instabilidade paredes ou fundo do
canal, Assoreamento de canal, Interceptação e construção em drenagem natural, Obstrução de Acessório
Drenagem. Na sistematização final dos dados foi feita a compatibilização entre os dois diagnósticos com
uniformização da nomenclatura e adaptação do diagnóstico técnico a esta nova classificação. O conceito dos
problemas é apresentado na próxima seção desta metodologia.

2.3. Tratamento dos Dados:

Toda a informação levantada no diagnóstico e sintetizada nas Quadros síntese I, II e III foi tratada e
georreferenciada usando os programas de geoprocessamento ArcGis e QGis. Este procedimento permitiu a
composição de mapas para espacialização da informação e gráficos para estudo da distribuição dos
problemas de drenagem levantados.
Os possíveis problemas a serem identificados dizem respeito às inundações, alagamentos,
enxurradas, inundações costeiras, erosão ou instabilidade do fundo e/ou laterais de um canal, obstrução de
algum acessório de drenagem, interceptação e construção em acessório de drenagem e assoreamento de
canal. Eles estão relacionados abaixo:
1- Inundação: Submersão de áreas fora dos limites normais de um curso de água em zonas que normalmente
não se encontram submersas. O transbordamento ocorre de modo gradual, geralmente ocasionado por
chuvas prolongadas em áreas de planície.
2- Alagamento: Extrapolação da capacidade de escoamento de sistemas de drenagem urbana, e,
consequente acúmulo de água em ruas, calçadas ou outras infraestruturas urbanas, em decorrência de
precipitações intensas. Acúmulo momentâneo de água ante a dificuldade de escoamento superficial dos
terrenos, por deficiência ou baixa capacidade de escoamento da drenagem, entre outros.
3- Enxurrada: Escoamento superficial de alta velocidade e energia, provocado por chuvas intensas e
concentradas, normalmente em pequenas bacias de relevo acidentado. Caracterizada pela elevação súbita
das vazões de determinada drenagem e transbordamento brusco da calha do rio, com grande capacidade
de arraste. Apresenta grande poder destrutivo.
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4- Inundação costeira: Inundação que ocorre em terrenos ligados a processos litorâneos, sob influência
regular de marés, a exemplo de mangues, praias, planícies costeiras e terraços marinhos, a qual tende a
atuar em conjunto com os processos de origem continental.
5- Erosão ou instabilidade do fundo e/ou laterais de um canal.
6- Obstrução de algum acessório de drenagem, como “boca de lobo obstruída”.
7- Interceptação e construção em drenagem natural.
8 - Assoreamento de canal
Muito importante observar que em muitas oficinas o problema de deterioração da qualidade da
água apareceu e a população fez questão de relatar. Este tipo de problema foi anotado e sintetizado em
uma tabela e nos mapas das Figuras 34, 35 e 36, visto que no diagnóstico técnico não foi uma questão
explicitamente posta para os técnicos, pois trata-se de um problema, em maior ou menor escala,
amplamente identificado nos diversos cursos d'água e canais de drenagem que tem interferência com o
ambiente urbano do município e que vincula-se diretamente com ações a serem desenvolvidas dentro do
setor de esgotamento sanitário.
A seção de apresentação dos resultados está organizada por UTPs. Em cada UTP estão os anexos I, II
e III e os mapas com a espacialização dos problemas. Na seção seguinte (4) está a análise da distribuição dos
problemas identificados.

3. APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS
3.1 Estrutura organizacional da drenagem urbana na Prefeitura Municipal de Florianópolis
A realização do diagnóstico participativo da drenagem urbana em Florianópolis foi uma oportunidade
para se realizar o levantamento organizacional das atividades ligadas a este setor na Prefeitura Municipal. A
partir de um trabalho interno da Superintendência de Habitação e Saneamento foram mapeadas as
atividades e postos de trabalho dedicados a cada atividade. O resultado é o fluxograma apresentado na
Figura 2
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Figura 2. Fluxograma organizacional da drenagem urbana na Prefeitura Municipal de Florianópolis
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3.2 Atendimento às oficinas de consulta à população
O atendimento da população às oficinas é mostrado na Tabela 1. As oficinas com maior número de
participantes foram Itacorubi, Campeche e Pântano do Sul. Coqueiros, Saco Grande e Estreito foram as
menos frequentadas.
Tabela 1. Número de participantes por oficina
Local
Campeche
Centro
Coqueiros
Costeira
Estreito
Ingleses
Itacorubi
Jurerê
Lagoa
Pântano do Sul
Papaquara
Ratones
Ribeirão da Ilha
Rio Vermelho
Saco Grande
Total

Público Participante
33
25
7
25
13
20
42
28
19
30
26
22
25
21
13
349

3.3 Quadros síntese das informações sobre drenagem urbana em Florianópolis
Nesta seção do diagnóstico são apresentadas informações por ordem das Unidades Territoriais de
Planejamento – UTPs.
Para cada UTP são apresentados:
- Quadro Síntese 1 – Caracterização da UTP;
- Quadro Síntese 2 – Caracterização dos problemas de drenagem no diagnóstico técnico;
- Quadro Síntese 3 – Caracterização dos problemas de drenagem junto à população;
- Mapa dos Problemas de Drenagem da UTP com espacialização dos problemas encontrados no
diagnóstico técnico e participativo.
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UTP 01 – FLORIANÓPOLIS

26
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QUADRO SÍNTESE 1 – CARACTERIZAÇÃO DA BACIA HIDROGRÁFICA
NOME DA BACIA

UTP 01 – FLORIANÓPOLIS

CONFIGURAÇÕES LOCAIS
ÁREA DE ABRANGÊNCIA:
Localidades integrantes: Centro, José
Agronômica e parte do Saco dos Limões

Mendes,

Esta UTP é a mais adensada da cidade e
apresenta alto índice de urbanização,
situação que acarretou a supressão da
cobertura vegetal que ali existia, sendo que
os remanescentes de vegetação existentes
encontram-se essencialmente nas encostas
do Maciço do Morro da Cruz e morros
adjacentes.
Esses
remanescentes
caracterizam-se predominantemente por
formação de restinga arbórea e floresta
atlântica, ambas consideradas do tipo
secundárias.
A planície costeira, caracterizada pela
presença de solo arenoso, apresenta baixa
condição de infiltração em razão da
impermeabilização do solo resultante da
urbanização. Já na área de encosta a
presença dos remanescentes de vegetação
potencializa a capacidade de retenção e
infiltração das águas de chuva, entretanto o
solo raso e argiloso, caracterizado pelas
aflorações rochosas, também apresenta
baixa condição de infiltração. Na região
ocorre o Sistema Aquífero Cristalino
Fraturado com a presença de diques de
diabásio.
DESCRIÇÃO FÍSICA BÁSICA DOS PRINCIPAIS
CORPOS HÍDRICOS

CARACTERÍSTICAS PREDOMINANTES DO MEIO FÍSICO
A UTP 01 - Bacia de Florianópolis possui uma área
aproximada de 9,36 km2. O relevo é caracterizado por
uma planície costeira que compreende a região central
da cidade e por um maciço de rocha granítica (Maciço do
Morro da Cruz), situado em toda extensão leste da bacia,
o qual se configura como divisor de águas com altitude
máxima de 238 metros. Na planície costeira o correm
rampas de colúvio-aluvio (materiais depositados pela
ação da gravidade e transportados por cursos d’água) e
áreas de acumulação marinha. A região é caracterizada
ainda pela presença de extensas áreas de aterro, nas
baias norte e sul.

A UTP Florianópolis é constituída por nove
canais principais que nascem nas encostas
do maciço central e morros adjacentes e
drenam
para
as
baías
estando
predominantemente
canalizados
e
cobertos, principalmente na planície, sendo
eles: Canal da Avenida Hercílio Luz, Canal da
Assembleia Legislativa, Canal do Mercado
Público, Canal da Rua Arno Hoeschel, Canal
da Avenida Rio Branco, Canal da Avenida
Mauro Ramos, Canal do Morro do 25, Canal
do Morro do Horácio e Canal da Vila
Operária. Em razão da conformação de
relevo da bacia, observa-se que a
declividade dos cursos d’água apresenta-se
acentuada nas áreas de encosta, e nas
desembocaduras e planície apresenta
declividade baixa.
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USO E OCUPAÇÃO DO SOLO
OCUPAÇÃO URBANA
Os zoneamentos predominantes compreendem: Área Residencial Mista (ARM), Área Residencial
Predominante (ARP), Área Mista Central (AMC). Nos aterros Sobressaem Área Comunitária/Institucional (ACI)
e Área Verde de Lazer (AVL). Na encosta do maciço verifica-se ainda Área de Preservação Permanente (APP)
e Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS). A taxa média de impermeabilidade prevista na área de ocupação
é cerca de 70%, segundo Plano Diretor.
Exceção às áreas de encosta e topo de morro que ainda apresentam remanescentes de vegetação e também
a grande parte do aterro da baía sul que compreende áreas institucionais e de lazer, o restante da bacia
apresenta alta taxa de ocupação, principalmente no polígono central entre as Avenidas Beira-Mar e Mauro
Ramos.
A ocupação urbana irregular nas áreas de encosta e topo de morro, regiões estas ambientalmente protegidas
sob a forma de unidades de conservação e áreas de preservação permanente, representa situações de risco
elevado em função do relevo acentuado, solo raso e remoção da cobertura vegetal, potencializando eventos
de movimentação de massa quando da ocorrência de chuvas acentuadas e/ou de longa duração.
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ÁREAS AMBIENTALMENTE PROTEGIDAS
A UTP Florianópolis possui duas Unidades de Conservação (UC): o Parque Municipal do Morro da Cruz e a
Reserva Particular do Patrimônio Natural – RPPN Menino Deus.
INFRAESTRUTURA DE MACRO E MICRO DRENAGEM
MACRODRENAGEM
O sistema de macrodrenagem é caracterizado basicamente por uma rede de canais capeados, os quais estão
descritos abaixo.
− Canal da Avenida Hercílio Luz: seção retangular com fundo de concreto simples, laterais em alvenaria de
pedra rebocada e capeamento com laje de concreto armado. Sofre influência de maré até as proximidades
do Instituto Estadual de Educação (IEE). Extensão: 2.545 metros;
− Canal da Assembleia Legislativa: seção retangular com fundo e laterais em alvenaria de pedra e coberto
com placas de concreto armado pré-fabricado. Sofre influência de maré até a Avenida Mauro Ramos.
Extensão: 1.215 metros;
− Canal do Mercado Público: seção retangular em concreto armado. Sofre influência da maré até o Mercado
Público. Extensão: 503 metros;
− Canal da Rua Arno Hoeschl: seção retangular com fundo e laterais em alvenaria de pedra e capeamento
com laje em concreto armado. Sofre influência de maré até arredores da Rua Almirante Lamego. Extensão:
649 metros;
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− Canal da Avenida Rio Branco: seções retangular e trapezoidal com fundo em concreto simples, laterais em
alvenaria de pedra e recobrimento com laje de concreto armado. Sofre influência de maré até próximo a
Rua Dr. Armínio Tavares (região do Colégio Catarinense). Extensão: 2.058 metros;
− Canal da Avenida Mauro Ramos: seção retangular com fundo em concreto simples, laterais em alvenaria
de pedra e recobrimento com laje em concreto armado. Sofre influência de maré no trecho final da Av.
Mauro Ramos e bueiro da Av. Beira Mar Norte. Extensão: 631 metros;
− Canal do Morro do 25: seção retangular com fundo em concreto simples, laterais em alvenaria de pedra e
recobrimento em concreto armado. Não sofre influência significativa de maré. Extensão: 466 metros;
− Canal do Morro do Horácio: seção retangular com fundo em concreto simples, laterais em alvenaria de
pedra e capeamento de concreto armado e com laje removível. Sofre influência de maré até o pátio do
Supermercado Angeloni. Extensão: 2.146 metros;
− Canal da Vila Operária: seções quadrangular e trapezoidal com fundo em concreto simples, laterais em
alvenaria de pedra e alguns trechos capeados em concreto armado. Sofre influência de maré até a Rua
Otaviano Ramos. Extensão: 2.301 metros.
MICRODRENAGEM
Todas as vias pavimentadas possuem sistema de microdrenagem, ainda que não cadastrado, em sua
respectiva abrangência.
PROBLEMAS EXISTENTES
DIAGNÓSTICO TÉCNICO
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.

Alagamento no pátio da Diretoria da Vigilância Sanitária Estadual e nas ruas adjacentes, com cotas abaixo
do nível do Canal da Avenida Rio Branco.
Instabilidade das paredes do canal na Confluência da Avenida Professor Othon Gama D’Eça com a
Avenida Beira-Mar Norte (risco de desabamento de trecho da via).
Ocorrência de inundações em torno da região ao longo do Canal da Avenida Hercílio Luz, em eventos de
chuvas intensas.
Alagamento na região das ruas Menino Deus, Silva Jardim, Doutor Jorge da Luz Fontes e Anastácio
Kotzias.
Alagamento na Avenida Mauro Ramos, nas proximidades da Rua Ângelo La Porta.
Alagamento e enxurrada nas imediações da Rua Major Costa.
Alagamento na região do canal do Morro do 25. (Remanso da água pluvial na estrutura de micro
drenagem).
Alagamento à montante da Praça da Caieira, próximo à quadra da escola de samba Consulado do Samba
e enxurrada na região do canal da Vila Operária
Alagamento na região das servidões Santa Clara e Santa Catarina. (Remanso da água pluvial na estrutura
de micro drenagem)
Ocorrência de zonas de alagamento na região das Servidões Vilela e Estefânia Kincezski Lima. (Remanso
da água pluvial na estrutura de micro drenagem).

DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

Alagamento na região do cruzamento entre a Avenida Rio Branco e a Rua Esteves Júnior.
Inundação Costeira na região do Centro Sul (Centro de Convenções de Florianópolis) e da Passarela Nego
Quirido.
Alagamento na Rua Conselheiro Mafra e vias paralelas.
Alagamento na Rua Antônio Dib Mussi.
Alagamento na Rua Anita Garibaldi.
Alagamento na saída do Túnel Antonieta de Barros, próximo à Rua Treze de Maio.
Alagamento na Rua Pedro Soares, entre a Rua Artista Bittencourt e a Rua Araújo Figueiredo.
Alagamento em trechos da Avenida Hercílio Luz, entre a Rua Anita Garibaldi e a Travessa Jornalista
Osvaldo Mello.
Alagamento na região próxima à esquina da Avenida Jornalista Rubens de Arruda Ramos (Av. Beira Mar
Norte) com a Avenida Mauro Ramos.
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X. Alagamento ao longo da Avenida Mauro Ramos, entre a Rua Emílio Blum e a Rua Bulcão Viana.
XI. Enxurrada atrás do “Castelinho”, na Rua Jerônimo José Dias, próximo à residência de número 225.

PROJETOS PREVISTOS OU EM IMPLANTAÇÃO
− Projeto de Urbanização (habitação, infraestrutura e regularização fundiária) nas ZEIS do macviço do Morro
da Cruz.
− Projeto em execução de ampliação da marginal da Av. Beira Mar, iniciando a partir do acesso ao Hospital
infantil, até a Secretaria Municipal de Saúde.
OBSERVAÇÕES
Abaixo seguem algumas características da UTP relacionadas com a questão da drenagem:
− Dificuldades para a limpeza e manutenção da extensa malha de canais existentes sob as vias e edificações,
em razão da insuficiência de pontos de acesso e ausência de cadastro que dificultam a localização.
− Contaminação das águas dos canais pelo lançamento clandestino de esgoto, potencializando problemas
de saúde;
− Ocorrência de inundações em vários pontos da bacia devido à insuficiência da rede de micro e
macrodrenagem para o escoamento das águas, em razão da alta impermeabilização do solo resultante da
ocupação urbana.
− Dificuldades para o escoamento das águas na região de planície, devido à baixa declividade, à influência
de maré, potencializando o assoreamento e consequentemente os eventos de inundação.
− Obstruções dos canais em razão da construção de edificações e lançamento de resíduos sólidos;
− Execução de edificações e trechos de vias em cota abaixo dos canais;
− Execução de obras e soluções improvisadas de particulares transferindo o problema para outras áreas.
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QUADRO SÍNTESE 2 - CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema

UTP 01 - Florianópolis
Pátio Diretoria da Vigilância Sanitária Estadual e ruas adjacentes (Localidade:
Centro).

Área de abrangência do problema
- Área I

Qualificação do problema (tipo)
Alagamento no pátio da Diretoria da Vigilância Sanitária Estadual e nas ruas adjacentes, com cotas abaixo do nível do Canal
da Avenida Rio Branco.
Histórico e frequência de ocorrência
− Frequência: uma vez ao ano.
Indicativo das origens do problema
− Insuficiência da seção do canal sob as edificações para escoamento das águas.
− Impermeabilização do solo;
− Assoreamento do sistema de drenagem.
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
−
−
−
−

Prejuízos materiais;
Proliferação de vetores;
Risco de doenças de veiculação hídrica.
No terreno situado abaixo da Policlínica do Centro, o acumulo de água faz com que o canal paralelo à Rua Arno Hoeschel
funcione como conduto forçado causando a destruição de suas paredes e obstruindo a passagem da água. Este fenômeno
ocorre principalmente nas chuvas de grande intensidade.
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
− Há projeto da empresa Iguatemi para implantação de canal na Rua Arno Hoeschl.
Observações
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QUADRO SÍNTESE 2 - CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema

UTP 01 - Florianópolis
Confluência da Avenida Professor Othon Gama D’Eça com a Avenida Beira-Mar
Norte (Localidade: Centro).

Área de abrangência do problema
- Área II

Qualificação do problema (tipo)
Instabilidade das paredes do canal na Confluência da Avenida Professor Othon Gama D’Eça com a Avenida Beira-Mar Norte
(risco de desabamento de trecho da via).
Histórico e frequência de ocorrência
Indicativo das origens do problema
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
Observações
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QUADRO SÍNTESE 2 - CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema

UTP 01 - Florianópolis
Avenida Hercílio Luz e imediações. (Localidade: Centro).

Área de abrangência do problema
- Área III

Qualificação do problema (tipo)
Ocorrência de inundações em torno da região ao longo do Canal da Avenida Hercílio Luz, em eventos de chuvas intensas.
Histórico e frequência de ocorrência
− Frequência: mais de uma vez ao ano (na ocorrência de chuvas de moderada a forte – 50 mm/h – com influência de maré).
Indicativo das origens do problema
− Impermeabilização do solo (área de contribuição densamente ocupada elevando a vazão de escoamento superficial
destinada ao canal);
− Assoreamento do sistema de drenagem;
− Fatores ambientais: relevo (área de planície com baixa declividade interferindo no escoamento)
− Influência de maré;
− Lançamento indevido de resíduos sólidos e esgotos.
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
−
−
−
−

Prejuízos materiais;
Interferência na mobilidade;
Proliferação de vetores;
Risco de doenças de veiculação hídrica.

Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
Observações
− Execução de caixas de captação e “barreiras”, assim como colocação de sistema de bombeamento, executada por
particulares, para amenizar os problemas gerados.
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QUADRO SÍNTESE 2 - CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema

UTP 01 - Florianópolis
Região das ruas Menino Deus, Silva Jardim, Doutor Jorge da Luz Fontes e Anastácio
Kotzias (Localidade: Centro).

Área de abrangência do problema
- Área IV

Qualificação do problema (tipo)
Alagamento na região das ruas Menino Deus, Silva Jardim, Doutor Jorge da Luz Fontes e Anastácio Kotzias.
Histórico e frequência de ocorrência
− Frequência: na ocorrência de chuvas intensas e influência de maré.
Indicativo das origens do problema
−
−
−
−

Insuficiência do sistema de drenagem para escoamento das águas, e falta de manutenção;
Assoreamento da rede de drenagem;
Fatores ambientais: influência da maré;
Lançamento indevido de resíduos sólidos.

Consequências associadas aos problemas (indicativos)
− Interferência na mobilidade;
− Proliferação de vetores;
− Risco de doenças de veiculação hídrica.
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
− Manutenção, limpeza e desobstrução;
− Revisão dos projetos e estruturas existentes.
Observações
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QUADRO SÍNTESE 2 - CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema

UTP 01 - Florianópolis
Avenida Mauro Ramos, nas proximidades da Rua Ângelo La Porta (Localidade:
Centro).

Área de abrangência do problema
- Área V

Qualificação do problema (tipo)
Alagamento na Avenida Mauro Ramos, nas proximidades da Rua Ângelo La Porta.
Histórico e frequência de ocorrência
− Frequência: menos de uma vez ao ano.
Indicativo das origens do problema
− Precariedade e obstrução do sistema de drenagem: rompimento de laje de canal que se inicia no Morro do Céu e cruza a
Avenida Mauro Ramos, passando sob edificações.
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
− Prejuízos materiais;
− Risco de doenças de veiculação hídrica.
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
− Necessidade de manutenção constante (áreas particulares).
Observações
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QUADRO SÍNTESE 2 - CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS
Nome indicativo da Bacia:

UTP 01 - Florianópolis

Local de ocorrência do problema

Rua Major Costa e imediações (Localidade: Centro).

Área de abrangência do problema
- Área VI.A

Qualificação do problema (tipo)
Alagamento nas imediações da Rua Major Costa.
Histórico e frequência de ocorrência
− Frequência: mais de uma vez ao ano
Indicativo das origens do problema
− Insuficiência da secção dos canais de drenagem para o escoamento das águas;
− Obstruções no sistema de drenagem;
− Fatores ambientais: relevo (área plana).
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
−
−
−
−

Prejuízos materiais;
Interferência na mobilidade;
Proliferação de vetores;
Risco de doenças de veiculação hídrica.

Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)

Observações
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QUADRO SÍNTESE 2 - CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS
Nome indicativo da Bacia:

UTP 01 - Florianópolis

Local de ocorrência do problema

Rua Major Costa e imediações (Localidade: Centro).

Área de abrangência do problema
- Área VI.B

Qualificação do problema (tipo)
Enxurrada nas imediações da Rua Major Costa.
Histórico e frequência de ocorrência
− Frequência: mais de uma vez ao ano
Indicativo das origens do problema
− Insuficiência da secção dos canais de drenagem para o escoamento das águas;
− Obstruções no sistema de drenagem;
− Fatores ambientais: relevo (área de encosta);
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
− Prejuízos materiais;
− Interferência na mobilidade.
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)

Observações
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QUADRO SÍNTESE 2 - CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS
Nome indicativo da Bacia:

UTP 01 - Florianópolis

Local de ocorrência do problema

Região do Canal do Morro do 25. (Localidade: Centro).

Área de abrangência do problema
- Área VII

Qualificação do problema (tipo)
Alagamento na região do canal do Morro do 25. (Remanso da água pluvial na estrutura de micro drenagem).
Histórico e frequência de ocorrência
− Frequência: Duas vezes ao ano
Indicativo das origens do problema
− Obstrução das estruturas e tubulações executadas por particulares sem critério técnico;
− Insuficiência da seção do sistema de drenagem para escoamento das águas na região do empreendimento WOA.
− Ocupação na encosta com remoção de vegetação e impermeabilização do solo;
− O leito do Canal do Morro do 25 encontra-se totalmente ocupado por construções clandestinas.
− Assoreamento do sistema de drenagem em razão da influência de maré;
− Fatores ambientais: relevo (área de planície);
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
−
−
−
−

Prejuízos materiais;
Interferência na mobilidade;
Proliferação de vetores;
Risco de doenças de veiculação hídrica.

Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
− Revisão do sistema de drenagem a partir de critérios técnicos;
− Manutenção do canal de drenagem.
− Necessidade de projeto a montante da Rua São Vicente de Paula
Observações
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QUADRO SÍNTESE 2 - CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS
Nome indicativo da Bacia:

UTP 01 - Florianópolis

Local de ocorrência do problema
Área de abrangência do problema

Região do Canal da Vila Operária (Localidade: Saco dos Limões).

- Área VIII.A

Qualificação do problema (tipo)
Alagamento à montante da Praça da Caieira, próximo à quadra da escola de samba Consulado do Samba.
Histórico e frequência de ocorrência
− Frequência: Uma vez ao ano (na ocorrência de chuvas intensas com influência de maré).
Indicativo das origens do problema
− Ocupação na encosta com remoção de vegetação e impermeabilização do solo;
− Assoreamento do sistema de drenagem
− Influência de maré;
− Fatores ambientais: relevo (área de planície);
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
−
−
−
−

Prejuízos materiais;
Interferência na mobilidade;
Proliferação de vetores;
Risco de doenças de veiculação hídrica.

Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
− Manutenção frequente do canal da Vila Operária.
Observações
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QUADRO SÍNTESE 2 - CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS
Nome indicativo da Bacia:

UTP 01 - Florianópolis

Local de ocorrência do problema

Região do Canal da Vila Operária (Localidade: Saco dos Limões).

Área de abrangência do problema
- Área VIII.B

Qualificação do problema (tipo)
Enxurrada na Região do canal da Vila Operária.
Histórico e frequência de ocorrência
− Frequência: Uma vez ao ano (na ocorrência de chuvas intensas com influência de maré).
Indicativo das origens do problema
−
−
−
−
−

Ocupação na encosta com remoção de vegetação e impermeabilização do solo;
Assoreamento do sistema de drenagem
Influência de maré;
Fatores ambientais: relevo (encosta – caminhos preferenciais);
Muitas ruas construídas nas encostas perpendicularmente as curvas de níveis se comportem como canais de drenagem em
chuvas mais intensas, potencializando o problema.

Consequências associadas aos problemas (indicativos)
− Prejuízos materiais;
− Interferência na mobilidade;
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
− Manutenção frequente do canal da Vila Operária.
Observações
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QUADRO SÍNTESE 2 - CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS
Nome indicativo da Bacia:

UTP 01 - Florianópolis

Local de ocorrência do problema

Servidões Zumbi dos Palmares e Santo Antônio. (Localidade: Centro).

Área de abrangência do problema
- Área IX

Qualificação do problema (tipo)
Alagamento na região das servidões Santa Clara e Santa Catarina. (Remanso da água pluvial na estrutura de micro drenagem)
Histórico e frequência de ocorrência
− Frequência: mais de uma vez ao ano (na ocorrência de chuvas intensas com influência de maré)
Indicativo das origens do problema
−
−
−
−
−

Obstruções no sistema de drenagem;
Impermeabilização do solo;
Assoreamento do sistema de drenagem em razão;
Fatores ambientais: relevo (área de planície), influência de maré;
Lançamento indevido de resíduos sólidos e esgotos.

Consequências associadas aos problemas (indicativos)
−
−
−
−

Prejuízos materiais;
Interferência na mobilidade;
Proliferação de vetores;
Risco de doenças hídricas.

Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
Observações
− Área caracterizada como de média suscetibilidade a inundação;
− Canal da região tamponado, mas com trecho aberto.
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QUADRO SÍNTESE 2 - CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema

UTP 01 - Florianópolis
Servidões Vilela e Estefânia Kincezki Limas (Localidade: Centro).

Área de abrangência do problema
- Área X

Qualificação do problema (tipo)
Ocorrência de zonas de alagamento na região das Servidões Vilela e Estefânia Kincezski Lima. (Remanso da água pluvial na
estrutura de micro drenagem).
Histórico e frequência de ocorrência
− Frequência: mais de uma vez ao ano (na ocorrência de chuvas intensas com influência de maré).
Indicativo das origens do problema
−
−
−
−
−
−

Obstruções no sistema de drenagem;
Impermeabilização do solo;
Assoreamento do sistema de drenagem
Influência de maré;
Fatores ambientais: relevo (área de planície);
Lançamento indevido de resíduos sólidos e esgotos.

Consequências associadas aos problemas (indicativos)
− Prejuízos materiais;
− Interferência na mobilidade;
− Proliferação de vetores; risco de doenças de veiculação hídrica.
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)

Observações
− Servidão Estefânia Kincezki Limas executada sobre o canal (Canal do Morro do Horácio).
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QUADRO SÍNTESE 3 – CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS JUNTO À POPULAÇÃO
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema

UTP 01 - Florianópolis
Região do cruzamento entre a Avenida Rio Branco e a Rua Esteves Júnior. (Localidade:
Centro)

Área de abrangência do problema
- Área I

Qualificação do problema (tipo)
Alagamento na região do cruzamento entre a Avenida Rio Branco e a Rua Esteves Júnior.
Histórico e frequência de ocorrência
- Histórico: há muitos anos.
- Frequência: 1 ou 2 vezes ao ano.
Indicativo das origens do problema
- Chuvas torrenciais;
- Obstrução das bocas de lobo em razão do acúmulo de lixo, principalmente devido à ausência de lixeiras da Prefeitura, e ao
umedecimento do papelão utilizado pelos estabelecimentos comerciais para armazenar os resíduos.
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
- Transtornos à mobilidade urbana;
- Trânsito nas vias de circulação.
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
- Local adequado para a disposição dos resíduos, evitando também o aparecimento de insetos.
Observações
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QUADRO SÍNTESE 3 – CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS JUNTO À POPULAÇÃO
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema

UTP 01 - Florianópolis
Região do Centro Sul (Centro de Convenções de Florianópolis) e da Passarela Nego
Quirido. (Localidade: Centro)

Área de abrangência do problema
- Área II

Qualificação do problema (tipo)
Inundação Costeira na região do Centro Sul (Centro de Convenções de Florianópolis) e da Passarela Nego Quirido.
Histórico e frequência de ocorrência
- Histórico: desde 2016.
- Frequência: na ocorrência de maré alta.
Indicativo das origens do problema
- Aterramento de locais indevidos.
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
Observações
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QUADRO SÍNTESE 3 – CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS JUNTO À POPULAÇÃO
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema
Área de abrangência do problema

UTP 01 - Florianópolis
Rua Conselheiro Mafra e vias paralelas. (Localidade: Centro)

- Área III

Qualificação do problema (tipo)
Alagamento na Rua Conselheiro Mafra e vias paralelas.
Histórico e frequência de ocorrência
- Histórico: desde 2015.
- Frequência: na ocorrência de chuvas de média intensidade.
Indicativo das origens do problema
- Depressões em diversos pontos das vias de circulação;
- Bocas de lobo dispostas em cotas altimétricas inadequadas.
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
- Acúmulo de resíduos;
- Odores indesejáveis.
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
- Terraplenagem;
- Repavimentação da via;
- Retificação do sistema de drenagem pluvial.
Observações
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QUADRO SÍNTESE 3 – CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS JUNTO À POPULAÇÃO
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema
Área de abrangência do problema

UTP 01 - Florianópolis
Rua Antônio Dib Mussi. (Localidade: Centro)

- Área IV

Qualificação do problema (tipo)
Alagamento na Rua Antônio Dib Mussi.
Histórico e frequência de ocorrência
- Histórico: há muitos anos.
- Frequência: 2 ou 3 vezes ao ano.
Indicativo das origens do problema
- Escoamento superficial elevado.
- Obstrução das bocas de lobo em razão do acúmulo de lixo, principalmente devido à ausência de lixeiras da Prefeitura, e ao
umedecimento do papelão utilizado pelos estabelecimentos comerciais para armazenar os resíduos.
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
- Local adequado para a disposição dos resíduos, evitando também o aparecimento de insetos.
Observações
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QUADRO SÍNTESE 3 – CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS JUNTO À POPULAÇÃO
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema
Área de abrangência do problema

UTP 01 - Florianópolis
Rua Anita Garibaldi. (Localidade: Centro)

- Área V

Qualificação do problema (tipo)
Alagamento na Rua Anita Garibaldi.
Histórico e frequência de ocorrência
- Histórico: há muitos anos.
- Frequência: na ocorrência de chuvas.
Indicativo das origens do problema
- Alto grau impermeabilização do solo;
- Insuficiência de caixas de captação;
- Disposição inadequada dos resíduos sólidos na região central da cidade;
- Obstrução dos dispositivos de drenagem;
- Insuficiência de bocas de lobo e de drenagem subterrânea no trecho apresentado.
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
- Dificuldades na mobilidade dos pedestres;
- Problemas relacionados ao saneamento, principalmente o carreamento de lixos e resíduos pelo escoamento superficial;
- Proliferação de vetores.
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
- Maior fiscalização e regulamentação sobre a disposição dos resíduos.
Observações
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QUADRO SÍNTESE 3 – CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS JUNTO À POPULAÇÃO
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema

UTP 01 - Florianópolis
Saída do Túnel Antonieta de Barros, próximo à Rua Treze de Maio. (Localidade: José
Mendes).

Área de abrangência do problema
- Área VI

Qualificação do problema (tipo)
Alagamento na saída do Túnel Antonieta de Barros, próximo à Rua Treze de Maio.
Histórico e frequência de ocorrência
- Histórico: nos anos de 2011 e 2012.
- Frequência: na ocorrência de chuvas torrenciais.
Indicativo das origens do problema
- Insuficiência e subdimensionamento da rede de drenagem;
- Chuvas intensas;
- Região que apresenta baixa elevações no terreno;
- Obstrução dos acessórios de drenagem.
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
- Buracos no asfalto das vias de circulação.
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
- Limpeza e manutenção da rede de drenagem;
- Fechamento dos buracos existentes nas vias;
- Implantação de bacias de retenção nas áreas verdes próximas;
- Desvio do escoamento das águas na encosta.
Observações
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QUADRO SÍNTESE 3 – CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS JUNTO À POPULAÇÃO
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema

UTP 01 - Florianópolis
Rua Pedro Soares, entre a Rua Artista Bittencourt e a Rua Araújo Figueiredo. (Localidade:
Centro)

Área de abrangência do problema
- Área VII

Qualificação do problema (tipo)
Alagamento na Rua Pedro Soares, entre a Rua Artista Bittencourt e a Rua Araújo Figueiredo.
Histórico e frequência de ocorrência
Indicativo das origens do problema
- Escoamento superficial elevado.
- Ausência de drenagem na escadaria do Teatro da UBRO.
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
- Transtornos na mobilidade dos pedestres.
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
Observações
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QUADRO SÍNTESE 3 – CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS JUNTO À POPULAÇÃO
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema

UTP 01 - Florianópolis
Trechos da Avenida Hercílio Luz, entre a Rua Anita Garibaldi e a Travessa Jornalista
Osvaldo Mello. (Localidade: Centro)

Área de abrangência do problema
- Área VIII

Qualificação do problema (tipo)
Alagamento em trechos da Avenida Hercílio Luz, entre a Rua Anita Garibaldi e a Travessa Jornalista Osvaldo Mello.
Histórico e frequência de ocorrência
- Histórico: há cerca de 1 ano;
- Frequência: na temporada de chuvas (verão).
Indicativo das origens do problema
- Ineficiência das bocas de lobo.
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
Observações
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QUADRO SÍNTESE 3 – CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS JUNTO À POPULAÇÃO
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema

UTP 01 - Florianópolis
Região próxima à esquina da Avenida Jornalista Rubens de Arruda Ramos (Av. Beira Mar
Norte) com a Avenida Mauro Ramos. (Localidade: Centro)

Área de abrangência do problema
- Área IX

Qualificação do problema (tipo)
Alagamento na região próxima à esquina da Avenida Jornalista Rubens de Arruda Ramos (Av. Beira Mar Norte) com a
Avenida Mauro Ramos.
Histórico e frequência de ocorrência
- Histórico: continuamente.
- Frequência: na ocorrência de chuvas, mesmo quando são de baixa intensidade.
Indicativo das origens do problema
- Ocorrência de chuvas.
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
- Aquaplanagem e risco de acidentes de trânsito.
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
- Implantação de bocas de lobo mais eficientes.
Observações
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QUADRO SÍNTESE 3 – CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS JUNTO À POPULAÇÃO
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema

UTP 01 - Florianópolis
Ao longo da Avenida Mauro Ramos, entre a Rua Emílio Blum e a Rua Bulcão Viana.
(Localidade: Centro)

Área de abrangência do problema
- Área X

Qualificação do problema (tipo)
Alagamento ao longo da Avenida Mauro Ramos, entre a Rua Emílio Blum e a Rua Bulcão Viana.
Histórico e frequência de ocorrência
- Histórico: há mais de 30 anos.
- Frequência: na ocorrência de chuvas torrenciais.
Indicativo das origens do problema
- Ineficiência do sistema de drenagem;
- Impermeabilização do solo.
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
- Transtornos aos pedestres, veículos e transporte público;
- Riscos de acidentes de trânsito;
- Danificações nas obras de infraestrutura como asfalto e guias das vias de circulação.
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
- Redimensionamento da rede de drenagem;
- Manutenção da rede de drenagem;
- Criação de espaços de retenção temporária de água pluvial, como os “piscinões”;
- Ações e esclarecimentos a respeito da educação ambiental;
- Melhoria na disposição dos contentores de lixo;
- Aumento da frequência de coleta dos resíduos sólidos.
Observações
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QUADRO SÍNTESE 3 – CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS JUNTO À POPULAÇÃO
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema

UTP 01 - Florianópolis
Atrás do “Castelinho”, na Rua Jerônimo José Dias, próximo à residência de número 225.
(Localidade: Saco dos Limões)

Área de abrangência do problema
- Área XI

Qualificação do problema (tipo)
Enxurrada atrás do “Castelinho”, na Rua Jerônimo José Dias, próximo à residência de número 225.
Histórico e frequência de ocorrência
- Histórico: nos anos de 2011 e 2012.
- Frequência: na ocorrência de chuvas torrenciais.
Indicativo das origens do problema
- Ocupação irregular na encosta;
- Rede de drenagem insuficiente.
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
- Deslizamentos de terra;
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
- Com o advento do deslizamento de terra, foi construído um muro de arrimo e implementada a drenagem no terreno vizinho,
mediante gastos da própria comunidade. Diante disso, é necessário supervisionar a manutenção da drenagem recente
realizada.
Observações
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Figura 3. Mapa síntese dos problemas de drenagem da UTP 01 – Florianópolis
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UTP 02 – ESTREITO
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QUADRO SÍNTESE 1 – CARACTERIZAÇÃO DA BACIA HIDROGRÁFICA
NOME DA BACIA

UTP 02 – ESTREITO

CONFIGURAÇÕES LOCAIS
ÁREA DE ABRANGÊNCIA
Localidades integrantes: Coloninha, Canto, Estreito,
Balneário, Jardim Atlântico na integra e parte de
Capoeiras, Coqueiros e Monte Cristo.

Nas praias do Matadouro e do balneário,
apresenta rampas de colúvio-eluvionais
(detritos rochosos produto do intemperismo)
e áreas de acumulação marinha. Ocorrência
de áreas de aterro antropocêntrico recente
na praia do Matadouro.
A vegetação nativa é escassa. Observasse na
área central do bairro Jardim Atlântico, no
setor sul/sudoeste do bairro Estreito, na
porção leste do bairro Capoeiras e nordeste
do bairro de Coqueiros a maior ocorrência de
resquícios
da
vegetação
que
são
caracterizados como Restinga Arbórea em
estágio Avançado (RAA), Floresta Atlântica
em estágio Inicial (FAI), Restinga Arbustiva
Estágio Avançado (RBA), Restinga Arbórea
em estágio Inicial (RAI), Floresta Atlântica em
estágio Médio (FAM), respectivamente. Na
Rua Afonso Pena, encontra-se o Bosque
Pedro Medeiros, que se constitui numa Área
Verde de Lazer – AVL numa extensão
territorial de aproximadamente 18 mil
metros quadrados, das quais 10 mil metros
quadrados correspondem a uma área
remanescente de Mata Atlântica.
A UTP apresenta alto grau de urbanização
ocasionando baixa condição de infiltração e
alta impermeabilização do solo.
DESCRIÇÃO FÍSICA BÁSICA DOS PRINCIPAIS
CORPOS HÍDRICOS

CARACTERÍSTICAS
FÍSICO

PREDOMINANTES

DO

MEIO

A UTP 02 – Bacia do estreito tem uma extensão
territorial de 6,00 km2. O relevo é constituído por
morros com baixas altitudes (aproximadamente 70
m) espalhados pela bacia e planície costeira na
porção nordeste.

A UTP 02 é constituída por três canais
principais: Canal do Jardim Atlântico (ou
Canal Buchele), Canal do Figueirense e Canal
da Rua Heitor Blum.

USO E OCUPAÇÃO DO SOLO
OCUPAÇÃO URBANA
A área de abrangência desta bacia encontra-se totalmente ocupada, não ocorrendo vazios significativos para
expansão. Em razão do alto grau de urbanização e consequentemente impermeabilização do solo existente
na região há baixa capacidade de infiltração, favorecendo o escoamento superficial direto.
De acordo com o zoneamento estabelecido no Plano Diretor Municipal a maior parte desta UTP caracterizase como Área Residencial Mista (ARM) e Área Mista Central (AMC). Apresentam ainda pequenas regiões de
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Áreas Verdes de Lazer (AVL), Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS), Áreas Comunitárias Institucional (ACI)
e Área Mista de Serviço (AMS). Sobrepondo a algumas dessas áreas, há as Áreas Especiais de Interesse Social
(AEIS), Área de Entorno dos Bens Tombados pelo IPHAN (AEBT) e as Área de Preservação Cultural (APC). A
taxa média de impermeabilidade prevista na área de ocupação é cerca de 70%, segundo Plano Diretor.

ÁREAS AMBIENTALMENTE PROTEGIDAS
Esta UTP não apresenta Unidades de Conservação, podendo ser observado uma extensa área na Beira Mar
continental denominada como Área Verde de Lazer (AVL) e o Bosque Pedro Medeiros, também uma AVL,
assim como áreas protegidas de topo de morros e margens de cursos d’água.
INFRAESTRUTURA DE MACRO E MICRO DRENAGEM
MACRODRENAGEM:
Essa UTP apresenta infraestrutura de macrodrenagem constituída principalmente por cursos d’água e canais
secundários que, em razão do processo de urbanização da área foram retificados, canalizados e cobertos ao
longo dos anos.
Na região continental, onde se encontra esta bacia, foi executado o maior número os projetos e obras
decorrentes do Plano Diretor de Drenagem Urbana,
Abaixo segue uma breve descrição e características das três principais estruturas de macrodrenagem desta
UTP:
Canal do Jardim Atlântico ou Canal Buchele: Inicia-se a partir da junção da Rua Felipe Neves com a Rodovia
PC-3, seguindo pela mesma até a rótula do Jardim Atlântico, desaguando na Baía Norte> faz divisa com o
município vizinho de São José. Possui uma extensão aproximada de 1.620 metros em seção de forma
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trapezoidal, com revestimento somente nas laterais (gabião tipo manta). Sujeito à influência da maré até a
rótula da Av. Atlântica.

Canal do Figueirense: Tem início no bueiro da Rua José de Abreu, seguindo pelo terreno do Estádio Orlando
Scarpeli e pelo Ginásio de Esportes em direção à Rua Antônio Gomes e Praça Nossa Senhora da Glória até
desaguar na Baía Norte. Sua extensão é de aproximadamente 1.150 metros em secção de forma retangular,
fundo em concreto simples, laterais em alvenaria de pedra. Está capeado em alguns trechos com laje de
concreto armado. A influência da maré ocorre até a Praça Nossa Senhora da Glória.
Canal da Rua Heitor Blum: Após a Av. Gov. Ivo Silveira, segue em direção a Baía Norte, passando pela Praça
Paulo Schlemper, Praça Roberto Oliveira e seguindo pela Rua Heitor Blum até desaguar na Baía Norte. Possui
extensão aproximada de 1.450 metros em secção de forma retangular, com os seguintes materiais
revestimento: Desde a Rua Barreiros Filho até a Praça Roberto Oliveira, fundo de concreto simples, laterais
em alvenaria de pedra e laje de concreto armado. A partir da praça é todo em concreto armado sob o leito da
Rua Heitor Blum. Sujeito à influência da maré somente junto à foz.
MICRODRENAGEM
Todas as vias pavimentadas possuem sistema de microdrenagem, ainda que não cadastradas, em suas
respectivas abrangências.
PROBLEMAS EXISTENTES
DIAGNÓSTICO TÉCNICO
I.

Alagamento na junção da Rua Elesbão Pinto da Luz com a Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira –
“PC3”. Bueiros obstruídos, principalmente os que atravessam a rótula.
II. Inundação na região compreendida pela Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira – “PC3” e as Ruas José
Luiz Vieira e Professora Regina Waltrick Ramos.
III. Alagamento na região entre a Avenida Marinheiro Max Schramm, Ruas Padre Marcelino Champagnat e
Pedro de Moura Ferro.
IV. Alagamento na região compreendida entre as ruas Luiz Gonzaga Valente, Maestro Álvaro Souza, Edson
Silva Jardim e Santa Rita de Cássia.
V. Alagamento no entorno da Rua Ministro Ribeiro da Costa e Servidão Manoel Reis
VI. Alagamento na região das Rua Professor Barreiros Filho e Santa Rita de Cássia (Canal da Rua Heitor
Blum).
VII. Alagamento nas imediações da Rua Prof. João José Cabral.
VIII. Alagamento na região em torno do Canal do Figueirense.
IX. Alagamento na região da Rua Professor Barreiros Filho (Canal da Rua Heitor Blum).
DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO
I.
II.
III.
IV.

Alagamento na Avenida Juscelino K. de Oliveira.
Alagamento na região próxima à Rua Prof. Rogerio Vieira.
Alagamento na Rua Felipe Neves com a Rua Coronel Caetano Costa.
Alagamento em frente à escola de aprendizes de marinheiro e Casas D’água. (parte coincidente com Área
V do Diagnóstico Técnico)
V. Obstrução de algum acessório de drenagem na Rua José de Abreu com esquina da Rua Humaitá. (parte
coincidente com Área IX do Diagnóstico Técnico)
VI. Alagamento entre o início da Rua Coronel Pedro Demoro e da Rua General Liberato Bittencourt. (parte
coincidente com Área VIII do Diagnóstico Técnico)
VII. Alagamento na esquina da Rua Sérgio Gill com a Rua Vereador Batista Pereira.
VIII. Alagamento na esquina da Rua Santa Teresa com a Rua Vereador Batista Pereira.
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IX. Alagamento na Rua Professor Barreiros Filho.
X. Alagamento na esquina da Rua Santa Teresa com a Rua São José. (Parte coincidente com Área VIII do
Diagnóstico Técnico)
XI. Alagamento na Rua Manoel de Oliveira Ramos.
PROJETOS PREVISTOS OU EM IMPLANTAÇÃO
O Programa Floripa Se Liga na Rede, previsto para ser implantado em 2016, prevê a identificação de conexões
irregulares da rede de esgoto à rede de drenagem.
Para o Canal do Jardim Atlântico existe projeto de drenagem junto a Via PC-3, porém não executado.
OBSERVAÇÕES
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QUADRO SÍNTESE 2 - CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema

UTP 02 - Estreito
Rua Elesbão Pinto da Luz na junção com a Avenida Juscelino Kubitschek de
Oliveira – “PC3”. (Localidade: Jardim Atlântico).

Área de abrangência do problema
- Área I

Qualificação do problema (tipo)
Alagamento na junção da Rua Elesbão Pinto da Luz com a Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira – “PC3”. Bueiros
obstruídos, principalmente os que atravessam a rótula.
Histórico e frequência de ocorrência
− Frequência: uma vez ao ano.
Indicativo das origens do problema
− Insuficiência da seção de escoamento do sistema de drenagem (estrangulamento da seção na travessia);
− Impermeabilização do solo em razão da urbanização.
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
−
−
−
−
−

Prejuízos materiais;
Interferência na mobilidade;
Proliferação de vetores;
Risco de doenças de veiculação hídrica;
Impacto no material de recobrimento das vias.

Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
− Reestruturação (ampliação) da travessia.
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QUADRO SÍNTESE 2 - CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema

UTP 2 – Estreito
Entre a Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira – “PC3” e as Ruas José Luiz
Vieira e Professora Regina Waltrick Ramos. (Localidade: Jardim Atlântico).

Área de abrangência do problema
- Área II

Qualificação do problema (tipo)
Inundação na região compreendida pela Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira – “PC3” e as Ruas José Luiz Vieira e
Professora Regina Waltrick Ramos.
Histórico e frequência de ocorrência
− Histórico de ocorrência desde 1997;
− Frequência: mais de uma vez ao ano (agravamento da situação em razão da ocupação urbana irregular na área).
Indicativo das origens do problema
− Obstrução das estruturas do sistema de drenagem (Canal do Jardim Atlântico);
− Lançamento indevido de resíduos sólidos e esgotos.
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
−
−
−
−

Prejuízos materiais;
Interferência na mobilidade;
Proliferação de vetores;
Risco de doenças de veiculação hídrica.

Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
− Realocação da população que ocupa a área.
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QUADRO SÍNTESE 2 - CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema

UTP 02 - Estreito
Entre Avenida Marinheiro Max Schramm e Ruas Padre Marcelino
Champagnat e Pedro de Moura Ferro (região do Supermercado Angeloni).
(Localidade: Jardim Atlântico).

Área de abrangência do problema
- Área III

Qualificação do problema (tipo)
Alagamento na região entre a Avenida Marinheiro Max Schramm, Ruas Padre Marcelino Champagnat e Pedro de Moura
Ferro.
Histórico e frequência de ocorrência
− Frequência: mais de uma vez ao ano (2x).
Indicativo das origens do problema
− Insuficiência da seção de escoamento do sistema de drenagem;
− Assoreamento da drenagem;
− Influência da maré.
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
−
−
−
−

Prejuízos materiais;
Interferência na mobilidade;
Proliferação de vetores;
Risco de doenças de veiculação hídrica.

Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
− Há projeto em elaboração pela Prosul.
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QUADRO SÍNTESE 2 - CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema

UTP 02 - Estreito
Região entre as ruas Luiz Gonzaga Valente, Maestro Álvaro Souza, Edson Silva
Jardim e Santa Rita de Cássia. (Localidade: Coloninha).

Área de abrangência do problema
- Área IV

Qualificação do problema (tipo)
Alagamento na região compreendida entre as ruas Luiz Gonzaga Valente, Maestro Álvaro Souza, Edson Silva Jardim e Santa
Rita de Cássia.
Histórico e frequência de ocorrência
− Frequência: mais de uma vez ao ano (2x).
Indicativo das origens do problema
− Falta de manutenção, insuficiência de seção de escoamento e obstrução das estruturas do sistema de drenagem;
− Alteração de galerias por particulares;
− Impermeabilização do solo em razão da urbanização;
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
−
−
−
−

Prejuízos materiais;
Interferência na mobilidade;
Proliferação de vetores;
Risco de doenças de veiculação hídrica.

Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
− Solicitado Projeto para Prosul
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QUADRO SÍNTESE 2 - CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema

UTP 02 - Estreito
Rua Ministro Ribeiro da Costa e Servidão Manoel Reis. (Localidade: Jardim
Atlântico).

Área de abrangência do problema
- Área V

Qualificação do problema (tipo)
Alagamento no entorno da Rua Ministro Ribeiro da Costa e Servidão Manoel Reis
Histórico e frequência de ocorrência
− Frequência: mais de uma vez ao ano (3x).
Indicativo das origens do problema
− Precariedade, falta de manutenção e insuficiência da seção de escoamento do sistema de drenagem;
− Assoreamento do sistema de drenagem
− Influência da maré.
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
−
−
−
−
−

Prejuízos materiais;
Interferência na mobilidade;
Proliferação de vetores;
Risco de doenças de veiculação hídrica;
Rompimento do material de recobrimento das vias (lajotas).

Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
− Existe projeto da empresa Prosul (construção de canal) para o qual já foi solicitada revisão (projeto mais “complexo”).
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QUADRO SÍNTESE 2 - CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema

UTP 02 - Estreito
Região das Ruas Professor Barreiros Filho e Santa Rita de Cássia (Localidade:
Coloninha).

Área de abrangência do problema
- Área VI

Qualificação do problema (tipo)
Alagamento na região das Rua Professor Barreiros Filho e Santa Rita de Cássia (Canal da Rua Heitor Blum).
Histórico e frequência de ocorrência
− Frequência: menos de uma vez ao ano (montante) e mais de uma vez ao ano (2x) – jusante.
Indicativo das origens do problema
− Falta de manutenção do sistema de drenagem;
− Lançamento indevido de resíduos sólidos (ocupação urbana irregular à montante).
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
−
−
−
−

Prejuízos materiais;
Interferência na mobilidade;
Proliferação de vetores;
Risco de doenças de veiculação hídrica.

Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
− Solicitado Projeto para Prosul.
− Necessidade de desapropriação para execução de obras.
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QUADRO SÍNTESE 2 - CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema

UTP 02 - Estreito
Rua Professor João José Cabral. (Localidade: Balneário).

Área de abrangência do problema
- Área VII

Qualificação do problema (tipo)
Alagamento nas imediações da Rua Prof. João José Cabral.
Histórico e frequência de ocorrência
− Frequência: mais de uma vez ao ano (2x) – ocorrência de chuvas intensas e influência de maré.
Indicativo das origens do problema
− Insuficiência do sistema de drenagem;
− Assoreamento da drenagem vinculado com a influência da maré;
− Fatores ambientais: influência da maré.
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
−
−
−
−

Prejuízos materiais;
Interferência na mobilidade;
Proliferação de vetores;
Risco de doenças de veiculação hídrica.

Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
− Existe Projeto da Empresa Iguatemi de nov/2014 (obra principal: substituição da tubulação existente de 100 cm para duas
de 60 cm) sem previsão de execução.
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QUADRO SÍNTESE 2 - CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS
Nome indicativo da Bacia:

UTP 02 - Estreito

Local de ocorrência do problema

Canal do Figueirense. (Localidades: Canto/Balneário).

Área de abrangência do problema
- Área VIII

Qualificação do problema (tipo)
Alagamento na região em torno do Canal do Figueirense.
Histórico e frequência de ocorrência
− Frequência: menos de uma vez ao ano (a cada 5 anos).
Indicativo das origens do problema
− Falta de manutenção e obstrução das estruturas do sistema de drenagem;
− Impermeabilização do solo em razão da urbanização;
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
−
−
−
−

Prejuízos materiais;
Interferência na mobilidade;
Proliferação de vetores;
Risco de doenças de veiculação hídrica.

Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
− Manutenção, limpeza e ampliação do Canal.

71

QUADRO SÍNTESE 2 - CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema

UTP 02 - Estreito
Região da Rua Professor Barreiros Filho (Localidade: Coloninha).

Área de abrangência do problema
- Área IX

Qualificação do problema (tipo)
Alagamento na região da Rua Professor Barreiros Filho (Canal da Rua Heitor Blum).
Histórico e frequência de ocorrência
− Frequência: menos de uma vez ao ano (montante) e mais de uma vez ao ano (2x) – jusante.
Indicativo das origens do problema
− Falta de manutenção do sistema de drenagem.
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
−
−
−
−

Prejuízos materiais;
Interferência na mobilidade;
Proliferação de vetores;
Risco de doenças de veiculação hídrica.

Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
− Solicitado Projeto para Prosul.
− Necessidade de desapropriação para execução de obras.
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QUADRO SÍNTESE 3 – CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS JUNTO À POPULAÇÃO
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema
Área de abrangência do problema

UTP 02 - Estreito
Avenida Juscelino K. de Oliveira.

- Área I

Qualificação do problema (tipo)
Alagamento na Avenida Juscelino K. de Oliveira.
Histórico e frequência de ocorrência
- Histórico: Há 30 anos.
- Frequência: Quando ocorrem chuvas intensas.
Indicativo das origens do problema
- Chuva de alta intensidade.
- Instalação da vala na comunidade.
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
- Casas inundadas.
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
- Projetar sistema adequado de rede de drenagem;
- Retomar a área de preservação permanente (APP);
- Limpeza dos bueiros;
Observações
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QUADRO SÍNTESE 3 – CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS JUNTO À POPULAÇÃO
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema
Área de abrangência do problema

UTP 02 - Estreito
Na região próxima à Rua Prof. Rogerio Vieira.

- Área II

Qualificação do problema (tipo)
Alagamento na região próxima à Rua Prof. Rogerio Vieira.
Histórico e frequência de ocorrência
- Histórico: Sempre ocorreu, porém, atualmente com menor frequência.
- Frequência: Quando ocorrem chuvas torrenciais (há dois anos não ocorrem).
Indicativo das origens do problema
- Terreno baixo.
- Alteração do curso d’água.
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
- Afeta a mobilidade urbana, principalmente quando se trata da passagem de ônibus pelo local.
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
Observações
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QUADRO SÍNTESE 3 – CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS JUNTO À POPULAÇÃO
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema
Área de abrangência do problema

UTP 02 - Estreito
Rua Felipe Neves com a Rua Coronel Caetano Costa.

- Área III

Qualificação do problema (tipo)
Alagamento na Rua Felipe Neves com a Rua Coronel Caetano Costa.
Histórico e frequência de ocorrência
- Histórico: Sempre ocorreu.
- Frequência: Quando ocorrem chuvas intensas.
Indicativo das origens do problema
- Projeto inadequado da rede de drenagem.
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
- Alagamento das casas.
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
- Limpeza de todos os bueiros.
Observações
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QUADRO SÍNTESE 3 – CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS JUNTO À POPULAÇÃO
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema
Área de abrangência do problema

UTP 02 - Estreito
Em frente à escola de aprendizes de marinheiro e Casas D’água.

- Área IV

Qualificação do problema (tipo)
Alagamento em frente à escola de aprendizes de marinheiro e Casas D’água.
Histórico e frequência de ocorrência
- Histórico: Indeterminado.
- Frequência: Quando ocorrem chuvas intensas.
Indicativo das origens do problema
- Quando ocorrem chuvas intensas.
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
- Interferência à mobilidade urbana.
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
- Projeto de ampliação da rede de drenagem.
Observações
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QUADRO SÍNTESE 3 – CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS JUNTO À POPULAÇÃO
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema
Área de abrangência do problema

UTP 02 - Estreito
Rua José de Abreu com esquina da Rua Humaitá.

- Área V

Qualificação do problema (tipo)
Obstrução de algum acessório de drenagem na Rua José de Abreu com esquina da Rua Humaitá.
Histórico e frequência de ocorrência
- Histórico: Sempre ocorreu.
- Frequência: Quando chove.
Indicativo das origens do problema
- Projeto inadequado de rede de drenagem.
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
- Alagamento nas ruas que podem ocasionar acidentes.
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
- Limpeza de todos os bueiros.
- Refazer os projetos de dutos de drenagem.
Observações
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QUADRO SÍNTESE 3 – CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS JUNTO À POPULAÇÃO
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema
Área de abrangência do problema

UTP 02 - Estreito
Entre o início da Rua Coronel Pedro Demoro e da Rua General Liberato Bittencourt.

- Área VI

Qualificação do problema (tipo)
Alagamento entre o início da Rua Coronel Pedro Demoro e da Rua General Liberato Bittencourt.
Histórico e frequência de ocorrência
- Histórico: Sempre ocorreu.
- Frequência: Quando chove.
Indicativo das origens do problema
- Projeto inadequado de rede de drenagem.
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
- Alagamento nas ruas que podem ocasionar acidentes.
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
- Limpeza de todos os bueiros.
- Refazer os projetos de dutos de drenagem.
Observações
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QUADRO SÍNTESE 3 – CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS JUNTO À POPULAÇÃO
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema
Área de abrangência do problema

UTP 02 - Estreito
Esquina da Rua Sérgio Gill com a Rua Vereador Batista Pereira.

- Área VII

Qualificação do problema (tipo)
Alagamento na esquina da Rua Sérgio Gill com a Rua Vereador Batista Pereira.
Histórico e frequência de ocorrência
- Histórico: Há 7 anos.
- Frequência: 2 vezes ao ano.
Indicativo das origens do problema
- Chuvas intensas;
- Maré alta;
- Ressaca do mar.
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
- Interferência na mobilidade urbana;
- Danos à saúde pública (proliferação de mosquitos).
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
- Redimensionamento da rede de drenagem;
- Limpeza constante das galerias na praia.
Observações
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QUADRO SÍNTESE 3 – CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS JUNTO À POPULAÇÃO
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema
Área de abrangência do problema

UTP 02 - Estreito
Esquina da Rua Santa Teresa com a Rua Vereador Batista Pereira.

- Área VIII

Qualificação do problema (tipo)
Alagamento na esquina da Rua Santa Teresa com a Rua Vereador Batista Pereira.
Histórico e frequência de ocorrência
- Histórico: Há 7 anos.
- Frequência: 2 vezes ao ano.
Indicativo das origens do problema
- Chuvas intensas;
- Maré alta;
- Ressaca do mar.
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
- Interferência na mobilidade urbana;
- Danos à saúde pública (proliferação de mosquitos).
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
- Redimensionamento da rede de drenagem;
- Limpeza constante das galerias na praia.
Observações
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QUADRO SÍNTESE 3 – CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS JUNTO À POPULAÇÃO
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema
Área de abrangência do problema

UTP 2 – Estreito.
Rua Professor Barreiros Filho.

- Área IX

Qualificação do problema (tipo)
Alagamento na Rua Professor Barreiros Filho.
Histórico e frequência de ocorrência
- Histórico: Há anos.
- Frequência: Quando ocorrem chuvas intensas.
Indicativo das origens do problema
- Subdimensionamento do sistema de drenagem.
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
- Interferências na mobilidade urbana.
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
Observações
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QUADRO SÍNTESE 3 – CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS JUNTO À POPULAÇÃO
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema
Área de abrangência do problema

UTP 02 - Estreito
Esquina da Rua Santa Teresa com a Rua São José.

- Área X

Qualificação do problema (tipo)
Alagamento na esquina da Rua Santa Teresa com a Rua São José.
Histórico e frequência de ocorrência
- Histórico: Há 7 anos.
- Frequência: 2 vezes ao ano.
Indicativo das origens do problema
- Chuvas intensas;
- Maré alta;
- Ressaca do mar.
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
- Interferência na mobilidade urbana;
- Danos à saúde pública (proliferação de mosquitos).
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
- Redimensionamento da rede de drenagem;
- Limpeza constante das galerias na praia.
Observações

82

QUADRO SÍNTESE 3 – CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS JUNTO À POPULAÇÃO
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema
Área de abrangência do problema

UTP 02 - Estreito
Rua Manoel de Oliveira Ramos.

- Área XI

Qualificação do problema (tipo)
Alagamento na Rua Manoel de Oliveira Ramos
Histórico e frequência de ocorrência
- Histórico: Há pelo menos 25 anos.
- Frequência: A cada 2-3 anos, quando ocorrem chuvas intensas.
Indicativo das origens do problema
- Impermeabilização do solo;
- Alta velocidade de escoamento da água.
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
- Perdas materiais;
- Danos à mobilidade urbana.
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
- Projetar sistema adequado de rede de drenagem;
- Retomar a área de preservação permanente (APP);
- Limpeza dos bueiros;
Observações
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Figura 4. Mapa síntese dos problemas de drenagem da UTP 02 – Estreito
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UTP 03 – COQUEIROS
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QUADRO SÍNTESE 1 – CARACTERIZAÇÃO DA BACIA HIDROGRÁFICA
NOME DA BACIA

UTP 03 – COQUEIROS

CONFIGURAÇÕES LOCAIS
ÁREA DE ABRANGÊNCIA

O relevo é constituído predominantemente
por morros suavemente ondulados com
altitude máxima de 100 metros.

Localidades integrantes: Itaguaçu; Bom Abrigo;
Abraão; Coqueiros; Capoeiras; Monte Cristo.

Poucos trechos de planície litorânea
compõem a região, como na foz dos Rios
Abraão e Araújo. Apresenta rampas de
colúvio-eluvionais
(detritos
rochosos
produto do intemperismo) e áreas de
acumulação marinha em toda face da baía
Sul.
A vegetação nativa praticamente inexiste,
ocorrendo apenas na forma de pequenos
fragmentos, sendo que o principal
remanescente de Mata Atlântica encontrase no Morro da região da Vila Aparecida.
Destaca-se nessa região ainda área contígua
a sul do Parque de Coqueiros que apresenta
remanescente de vegetação nativa.
DESCRIÇÃO FÍSICA BÁSICA DOS PRINCIPAIS
CORPOS HÍDRICOS
A UTP 03 é constituída por três cursos d’água
principais: Rio Araújo; Canal da Avenida
Tamandaré/Rua Bento Goiá; Canal do
Abraão. Em razão do processo de
urbanização da área, estes cursos d’água e
outros canais secundários foram retificados,
canalizados e cobertos ao longo dos anos
(retificados e capeados).
CARACTERÍSTICAS
FÍSICO

PREDOMINANTES

DO

MEIO

A UTP 03 - Bacia de Coqueiros contempla uma
extensão territorial de aproximadamente 5,78 km2.

Na região continental, onde se encontra esta
bacia, foi executado o maior número os
projetos e obras decorrentes do Plano
Diretor de Drenagem Urbana,

USO E OCUPAÇÃO DO SOLO
OCUPAÇÃO URBANA:
De acordo com o Plano Diretor Municipal a maior parte desta UTP caracteriza-se como Área Residencial
Predominante - ARP e Área Mista de Serviço - AMS, seguida de Área Mista Central – AMC e Área Residencial Mista
- ARM. Destaca-se ainda alta ocorrência de Zona de Especial Interesse Social - ZEIS e de Área Comunitária
Institucional – ACI. A área de abrangência da UTP 3 encontra-se totalmente ocupada, não ocorrendo vazios
significativos para expansão dessa ocupação.
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Ainda segundo o Plano Diretor, a taxa de impermeabilização predominante prevista é de aproximadamente 70%,
em razão da alta incidência de usos residenciais e comerciais.
A UTP apresenta baixa condição de infiltração em razão do alto grau de urbanização e consequentemente
impermeabilização do solo da região, favorecendo o escoamento superficial das águas.

ÁREAS AMBIENTALMENTE PROTEGIDAS:
Essa UTP não apresenta Unidades de Conservação, e segundo o Plano Diretor possui Área de Preservação
Permanente concentrada apenas na encosta e topo do morro na Região da Vila Aparecida e visto que nessa UTP
mesmo as margens de cursos d’água e áreas de restinga que ainda apresentam vegetação não se enquadram como
APP, sendo caracterizada como Área Verde de Lazer – AVL e APL – Área de Preservação com Uso Limitado.
INFRAESTRUTURA DE MACRO E MICRO DRENAGEM
MACRODRENAGEM
Abaixo segue uma breve descrição e características das três principais estruturas de macrodrenagem desta UTP:
− Canal do Abraão: Inicia-se seguindo pelo fundo de vale do bairro Abraão, cruza a Av. Gov. Ivo Silveira, a BR-282
(Via Expressa Continental), até a foz na Baía Sul. Apresenta extensão 1.218 metros em secção de forma
trapezoidal/retangular, com trechos revestidos em concreto armado e outros com gabião tipo manta nas
laterais. Está sujeita à influência da maré até as proximidades da Rua Patrício Caldeira de Andrade (Região da
Via Expressa).
− Canal da Avenida Almirante Tamandaré/Rua Bento Goiá: Inicia-se sob o viaduto da BR-282, seguindo pela Rua
Almirante Tamandaré até seu encontro com a Av. Eng. Max de Souza e Rua Bento Goiá por onde segue até
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desaguar na Praia do Riso na Baía Sul. Sua extensão aproximada é de 829 metros e secção de forma retangular,
com parte do seu trecho revestido em concreto armado e outra parte com fundo de concreto simples e laterais
em alvenaria de pedra. Está sujeito à influência da maré somente junto à foz.
− Rio Araújo: Com comprimento aproximado de 1.166 metros, em leito natural, estabelece divisa entre os
municípios de Florianópolis e São José. Tem início no Município de São José, passa atrás do supermercado
imperatriz, atravessa a Avenida Governador Ivo Silveira até desaguar ao final da Avenida Beira Mar de São José.
Sujeito à influência da maré nas proximidades do bueiro da Rua Josué di Bernardi.
MICRODRENAGEM
Todas as vias públicas pavimentadas possuem micro drenagem executadas durante o projeto CURA (1970-1978)
por parte da COMCAP.
PROBLEMAS EXISTENTES
DIAGNÓSTICO TÉCNICO
I. Alagamento na região compreendida entre a Rua Nicarágua e as Servidões Ipê Alto e Palmeiras Verdes.
II. Alagamentos pontuais. Região compreendida pela Avenida Plácido de Castro, Rua Fernando Ferreira de Melo,
Rua Emília Boos Schmidt e Rua Eduardo Nader.
III. Alagamento na região compreendida pelas Ruas Conde Afonso Celso, Francisco Belmiro e José Sena Pereira e
Travessa Onestino Francisco da Silva
IV. Alagamento na região compreendida pela Servidão João dos Passos e Rua Fermino Costa (entre Rua Santos
Saraiva e Avenida Governador Ivo Silveira).
V. Alagamento na região da Rua da Fonte.
VI. Alagamento em área particular, na região compreendida pela Avenida Almirante Tamandaré com Travessa
Antônio Generoso da Silveira.
PROJETOS PREVISTOS OU EM IMPLANTAÇÃO
O Programa Floripa Se Liga na Rede, Lançado em 2013, prevê a identificação de conexões irregulares da rede de
esgoto à rede de drenagem.
OBSERVAÇÕES
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QUADRO SÍNTESE 2 - CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema

UTP 03 - Coqueiros
Rua Nicarágua e as Servidões Ipê Alto e Palmeiras Verdes. (Localidade:
Monte Cristo).

Área de abrangência do problema
- Área I

Qualificação do problema (tipo)
Alagamento na região compreendida entre a Rua Nicarágua e as Servidões Ipê Alto e Palmeiras Verdes.
Histórico e frequência de ocorrência
− Frequência: mais de uma vez ao ano (na ocorrência de chuvas intensas).
Indicativo das origens do problema
− Incapacidade de escoamento do sistema de drenagem.
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
− Prejuízos materiais;
− Interferência na mobilidade;
− Proliferação de vetores;
− Risco de doenças de veiculação hídrica.
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
− Previsão de reurbanização com recursos do BID, mas projeto não foi integralmente executado (Diretoria de Habitação).
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QUADRO SÍNTESE 2 - CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema

UTP 03 - Coqueiros
Região entre Avenida Plácido de Castro, Rua Fernando Ferreira de Melo,
Rua Emília Boos Schmidt e Rua Eduardo Nader. (Localidade: Bom Abrigo).

Área de abrangência do problema
- Área II

Qualificação do problema (tipo)
Alagamentos pontuais. Região compreendida pela Avenida Plácido de Castro, Rua Fernando Ferreira de Melo, Rua Emília
Boos Schmidt e Rua Eduardo Nader.
Histórico e frequência de ocorrência
− Frequência: mais de uma vez ao ano (2x).
Indicativo das origens do problema
− Falta de manutenção
− Incapacidade do sistema de drenagem para escoamento das águas (obstrução por construções irregulares ou seção de
escoamento insuficiente)
− Pontos reduzidos para realizar vistoria e manutenção;
− Assoreamento da drenagem vinculado com a influência da maré.
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
− Prejuízos materiais;
− Interferência na mobilidade;
− Proliferação de vetores;
− Risco de doenças de veiculação hídrica.
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
− Revisão da estrutura e manutenção da rede.
− Necessidade de consulta de viabilidade para projetos que tenham influência com canais de drenagem passar pela Secretaria
de Obras (medida não estrutural a ser aplicada em todos os casos).
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QUADRO SÍNTESE 2 - CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema

UTP 03 - Coqueiros
Ruas Conde Afonso Celso, Francisco Belmiro, José Sena Pereira travessa e
Travessa Onestino Francisco da Silva (Localidade: Capoeiras).

Área de abrangência do problema
- Área III

Qualificação do problema (tipo)
Alagamento na região compreendida pelas Ruas Conde Afonso Celso, Francisco Belmiro e José Sena Pereira e Travessa
Onestino Francisco da Silva
Histórico e frequência de ocorrência
− Frequência: mais de uma vez ao ano (na ocorrência de chuvas intensas).
Indicativo das origens do problema
− Obstrução das estruturas drenagem causada por construções irregulares
− Extravasamento do canal do Abraão.
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
− Prejuízos materiais;
− Interferência na mobilidade;
− Proliferação de vetores;
− Risco de doenças de veiculação hídrica.
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
− Existe Projeto da Prosul para Rua Conde Afonso Celso até Rua Joaquim Carneiro.
Observações complementares
− Executadas caixas de retenção subterrânea por particulares.
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QUADRO SÍNTESE 2 - CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema
Área de abrangência do problema
- Área IV

UTP 03 - Coqueiros
Servidão João dos Passos e Rua Fermino Costa (entre Rua Santos Saraiva e
Avenida Governador Ivo Silveira). (Localidade: Capoeiras).

Qualificação do problema (tipo)
Alagamento na região compreendida pela Servidão João dos Passos e Rua Fermino Costa (entre Rua Santos Saraiva e Avenida
Governador Ivo Silveira).
Histórico e frequência de ocorrência
− Frequência: mais de uma vez ao ano (na ocorrência de chuvas intensas).
Indicativo das origens do problema
− Obstrução das estruturas drenagem causada por construções irregulares
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
− Prejuízos materiais;
− Interferência na mobilidade;
− Proliferação de vetores;
− Risco de doenças de veiculação hídrica.
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
− Existe Projeto da Prosul para Rua Conde Afonso Celso até Rua Joaquim Carneiro.
Observações complementares
− Executadas caixas de retenção subterrânea por particulares.
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QUADRO SÍNTESE 2 - CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema

UTP 03 - Coqueiros
Rua da Fonte - Ponto de ônibus (proximidades do número 47). (Localidade:
Coqueiros).

Área de abrangência do problema
- Área V

Qualificação do problema (tipo)
Alagamento na região da Rua da Fonte.
Histórico e frequência de ocorrência
− Frequência: a cada chuva.
Indicativo das origens do problema
− Obstrução das estruturas drenagem causada por construções irregulares
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
− Prejuízos materiais;
− Interferência na mobilidade;
− Proliferação de vetores;
− Risco de doenças de veiculação hídrica.
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
− Existe Projeto da AR Engenharia de Urbanização da Vila Aparecida (Diretoria de Habitação).
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QUADRO SÍNTESE 2 - CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema

UTP 03 - Coqueiros
Avenida Almirante Tamandaré com Travessa Antonio Generoso da Silveira
(Localidade: Coqueiros).

Área de abrangência do problema
- Área VI

Qualificação do problema (tipo)
Alagamento em área particular, na região compreendida pela Avenida Almirante Tamandaré com Travessa Antônio
Generoso da Silveira.
Histórico e frequência de ocorrência
− Frequência: mais de uma vez ao ano (2x).
Indicativo das origens do problema
− Obstrução das estruturas drenagem causada por construções irregulares
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
− Prejuízos materiais;
− Interferência na mobilidade;
− Proliferação de vetores;
− Risco de doenças de veiculação hídrica.
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
− Necessidade de manutenção da rede.
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Figura 5. Mapa síntese dos problemas de drenagem da UTP 03 – Coqueiros
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UTP 04 – ITACORUBI
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QUADRO SÍNTESE 1 – CARACTERIZAÇÃO DA BACIA HIDROGRÁFICA
NOME DA BACIA

UTP 04 – BACIA DE ITACORUBI

CONFIGURAÇÕES LOCAIS

ÁREA DE ABRANGÊNCIA:
Localidades integrantes: Parte sul do Bairro João
Paulo; Itacorubi; Santa Mônica; Trindade; Córrego
Grande; Pantanal e parte do Saco dos Limões.

A vegetação predominante é de Floresta
Ombrófila densa nas encostas dos
maciços e vegetação característica de
mangue na planície costeira.
Na faixa de ocupação urbana consolidada
apresenta vegetação descaracterizada
pelos usos urbanos, apresentando ainda
escassos remanescentes de restingas.
DESCRIÇÃO FÍSICA BÁSICA DOS PRINCIPAIS
CORPOS HÍDRICOS

CARACTERÍSTICAS PREDOMINANTES DO MEIO FÍSICO

A UTP 04 – Bacia de Itacorubi possui uma área
aproximada de 28,50 km2. Relevo é caracterizado por
planície costeira inundável, circundada de morros
íngremes compostos pelo Maciço da Costeira ao Sul,
Maciço do Morro da Cruz a oeste e Maciço da Lagoa
da Conceição a leste. O manguezal de Itacorubi está
totalmente inserido na bacia e o mesmo comporta a
foz do Rio Itacorubi, localizada na Baia Norte, que
drena integralmente a bacia.

A UTP 04 é constituída por três rios
principais: Rio Itacorubi; Rio do Córrego
Grande; Rio do Meio (ou Rio do Sertão ou
Ribeirão Três Córregos). Contemplam
ainda alguns afluentes importantes, quais
sejam: Canal do Morro da Penitenciária;
Canal da Trindade; Canal do Polo de
Informática; Canal da CIDASC; Canal do
Loteamento Parque São Jorge (Córrego
Ana d’Ávila); Canal da UFSC, que tem como
contribuintes os canais da Serrinha e da
Carvoeira; Canal do Bairro João Paulo; e
Canal de Drenagem do bairro Santa
Mônica. Em razão da conformação de
relevo da bacia, observa-se que a
declividade dos cursos d’água apresentase acentuada nas áreas de encosta e nas
desembocaduras
e
planície
com
declividade baixa.
A planície costeira, composta pela área de
manguezal e adjacências, apresenta baixa
condição de infiltração do solo em razão
do nível elevado do lençol freático, da
influência de maré, assim como da
composição argilosa do solo do
manguezal. Na área de encosta a presença
de vegetação potencializa a capacidade de
retenção e infiltração das águas de chuva.
Entretanto o solo raso e argiloso também
apresenta baixa capacidade de infiltração.
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USO E OCUPAÇÃO DO SOLO
OCUPAÇÃO URBANA

Praticamente metade do território da bacia é passível de ocupação, sendo que os zoneamentos predominantes
compreendem: Área Residencial Predominante (ARP) e Área de Preservação com Uso Limitado (APL), seguidos de
Área Comunitária Institucional (ACI) onde se encontram instaladas instituições como UFSC, UDESC, EPAGRI,
COMCAP. Apresenta ainda zoneamento relativo à Área Residencial Mista (ARM), aglutinando usos comerciais,
residenciais e de serviços e, nas encostas, verifica-se zoneamento para atender as demandas habitacionais de
população de baixa renda denominados Zonas Especial de Interesse Social (ZEIS).
Ocupação urbana ocorre em toda a planície costeira que compõe a bacia, inclusive na área que circunda o
manguezal, sujeita a inundação. Verifica-se grande pressão de ocupação urbana em direção às encostas e sobre a
área de manguezal, regiões estas ambientalmente protegidas identificadas como unidades de conservação e APP’s
e cuja ocupação representa risco considerando a dificuldade de drenagem dada pelo relevo e hidrografia dessa
região. A taxa de impermeabilização máxima prevista na área de ocupação é cerca de 70%, segundo Plano Diretor.
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ÁREAS AMBIENTALMENTE PROTEGIDAS

Esta UTP apresenta os seguintes espaços territoriais ambientalmente protegidos: Parque Urbano do Morro da Cruz
a oeste, Parque Municipal do Maciço da Costeira ao Sul, Parque Ecológico do Córrego Grande, Parque Municipal do
Manguezal do Itacorubi, Parque Linear do Córrego Grande e áreas Protegidas de encostas e topo de morro (ex:
Maciço da Lagoa da Conceição).
INFRAESTRUTURA DE MACRO E MICRO DRENAGEM
MACRODRENAGEM: O sistema de macrodrenagem é caracterizado conforme descrito na sequência:
− Rio do Meio: Com extensão aproximada de 3.500 metros, em leito natural, inicia-se no terreno da Universidade
Federal de Santa Catarina (UFSC) até o encontro com o Rio Itacorubi próximo a sua foz. Tem partes de seu trecho
inseridas em áreas urbanas e grande porção dentro do Manguezal do Itacorubi. Apresenta trechos de sua APP
de curso d’água comprometidos pelos usos urbanos
− Rio Itacorubi: Tem seu início no encontro do Rio Córrego Grande com o Canal do Loteamento Parque São
Jorge, cruzando, em leito natural, áreas urbanas e o manguezal de Itacorubi até desembocar na Baía Norte. Sua
extensão aproximada é de 3.200 metros. Partes de sua APP de cursos d’água estão comprometidas pelos usos
urbanos.
− Rio do Córrego Grande: Tem sua nascente nas encostas do morro, no Bairro Córrego Grande e termina quando
encontra Canal do Loteamento Parque São Jorge, na Rua Buritis. A partir dessa confluência o curso d’água passa
a ser denominado Rio Itacurubi. Trechos de sua APP de curso d’água estão comprometidos pelos usos urbanos.
Parte de seu trecho foi instituída legalmente como Parque Linear do Córrego Grande. Sua extensão é de
aproximadamente 5.000 metros, em leito natural.
− Canal do Morro da Penitenciária: Extensão de 1200 metros com secção retangular e trecho tubulado acima da
Rua Lauro Linhares. Sofre influência de maré no trecho compreendido na Edson Areas e Av. Beira Mar Norte.
− Canal da Trindade (Corpo de Bombeiros): Extensão de 1400 m. secção retangular em alvenaria de pedra. Sofre
influência de maré até o terreno do Corpo de bombeiros.
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− Canal do Polo de Informática (Tecnópolis): Extensão 1000 m. Secção retangular em concreto armado do
Tecnópolis até a Rodovia Virgílio Várzea, seguido de alvenaria de pedra até o mangue.
− Canal da CIDASC: Extensão de 1400m. Secção retangular com fundo em concreto simples e alvenaria de pedra
nas laterais. Totalmente capeado com laje de concreto armado, sofrendo influência da maré até o CEPON.
− Canal do Parque São Jorge (Rio Ana d’Ávila): Extensão de 1600m. Encontra-se em estado natural até a ESMESC,
sendo que a partir daí encontra-se canalizado. Secção retangular em concreto simples no fundo e laterais em
alvenaria de pedra. Sofre influência da maré até a avenida Buriti. A partir da junção com o Rio Córrego Grande
denomina-se Rio Itacorubi.
− Sistemas de Canais UFSC e Eletrosul: Extensão de 5400 m. No terreno que atravessa a Eletrosul encontra-se
tubulado com tubos metálicos. Na vertente de sua extensão apresenta secção retangular com fundo e concreto
simples e laterais em alvenaria de pedra.
− Canal do Bairro João Paulo: Extensão 450m. Secção retangular. No trecho à montante da escola foi canalizado
por particulares, apresentando problemas dimensionamento. Da escola até a servidão Manoel Bernardo de
Oliveira foi instalado tubulação com 1m de diâmetro e extensão de 3m. Após a servidão o canal foi revestido em
alvenaria de pedra nas laterais.
− Canal de drenagem do Bairro Santa Mônica: Promove a ligação artificial entre o Rio Itacorubi e Rio do Meio.
MICRODRENAGEM: Todas as vias pavimentadas possuem sistema de microdrenagem, ainda que não cadastrado,
em suas respectivas abrangências.
PROBLEMAS EXISTENTES
DIAGNÓSTICO TÉCNICO
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Alagamento na região entre a Rua Lauro Linhares, Avenida Madre Benvenuta e Rua Professor Lauro Caldeira
de Andrada.
Erosão do fundo e laterais do canal da Servidão Corinthians - Pantanal.
Enxurrada no entorno da Rua Professor Leonor de Barros.
Inundação na região do entorno do Canal do João Paulo.
Inundação costeira no trecho norte do bairro santa Mônica.
Inundação fluvial e costeira na Região entre Avenida Madre Benvenuta, Rua Joe Collaço, Rua João Pio Duarte
Silva, Rua dos Bambus e Rio do Córrego Grande.

DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO
I.
II.
III.
IV.

Enxurrada entre a Rua Prof. Adriano Mosimann e a Rua Rad. Carlos Alberto Campos.
Alagamento na Rua Profª Leonor de Barros.
Alagamento em trecho da Rua Paschoal Apóstolo Pítsica e subida do elevado do Itacorubi (sentido norte).
Alagamento nas ruas próximas ao Posto de Saúde da Trindade, especialmente a Rua Pres. Gama Rosa. (parte
coincidente com Área I do Diagnóstico Técnico)
V. Interceptação e construção em drenagem natural na Rua Ogê Fortkamp, do número 54 ao 50.
VI. Alagamento na Rua prof. Bento Aguido Vieira. (parte coincidente com Área I do Diagnóstico Técnico)
VII. Inundação costeira na Avenida da Saudade, mais especificamente no entorno dos cursos d’água que atravessam
a avenida (Rio Itacorubi e Rio Sertão).
VIII. Inundação nos cursos d'água existentes no Campus da UFSC no Bairro Trindade, principalmente no rio do meio.
IX. Alagamento na Servidão Giray (ao lado do Colégio MIlitar da Av. Madre Benvenuta).
X. Alagamento na região entre o Colégio de Aplicação – UFSC e a rotatória da Carvoeira.
XI. Obstrução de acessórios da rede de drenagem e enxurrada na Rua Rosa - Pantanal.
XII. Alagamento na Avenida da Saudade nos dois sentidos entre a entrada para o Itacorubi e as pontes sobre o
mangue.
XIII. Alagamento em frente à Praça Dr. Fausto Lobo da Silva Brasil, na Rodovia João Paulo (ao lado do ponto de
ônibus).
XIV. Assoreamento do canal localizado entre a Rodovia José Carlos Daux e a Rua Horácio Ferreira, pertencente a um
trecho de manguezal.
XV. Alagamentos no trecho de acesso entre a Rua Cel. Luís Caldeira e a Rodovia João Paulo.
XVI. Inundação e alagamento na Servidão Manoel Libânio da Costa.
XVII. Alagamento na Rua Acelon Pacheco da Costa e demais ruas sem saídas na região do Hotel Mercure que
fazem divisa com o Parque Jardim Botânico e com o mangue.
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XVIII. Inundação costeira na vala de infiltração que corta o bairro Santa Mônica. (parte coincidente com Área VI
do Diagnóstico Técnico)
XIX. Obstrução de acessórios da rede de drenagem na Avenida Madre Benvenuta, entre o Centro Executivo Aldo
Kuerten e a Academia Ellite.
XX. Alagamento na esquina da Rua Nery Cardoso Bittencourt, em frente ao bar da ACOJAR (Associação Comunitária
Jardim Santa Mônica).
XXI. Obstrução de acessórios da rede de drenagem na Rua Cel. Maurício Spalding de Souza, ao lado da ACOJAR
(Associação Comunitária Jardim Santa Mônica).
XXII. Obstrução de acessórios da rede de drenagem na Avenida Vinícius de Moraes.
XXIII. Alagamento na Região central da Rua da Vitória Régia.
XXIV. Alagamento nas baixadas localizadas no início da Rua dos Jasmins
XXV. Obstrução de acessório de drenagem na Servidão Maria Juliana Cordeiro, em frente ao Beco do Ceará.
XXVI. Alagamento na esquina da Rua Cmte. Ademar Nunes Pires com a Rua Volni Martins, em frente à residência
de número 281 e vizinhos próximos.
XXVII. Obstrução de acessórios da rede de drenagem na região entre Avenida Gov. José Boabaid e Rua Cmte.
Ademar Nunes Pires.
XXVIII. Alagamento na Rua João Pio Duarte Silva, depois da padaria Maria Farinha, sentido Bairro Itacorubi.
XXIX. Alagamento na Rua dos Carijós.
XXX. Alagamento entre a Rua Dom Wilsom Laus Schmidt e a Rua Sebastião Laurentino da Silva.
XXXI. Obstrução de acessórios da rede de drenagem no cruzamento entre Rua Prof. Walter de Bona Castelan com
a Rua Diná Calixto.
XXXII. Alagamento na Rua João Pio Duarte Silva, em frente ao Chopp do Gus, próximo à parada de ônibus.
XXXIII. Assoreamento de canal nas margens do Rio Córrego Grande, próximo à Rua João Pio Duarte Silva.
XXXIV. Alagamento na Rua Fritz Plaumann, mais especificamente no pátio de estacionamento para veículos ao lado
do córrego.
XXXV. Inundação na Rua Maestro Aldo Krieger, entre a Rua João Pio Duarte Silva e a Rua Mediterrâneo.
XXXVI. Interceptação e construção em drenagem natural na região próxima ao encontro da Servidão Dionisio
Manoel dos Santos e Rodovia Amaro Antônio Vieira.
XXXVII. Alagamento na região próxima ao Supermercado Rosa.
XXXVIII. Alagamento na região próxima ao encontro da Servidão Dionisio Manoel dos Santos, Rodovia Amaro
Antônio Vieira e Rua Caminho do Engenho.
XXXIX. Alagamento na esquina da Rua Maestro Aldo Krieger com a Rua Mediterrâneo.
XL. Alagamento na Rua Vera Linhares de Andrade, na frente da Escola da Ilha.
XLI. Enxurrada na região da Rua Maestro Aldo Krieger, 395.
XLII.
Inundação na Região localizada entre os limites da Rodovia Admar Gonzaga, da Avenida Madre Benvenuta,
da Rua Itapiranga e da Rua Vera Linhares de Andrade.
XLIII. Enxurrada na descida da Rodovia Amaro Antônio Viêira e da Rua Rodrigo Rampinelli Jeremias, na área do
Condomínio Residencial Mirante das Baías.
PROJETOS PREVISTOS OU EM IMPLANTAÇÃO
− Sentença judicial (Ação Civil 2003.72.00.00.9733-7) em vigor estabelece eficiência mínima de tratamento de 90%
para lançamento de esgoto no Rio Córrego Grande.
OBSERVAÇÕES
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QUADRO SÍNTESE 2 - CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS
Nome indicativo da Bacia:

UTP 04 - Itacorubi

Local de ocorrência do problema

Região entre a Rua Lauro Linhares, Avenida Madre Benvenuta e Rua Professor
Lauro Caldeira de Andrada (Localidade: Trindade).

Área de abrangência do problema
- Área I

Qualificação do problema (tipo)
Alagamento na região entre a Rua Lauro Linhares, Avenida Madre Benvenuta e Rua Professor Lauro Caldeira de Andrada.
Histórico e frequência de ocorrência
− Frequência: menos de uma vez ao ano (trechos pontuais com frequência maior que uma vez ao ano).
− Cheias provocadas pelo escoamento comprometido das águas provenientes do Canal da Trindade, nos bueiros da Beira
Mar Norte devido a obstrução de 90% de suas seções
− Comprometimento do escoamento das águas, devido ao assoreamento da ligação do Canal da penitenciária com o
manguezal, provocando cheias.
− Ocorrência de cheias na bacia em razão do assoreamento em grande parte do Rio do Meio
Indicativo das origens do problema
− Insuficiência do sistema de drenagem;
− Assoreamento dos canais;
− Fatores ambientais: relevo (enxurradas) e influência de maré.
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
− Prejuízos materiais; Interferência na mobilidade; Proliferação de vetores; - Risco de doenças de veiculação hídrica.
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
− Manutenção frequente e desassoreamento dos canais;
− Retenção de escoamento/vazão nas encostas, antes de atingir a planície.
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QUADRO SÍNTESE 2 - CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS
Nome indicativo da Bacia:

UTP 04 - Itacorubi

Local de ocorrência do problema

Servidão Corinthians (ao lado da Eletrosul) (Localidade: Pantanal).

Área de abrangência do problema
- Área II

Qualificação do problema (tipo)
Erosão do fundo e laterais do canal da Servidão Corinthians – Pantanal.
Histórico e frequência de ocorrência
Indicativo das origens do problema
Falta de manutenção
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
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QUADRO SÍNTESE 2 - CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS
Nome indicativo da Bacia:

UTP 04 - Itacorubi

Local de ocorrência do problema

Região no entorno da Rua Professor Leonor de Barros (Localidade: Pantanal).

Área de abrangência do problema
- Área III

Qualificação do problema (tipo)
Enxurrada no entorno da Rua Professor Leonor de Barros.
Histórico e frequência de ocorrência
− Frequência: três vezes ao ano.
Indicativo das origens do problema
− Ausência de sistema de drenagem: tubulação de 80 cm executada por particulares conduz e concentra o escoamento da
encosta afetando lotes na Rua Leonor de Barros;
− Fatores ambientais: relevo (enxurradas).
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
− Prejuízos materiais.
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
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QUADRO SÍNTESE 2 - CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS
Nome indicativo da Bacia:

UTP 04 - Itacorubi

Local de ocorrência do problema

Região no entorno do Canal do João Paulo (Localidade: João Paulo).

Área de abrangência do problema
- Área IV

Qualificação do problema (tipo)
Inundação na região do entorno do Canal do João Paulo.
Histórico e frequência de ocorrência
− Frequência: a cada chuva mais intensa com influência de maré.
Indicativo das origens do problema
−
−
−
−

Insuficiência da secção para escoamento das águas;
Assoreamento do canal;
Ausência de manutenção em diversos trechos em razão da ocupação das margens;
Fatores ambientais: influência de maré.

Consequências associadas aos problemas (indicativos)
− Interferência na mobilidade;
− Proliferação de vetores;
− Risco de doenças de veiculação hídrica.
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
− Existe Projeto da Empresa Prosul.
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QUADRO SÍNTESE 2 - CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema

UTP 04 - Itacorubi
Trecho norte do Bairro Santa Mônica (Localidade: Santa Mônica).

Área de abrangência do problema
- Área V

Qualificação do problema (tipo)
Inundação costeira no trecho norte do bairro santa Mônica.
Histórico e frequência de ocorrência
− Frequência: uma vez ao ano.
Indicativo das origens do problema
− Assoreamento dos canais;
− Fatores ambientais: influência da maré.
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
−
−
−
−

Prejuízos materiais;
Interferência na mobilidade;
Proliferação de vetores;
Risco de doenças de veiculação hídrica.

Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
− Instalação de comportas sob as pontes;
− Complementação do desassoreamento dos rios do Meio e Itacorubi na área de manguezal.
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QUADRO SÍNTESE 2 - CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema

UTP 04 - Itacorubi
Região entre Avenida Madre Benvenuta, Rua Joe Collaço, Rua João Pio Duarte
Silva, Rua dos Bambus e Rio do Córrego Grande. (Localidades: Santa Mônica e
Córrego Grande).

Área de abrangência do problema
- Área VI

Qualificação do problema (tipo)
Inundação fluvial e costeira na Região entre Avenida Madre Benvenuta, Rua Joe Collaço, Rua João Pio Duarte Silva, Rua dos
Bambus e Rio do Córrego Grande.
Histórico e frequência de ocorrência
1.

2.
3.
4.
5.

Ocorrência de cheias na bacia em razão do assoreamento em grande parte do Rio Itacorubi e do Rio do Córrego Grande.
Por estarem em APP, o processo de desassoreamento torna-se mais demorado e dificultoso em razão da necessidade de
estudos de impacto ambiental.
Ocorrência de eventos críticos quando de chuvas intensas e maré alta. (Frequência: menos de uma vez por ano). Eventos
significativos ocorridos em 1995 e 2008.
Implantação da Avenida da Saudade e ocupação urbana alterou o regime hidrológico da bacia.
Situação mais grave no trecho sul do bairro Santa Mônica em razão do escoamento superficial da Avenida Madre
Benvenuta ser direcionado para sul, no canal de “regulação” que interliga o Rio do Meio e o Rio Itacorubi.
A tubulação que atravessa a FIESC e deságua no canal do Parque São Jorge, apresenta secção insuficiente para o
escoamento das águas e precisa ser substituída.

Indicativo das origens do problema
− Secção de escoamento das águas insuficiente e assoreamento do sistema de drenagem;
− Ocupação do solo com consequente aumento da impermeabilização e escoamento superficial;
− Fatores ambientais: influência da maré; relevo (área de planície).
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
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−
−
−
−

Prejuízos materiais;
Interferência na mobilidade (acúmulo de água na via);
Proliferação de vetores;
Risco de doenças de veiculação hídrica.

Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
−
−
−
−
−

Execução de manutenção frequente dos canais;
Retenção de escoamento/vazão nas encostas, antes de atingir a planície;
Instalação de comportas sob as pontes;
Canal sob a ciclovia na Avenida Professor Henrique da Silva Fontes;
Complementação do desassoreamento dos rios do Meio e Itacorubi na área de manguezal.
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QUADRO SÍNTESE 3 – CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS JUNTO À POPULAÇÃO
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema

UTP 04 - Itacorubi
Entre a Rua Prof. Adriano Mosimann e a Rua Rad. Carlos Alberto Campos. (Localidade:
Trindade)

Área de abrangência do problema
- Área I

Qualificação do problema (tipo)
Enxurrada entre a Rua Prof. Adriano Mosimann e a Rua Rad. Carlos Alberto Campos.
Histórico e frequência de ocorrência
- Histórico: desde 1996.
- Frequência: em dezembro de 1996 e em outras ocasiões, mais especificamente próximas ao ano 2000.
Indicativo das origens do problema
- Tubulações subdimensionadas.
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
- Desabamento de muros;
- Possibilidade de provocar sérios danos a tubulação.
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
- Aumentar o tamanho dos tubos de drenagem.
- Demolição de construções localizadas nas margens do córrego nas proximidades.
Observações
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QUADRO SÍNTESE 3 – CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS JUNTO À POPULAÇÃO
Nome indicativo da Bacia:

UTP 04 - Itacorubi

Local de ocorrência do problema

Rua Profª Leonor de Barros. (Localidade: Pantanal)

Área de abrangência do problema
- Área II

Qualificação do problema (tipo)
Alagamento na Rua Profª Leonor de Barros.
Histórico e frequência de ocorrência
- Histórico: há cerca de 20 anos.
- Frequência: na ocorrência de chuvas intensas.
Indicativo das origens do problema
- Subdimensionamento da rede de drenagem associado à inexistência da rede em alguns trechos.
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
- Alagamento no final da rua.
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
- Instalação de rede de drenagem;
- Redimensionamento da rede de drenagem existente.
Observações
- Os moradores da região construíram valetas que ligam a rede pluvial aos rios.
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QUADRO SÍNTESE 3 – CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS JUNTO À POPULAÇÃO
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema

UTP 04 - Itacorubi
Trecho da Rua Paschoal Apóstolo Pítsica e subida do elevado do Itacorubi (sentido
norte). (Localidade: Agronômica)

Área de abrangência do problema
- Área III

Qualificação do problema (tipo)
Alagamento em trecho da Rua Paschoal Apóstolo Pítsica e subida do elevado do Itacorubi (sentido norte).
Histórico e frequência de ocorrência
- Histórico: continuamente.
- Frequência: na ocorrência de chuvas, mesmo quando são de intensidade baixa.
Indicativo das origens do problema
- Sistema de drenagem insuficiente;
- Provável obstrução das bocas de lobo.
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
- Risco de acidentes de trânsito, principalmente quando os veículos tentam desviar dos pontos de alagamento.
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
- Obras de infraestrutura;
- Bocas de lobo mais eficientes.
Observações
- Os alagamentos ocorrem ao longo da via de circulação.
- Na subida do elevado do Itacorubi, a água acumulada ocasiona a aquaplanagem de inumeros veículos.
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QUADRO SÍNTESE 3 – CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS JUNTO À POPULAÇÃO
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema

UTP 04 - Itacorubi
Ruas próximas ao Posto de Saúde da Trindade, especialmente a Rua Pres. Gama Rosa.
(Localidade: Trindade).

Área de abrangência do problema
- Área IV

Qualificação do problema (tipo)
Alagamento nas ruas próximas ao Posto de Saúde da Trindade, especialmente a Rua Pres. Gama Rosa.
Histórico e frequência de ocorrência
- Histórico: há mais de 6 anos.
- Frequência: quando ocorre maré alta e precipitação excessiva.
Indicativo das origens do problema
- Obstrução das estruturas de drenagem;
- Subdimensionamento do sistema de drenagem;
- Impermeabilização do solo da região;
- Influência da maré.
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
- Entrada de água em residências e edifícios, especialmente garagens subterrâneas;
- Transtorno aos pedestres.
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
- Construção de sistema de drenagem eficiente e sustentável.
Observações
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QUADRO SÍNTESE 3 – CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS JUNTO À POPULAÇÃO
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema
Área de abrangência do problema

UTP 04 - Itacorubi
Rua Ogê Fortkamp, do número 54 ao 50. (Localidade: Trindade)

- Área V

Qualificação do problema (tipo)
Interceptação e construção em drenagem natural na Rua Ogê Fortkamp, do número 54 ao 50.
Histórico e frequência de ocorrência
- Histórico: desde 2008.
- Frequência: na ocorrência de chuvas intensas.
Indicativo das origens do problema
- Insuficiência de bocas de lobo;
- Interrupção da drenagem em razão da construção de um edifício (Residencial Victória).
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
- Aparecimento de trincas na construção próxima.
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
- Implantação de mais bocas de lobo ao longo da Rua Ogê Fortkamp;
- Construção de caixa de passagem pela administração do Residencial Victória.
Observações
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QUADRO SÍNTESE 3 – CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS JUNTO À POPULAÇÃO
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema
Área de abrangência do problema

UTP 04 - Itacorubi
Rua prof. Bento Aguido Vieira. (Localidade: Trindade).

- Área VI

Qualificação do problema (tipo)
Alagamento na Rua prof. Bento Aguido Vieira.
Histórico e frequência de ocorrência
- Histórico: desde 1995.
- Frequência: na ocorrência de chuva.
Indicativo das origens do problema
- Ausência de dispositivos de drenagem.
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
- Entrada de água em residências e edifícios trazendo prejuízos aos moradores.
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)

- Construção de sistema de drenagem adequado.
Observações
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QUADRO SÍNTESE 3 – CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS JUNTO À POPULAÇÃO
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema

UTP 04 - Itacorubi
Avenida da Saudade, mais especificamente no entorno dos cursos d’água que
atravessam a avenida (Rio Itacorubi e Rio Sertão). (Localidade: Trindade)

Área de abrangência do problema
- Área VII

Qualificação do problema (tipo)
Inundação costeira na Avenida da Saudade, mais especificamente no entorno dos cursos d’água que atravessam a avenida
(Rio Itacorubi e Rio Sertão).
Histórico e frequência de ocorrência
- Histórico: desde o início da ocupação.
- Frequência: ocorre mais de uma vez ao ano.
Indicativo das origens do problema
- Na ocorrência de maré astronômica ou de maré astronômica aliada à chuva.
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
- Interferência no sistema viário e no trânsito de veículos;
- Prejudica o acesso ao Norte da Ilha.
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
- Elevação do nível da pista;
- Aumento da área transversal para o escoamento do fluxo de água.
Observações
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QUADRO SÍNTESE 3 – CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS JUNTO À POPULAÇÃO
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema

UTP 04 - Itacorubi
Nos cursos d'água existentes no Campus da UFSC no Bairro Trindade, principalmente no
rio do meio. (Localidade: Trindade).

Área de abrangência do problema
- Área VIII

Qualificação do problema (tipo)
Inundação nos cursos d'água existentes no Campus da UFSC no Bairro Trindade, principalmente no rio do meio.
Histórico e frequência de ocorrência
- Histórico: desde a ocupação desordenada das margens dos cursos, sobre onde deveriam existir APP's.
Indicativo das origens do problema
- Ocupação desordenada próximo a margens;
- Falta de planejamento.
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
- Proliferação de vetores de doenças,
- Entrada de água nas edificações prejudicando as pesquisas,
- Transtorno aos pedestres.
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
- Recuperação das margens;
- Execução de um sistema de drenagem.
Observações
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QUADRO SÍNTESE 3 – CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS JUNTO À POPULAÇÃO
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema

UTP 04 - Itacorubi
Servidão Giray (ao lado do Colégio MIlitar da Av. Madre Benvenuta). (Localidade:
Trindade).

Área de abrangência do problema
- Área IX

Qualificação do problema (tipo)
Alagamento na Servidão Giray (ao lado do Colégio MIlitar da Av. Madre Benvenuta).
Histórico e frequência de ocorrência
- Histórico: o problema foi relatado em 1995, porém em proporções menores. O problema ocorreu recentemente de forma
mais intensa.
Indicativo das origens do problema
- Sistema de drenagem insuficiente;
- Topografia da região.
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
- Alagamento;
- Proliferação de vetores de doenças.
- Interrupção do trânsito (moradores ficam ilhados por ser uma rua sem saída);
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
- Aumento da fiscalização da prefeitura;
- Atendimento aos pedidos de análise de obras.
Observações

120

QUADRO SÍNTESE 3 – CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS JUNTO À POPULAÇÃO
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema

UTP 04 - Itacorubi
Região entre o Colégio de Aplicação – UFSC e a rotatória da Carvoeira. (Localidade:
Carvoeira Sul)

Área de abrangência do problema
- Área X

Qualificação do problema (tipo)
Alagamento na região entre o Colégio de Aplicação – UFSC e a rotatória da Carvoeira.
Histórico e frequência de ocorrência
- Histórico: há cerca de 20 anos.
- Frequência: na ocorrência de chuvas intensas.
Indicativo das origens do problema
- Subdimensionamento da rede de drenagem associado à inexistência da rede.
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
- Alagamento no final da rua.
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
- Instalação de rede de drenagem;
- Redimensionamento da rede de drenagem existente.
Observações
- Os moradores da região construíram valetas que ligam a rede pluvial aos rios.
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QUADRO SÍNTESE 3 – CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS JUNTO À POPULAÇÃO
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema
Área de abrangência do problema

UTP 04 - Itacorubi
Rua Rosa. (Localidade: Pantanal)

- Área XI.A

Qualificação do problema (tipo)
Obstrução de acessórios da rede de drenagem na Rua Rosa - Pantanal.
Histórico e frequência de ocorrência
- Histórico: há muitos anos.
Indicativo das origens do problema
- Falta de limpeza e manutenção das bocas de lobo, que se encontram obstruídas com areia e folhas de árvores.
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
- Limpeza e manutenção das bocas de lobo;
Observações
- Não há problemas de erosão na rua problemática.
- Próximo à Gruta existe uma boca de lobo aberta.
- Apenas aproximadamente 700 m da via possuem pavimentação e escoamento das águas pluviais, o que torna essencial a
execução de um projeto de drenagem para esse local.
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QUADRO SÍNTESE 3 – CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS JUNTO À POPULAÇÃO
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema
Área de abrangência do problema

UTP 04 - Itacorubi
Rua Rosa. (Localidade: Pantanal)

- Área XI.B

Qualificação do problema (tipo)
Enxurrada na Rua Rosa – Pantanal.
Histórico e frequência de ocorrência
- Histórico: há muitos anos.
- Frequência: na ocorrência de chuvas fortes.
Indicativo das origens do problema
- Ausência de drenagem pluvial no trecho da rua sem pavimentação.
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
- Onde há calçamento, na ocorrência de chuvas intensas, as lajotas tendem a ser removidas pela força da água;
- Acúmulo de água da chuva provoca buracos e prejudica o trânsito de veículos e o fluxo de pedestres na região;
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
- Limpeza e manutenção das bocas de lobo;
- Recolocação das lajotas soltas;
- Drenagem e pavimentação da rua nos locais aonde essa infraestrutura ainda não existe;
- Colocação de meio-fio e sarjeta até o fim da rua para que as águas da chuva escoem pelas laterais sem danificar o sistema
viário;
Observações
- Não há problemas de erosão na rua problemática.
- Apenas aproximadamente 700 m da via possuem pavimentação e escoamento das águas pluviais, o que torna essencial a
execução de um projeto de drenagem para esse local.
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QUADRO SÍNTESE 3 – CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS JUNTO À POPULAÇÃO
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema

UTP 04 - Itacorubi
Avenida da Saudade nos dois sentidos entre a entrada para o Itacorubi e as pontes sobre
o mangue. (Localidade: Itacorubi).

Área de abrangência do problema
- Área XII

Qualificação do problema (tipo)
Alagamento na Avenida da Saudade nos dois sentidos entre a entrada para o Itacorubi e as pontes sobre o mangue.
Histórico e frequência de ocorrência
- Histórico: há mais de dois anos.
- Frequência: na ocorrência de chuvas intensas.
Indicativo das origens do problema
- Obstrução e subdimensionamento do sistema de drenagem.
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
- Interferência no trânsito e transtorno para pedestres.
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
- Manutenção periódica nas bocas de lobo.
Observações
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QUADRO SÍNTESE 3 – CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS JUNTO À POPULAÇÃO
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema

UTP 04 - Itacorubi
Em frente à Praça Dr. Fausto Lobo da Silva Brasil, na Rodovia João Paulo (ao lado do
ponto de ônibus). (Localidade: João Paulo)

Área de abrangência do problema
- Área XIII

Qualificação do problema (tipo)
Alagamento em frente à Praça Dr. Fausto Lobo da Silva Brasil, na Rodovia João Paulo (ao lado do ponto de ônibus).
Histórico e frequência de ocorrência
- Histórico: há décadas, no entanto o problema foi minimizado com a implantação de uma galeria sob a Praça Dr. Fausto Brasil.
- Frequência: na ocorrência de chuvas intensas.
Indicativo das origens do problema
- Disposição irregular dos resíduos;
- Acúmulo de folhagem na saída das galerias pluviais;
- Falta de manutenção na área verde da Praça Dr. Fausto Brasil;
- Insuficiência do sistema de drenagem (os trechos à montante e à jusante da nova galeria localizada sob a Praça Dr. Fausto
Brasil não foram alterados, além de apresentarem diâmetro de menor dimensão).
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
- Interferência no sistema viário, prejudicando pedestres e automóveis;
- Acúmulo de água no local onde se encontra o ponto de ônibus.
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
- Implantação de coletores de resíduos (especialmente de vidro) na Praça Dr. Fausto Brasil e na saída da galeria, localizada nas
proximidades de onde será construído o trapiche);
- Aumento do diâmetro da tubulação de drenagem à montante e à jusante do trecho da Praça Dr. Fausto Brasil.
Observações
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QUADRO SÍNTESE 3 – CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS JUNTO À POPULAÇÃO
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema

UTP 04 - Itacorubi
Canal localizado entre a Rodovia José Carlos Daux e a Rua Horácio Ferreira, pertencente
a um trecho de manguezal. (Localidade: João Paulo).

Área de abrangência do problema
- Área XIV

Qualificação do problema (tipo)
Assoreamento do canal localizado entre a Rodovia José Carlos Daux e a Rua Horácio Ferreira, pertencente a um trecho de
manguezal.
Histórico e frequência de ocorrência

Indicativo das origens do problema
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
- Realização de limpezas mais frequentes no local;
- Desassoreamento do canal.
Observações
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QUADRO SÍNTESE 3 – CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS JUNTO À POPULAÇÃO
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema

UTP 04 - Itacorubi
Trecho de acesso entre a Rua Cel. Luís Caldeira e a Rodovia João Paulo. (Localidade:
Itacorubi).

Área de abrangência do problema
- Área XV

Qualificação do problema (tipo)
Alagamentos no trecho de acesso entre a Rua Cel. Luís Caldeira e a Rodovia João Paulo.
Histórico e frequência de ocorrência
- Frequência: na ocorrência de chuvas.
Indicativo das origens do problema
- Implantação do Viaduto da Rodovia João Paulo;
- Dificuldade de escoamento das águas pluviais.
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
- Interferência na mobilidade urbana (alagamento de vias);
- Buracos nas vias de circulação.
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
Observações
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QUADRO SÍNTESE 3 – CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS JUNTO À POPULAÇÃO
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema
Área de abrangência do problema

UTP 04 - Itacorubi
Servidão Manoel Libânio da Costa. (Localidade: João Paulo)

- Área XVI.A

Qualificação do problema (tipo)
Inundação na Servidão Manoel Libânio da Costa.
Histórico e frequência de ocorrência
- Histórico: há cerca de 40 anos.
- Frequência: na ocorrência de chuvas intensas.
Indicativo das origens do problema
- Quantidade de saída das galerias é insuficiente para o volume de água recolhido.
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
- Quando o problema ocorre, o rio mais próximo apresenta maior correnteza.
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
- Aumentar as tubulações das saídas das galerias.
Observações
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QUADRO SÍNTESE 3 – CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS JUNTO À POPULAÇÃO
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema
Área de abrangência do problema

UTP 04 - Itacorubi
Servidão Manoel Libânio da Costa. (Localidade: João Paulo)

- Área XVI.B

Qualificação do problema (tipo)
Alagamento na Servidão Manoel Libânio da Costa.
Histórico e frequência de ocorrência
- Histórico: há cerca de 40 anos.
- Frequência: na ocorrência de chuvas intensas.
Indicativo das origens do problema
- Quantidade de saída das galerias é insuficiente para o volume de água recolhido.
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
- Aumentar as tubulações das saídas das galerias.
Observações
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QUADRO SÍNTESE 3 – CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS JUNTO À POPULAÇÃO
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema

UTP 04 - Itacorubi
Rua Acelon Pacheco da Costa e demais ruas sem saídas na região do Hotel Mercure que
fazem divisa com o Parque Jardim Botânico e com o mangue. (Localidade: Itacorubi).

Área de abrangência do problema
- Área XVII

Qualificação do problema (tipo)
Alagamento na Rua Acelon Pacheco da Costa e demais ruas sem saídas na região do Hotel Mercure que fazem divisa com o
Parque Jardim Botânico e com o mangue.
Histórico e frequência de ocorrência
- Histórico: há mais de dois anos.
- Frequência: na ocorrência de chuvas intensas.
Indicativo das origens do problema
- Obstrução e subdimensionamento do sistema de drenagem.
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
- Interferência no trânsito e transtorno para pedestres.
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
- Manutenção periódica nas bocas de lobo.
Observações
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QUADRO SÍNTESE 3 – CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS JUNTO À POPULAÇÃO
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema
Área de abrangência do problema

UTP 04 - Itacorubi
Vala de infiltração que corta o bairro Santa Mônica. (Localidade: Santa Mônica)

- Área XVIII

Qualificação do problema (tipo)
Inundação costeira na vala de infiltração que corta o bairro Santa Mônica.
Histórico e frequência de ocorrência
- Histórico: há anos.
- Frequência: na ocorrência de chuvas torrenciais e de marés altas.
Indicativo das origens do problema
- As águas do Rio Sertão extravasam de sua calha natural para a vala de infiltração do bairro Santa Mônica.
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
- Contaminação da vala de infiltração devido a deposição incorreta de dejetos, realizada principalmente na baixa temporada
de chuvas;
- Consequente água parada que se torna fétida.
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
- Eliminação da vala de infiltração;
- Correção do direcionamento das tubulações de águas pluviais.
Observações
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QUADRO SÍNTESE 3 – CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS JUNTO À POPULAÇÃO
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema

UTP 04 - Itacorubi
Avenida Madre Benvenuta, entre o Centro Executivo Aldo Kuerten e a Academia Ellite.
(Localidade: Santa Mônica)

Área de abrangência do problema
- Área XIX

Qualificação do problema (tipo)
Obstrução de acessórios da rede de drenagem na Avenida Madre Benvenuta, entre o Centro Executivo Aldo Kuerten e a
Academia Ellite.
Histórico e frequência de ocorrência
- Histórico: há alguns anos.
- Frequência: na ocorrência de chuvas intensas.
Indicativo das origens do problema
- Falta de limpeza periódica das bocas de lobo;
- Ausência de fiscalização da rede de esgoto.
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
- Odores indesejáveis;
- Proliferação de vetores;
- Acúmulo de poças d’água ao longo da Avenida Madre Benvenuta, causando grandes transtornos principalmente aos
pedestres.
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
- Limpeza mais frequente dos canais de drenagem, especialmente o canal que atravessa o bairro.
Observações
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QUADRO SÍNTESE 3 – CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS JUNTO À POPULAÇÃO
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema

UTP 04 - Itacorubi
Esquina da Rua Nery Cardoso Bittencourt, em frente ao bar da ACOJAR (Associação
Comunitária Jardim Santa Mônica). (Localidade: Santa Mônica)

Área de abrangência do problema
- Área XX

Qualificação do problema (tipo)
Alagamento na esquina da Rua Nery Cardoso Bittencourt, em frente ao bar da ACOJAR (Associação Comunitária Jardim Santa
Mônica).
Histórico e frequência de ocorrência
- Histórico: há 30 anos.
- Frequência: na ocorrência de chuvas.
Indicativo das origens do problema
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
- Transtornos no fluxo de pedestres.
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
- Verificações de entupimento da rede de drenagem.
Observações
- Apesar da presença de bocas de lobo na região, os alagamentos continuam ocorrendo.
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QUADRO SÍNTESE 3 – CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS JUNTO À POPULAÇÃO
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema

UTP 04 - Itacorubi
Rua Cel. Maurício Spalding de Souza, ao lado da ACOJAR (Associação Comunitária Jardim
Santa Mônica). (Localidade: Santa Mônica)

Área de abrangência do problema
- Área XXI

Qualificação do problema (tipo)
Obstrução de acessórios da rede de drenagem na Rua Cel. Maurício Spalding de Souza, ao lado da ACOJAR (Associação
Comunitária Jardim Santa Mônica).
Histórico e frequência de ocorrência
- Frequência: na ocorrência de chuvas.
Indicativo das origens do problema
- Folhas das árvores provavelmente obstruem as bocas de lobo.
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
- Alagamentos, devido à demora no escoamento.
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
- Verificar a limpeza das tubulações para obter o diagnóstico do problema.
- Maior atuação do poder público quanto à infraestrutura urbana.
Observações
- No trecho (6O) identificado, existem 12 bocas de lobo, sendo 6 em cada lado da via. No entanto, esses acessórios não são
suficientes para escoar as águas da chuva.
- Presença de árvores como a “Amendoeira” e o “Sombreiro” na área problemática.
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QUADRO SÍNTESE 3 – CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS JUNTO À POPULAÇÃO
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema
Área de abrangência do problema

UTP 04 - Itacorubi
Avenida Vinícius de Moraes (Localidade: Santa Mônica)

- Área XXII

Qualificação do problema (tipo)
Obstrução de acessórios da rede de drenagem na Avenida Vinícius de Moraes.
Histórico e frequência de ocorrência
Indicativo das origens do problema
- Folhas e restos de podas que obstruem os bueiros, principalmente na Avenida Gov. José Boabaid.
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
- Alagamentos.
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
- Limpeza dos bueiros obstruídos;
- Recuperação dos bueiros danificados;
- A Coleta dos resíduos sólidos precisa ser realizada com maior frequência, afim de evitar obstruções.
Observações
- Os bueiros danificados se encontram em toda a área do loteamento.

135

QUADRO SÍNTESE 3 – CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS JUNTO À POPULAÇÃO
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema
Área de abrangência do problema

UTP 04 - Itacorubi
Região central da Rua da Vitória Régia. (Localidade: Santa Mônica)

- Área XXIII

Qualificação do problema (tipo)
Alagamento na Região central da Rua da Vitória Régia.
Histórico e frequência de ocorrência
- Histórico: há um tempo considerável.
- Frequência: na ocorrência de chuvas intensas.
Indicativo das origens do problema
- Subdimensionamento do sistema de drenagem.
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
- Limpeza das galerias;
- Substituição das galerias por outras de maior diâmetro;
- Desobstrução dos bueiros.
Observações
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QUADRO SÍNTESE 3 – CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS JUNTO À POPULAÇÃO
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema
Área de abrangência do problema

UTP 04 - Itacorubi
Baixadas localizadas no início da Rua dos Jasmins. (Localidade: Santa Mônica)

- Área XXIV

Qualificação do problema (tipo)
Alagamento nas baixadas localizadas no início da Rua dos Jasmins
Histórico e frequência de ocorrência
- Histórico: há um tempo considerável.
- Frequência: na ocorrência de chuvas intensas.
Indicativo das origens do problema
- Subdimensionamento do sistema de drenagem.
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
- Limpeza das galerias;
- Substituição das galerias por outras de maior diâmetro;
- Desobstrução dos bueiros.
Observações
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QUADRO SÍNTESE 3 – CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS JUNTO À POPULAÇÃO
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema

UTP 04 - Itacorubi
Servidão Maria Juliana Cordeiro, em frente ao Beco do Ceará. (Localidade: Córrego
Grande)

Área de abrangência do problema
- Área XXV

Qualificação do problema (tipo)
Obstrução de acessório de drenagem na Servidão Maria Juliana Cordeiro, em frente ao Beco do Ceará.
Histórico e frequência de ocorrência
- Histórico: há dois anos, desde que foi criada a Praça do Poção.
- Frequência: constantemente.
Indicativo das origens do problema
- Acúmulo de sedimentos.
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
- Alagamentos.
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
- Limpeza periódica.
Observações
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QUADRO SÍNTESE 3 – CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS JUNTO À POPULAÇÃO
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema

UTP 04 - Itacorubi
Esquina da Rua Cmte. Ademar Nunes Pires com a Rua Volni Martins, em frente à
residência de número 281 e vizinhos próximos. (Localidade: Santa Mônica)

Área de abrangência do problema
- Área XXVI

Qualificação do problema (tipo)
Alagamento na esquina da Rua Cmte. Ademar Nunes Pires com a Rua Volni Martins, em frente à residência de número 281
e vizinhos próximos.
Histórico e frequência de ocorrência
- Histórico: há cerca de 15 anos.
- Frequência: repetidamente na ocorrência de chuvas de fraca intensidade. A situação tende a piorar durante o verão ou na
ocorrência de chuvas de média intensidade.
Indicativo das origens do problema
- Assoreamento e sobrecarga da rede pluvial que não suporta as águas provenientes da Rua Volni Martins e da Avenida Gov.
José Boabaid;
- Desvio das águas da Av. Gov. José Boabaid para a Rua Ademar Nunes Pires.
- A partir da residência de número 281, na Rua Ademar Nunes Pires em direção à Avenida Gov. José Boabaid, a rede pluvial está
totalmente assoreada e obstruída, fazendo com que as águas pluviais escoem pela sarjeta.
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
- Alagamentos com grande volume de água, dificultando o acesso às residências e o deslocamento de pedestres e veículos;
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
- Reestruturar o sistema de drenagem pluvial, uma vez que seus acessórios estão obstruídos e subdimensionados;
- Aumentar o diâmetro das tubulações de água pluvial;
- Nova rede de drenagem em toda a extensão da Rua Cmte. Ademar Nunes Pires;
- Distribuir a concentração das águas em outras ruas da região, como a Avenida Vinícius de Moraes e a Rua Volni Martins;
- Construir galerias pluviais;
- Considerar uma galeria para toda a extensão da Rua Cmte. Ademar Nunes Pires, devido ao grande acúmulo de água em frente
à residência de número 281 e proximidades;
Observações
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QUADRO SÍNTESE 3 – CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS JUNTO À POPULAÇÃO
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema

UTP 04 - Itacorubi
Região entre Avenida Gov. José Boabaid e Rua Cmte. Ademar Nunes Pires. (Localidade:
Santa Mônica)

Área de abrangência do problema
- Área XXVII

Qualificação do problema (tipo)
Obstrução de acessórios da rede de drenagem na região entre Avenida Gov. José Boabaid e Rua Cmte. Ademar Nunes Pires.
Histórico e frequência de ocorrência
Indicativo das origens do problema
- Folhas e restos de podas que obstruem os bueiros, principalmente na Avenida Gov. José Boabaid.
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
- Alagamentos.
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
- Limpeza dos bueiros obstruídos;
- Recuperação dos bueiros danificados;
- A Coleta dos resíduos sólidos precisa ser realizada com maior frequência, afim de evitar obstruções.
Observações
- Os bueiros danificados se encontram em toda a área do loteamento.
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QUADRO SÍNTESE 3 – CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS JUNTO À POPULAÇÃO
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema

UTP 04 - Itacorubi
Rua João Pio Duarte Silva, depois da padaria Maria Farinha, sentido Bairro Itacorubi.
(Localidade: Córrego Grande)

Área de abrangência do problema
- Área XXVIII

Qualificação do problema (tipo)
Alagamento na Rua João Pio Duarte Silva, depois da padaria Maria Farinha, sentido Bairro Itacorubi.
Histórico e frequência de ocorrência
- Histórico: desde o início da ocupação urbana.
- Frequência: na ocorrência de chuvas de média intensidade.
Indicativo das origens do problema
- Acessórios de drenagem insuficientes para realizar o escoamento.
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
- Transtornos ao fluxo de pedestres (a situação se torna crítica em dias de chuva).
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
- Obras de infraestrutura para implantação de calçadas apropriadas.
Observações
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QUADRO SÍNTESE 3 – CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS JUNTO À POPULAÇÃO
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema
Área de abrangência do problema

UTP 04 - Itacorubi
Rua dos Carijós. (Localidade: Santa Mônica)

- Área XXIX

Qualificação do problema (tipo)
Alagamento na Rua dos Carijós.
Histórico e frequência de ocorrência
- Histórico: desde o início da ocupação urbana, no entanto, a situação piorou com a construção do condomínio New Garden.
- Frequência: na ocorrência de chuvas intensas.
Indicativo das origens do problema
- Episódios de chuvas intensas;
- Sistema de drenagem inadequado à região, uma vez que suas tubulações não possuem declividade mínima para realizar o
escoamento.
- Aterro para a construção do condomínio New Garden.
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
- Substituição por novas tubulações com diâmetros bem dimensionados, apresentando inclinação conforme o
dimensionamento da rede de drenagem;
- Captação da água da chuva para reuso, utilizando-a em descargas para vaso sanitário, entre outros exemplos.
Observações
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QUADRO SÍNTESE 3 – CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS JUNTO À POPULAÇÃO
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema

UTP 04 - Itacorubi
Entre a Rua Dom Wilsom Laus Schmidt e a Rua Sebastião Laurentino da Silva.
(Localidade: Córrego Grande)

Área de abrangência do problema
- Área XXX

Qualificação do problema (tipo)
Alagamento entre a Rua Dom Wilsom Laus Schmidt e a Rua Sebastião Laurentino da Silva.
Histórico e frequência de ocorrência
- Histórico: há cerca de 4 anos.
- Frequência: na ocorrência de chuvas torrenciais.
Indicativo das origens do problema
- Chuvas em excesso;
- Água parada que não é infiltrada pelo solo.
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
- Bloqueio do fluxo de pedestres e veículos;
- Odores indesejáveis.
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
Observações
- A CASAN já tomou algumas medidas no local, mas o problema ainda não foi resolvido.
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QUADRO SÍNTESE 3 – CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS JUNTO À POPULAÇÃO
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema

UTP 04 - Itacorubi
Cruzamento entre Rua Prof. Walter de Bona Castelan com a Rua Diná Calixto.
(Localidade: Santa Mônica)

Área de abrangência do problema
- Área XXXI

Qualificação do problema (tipo)
Obstrução de acessórios da rede de drenagem no cruzamento entre Rua Prof. Walter de Bona Castelan com a Rua Diná
Calixto.
Histórico e frequência de ocorrência
Indicativo das origens do problema
- Folhas e restos de podas que obstruem os bueiros, principalmente na Avenida Gov. José Boabaid.
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
- Alagamentos.
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
- Limpeza dos bueiros obstruídos;
- Recuperação dos bueiros danificados;
- A Coleta dos resíduos sólidos precisa ser realizada com maior frequência, afim de evitar obstruções.
Observações
- Os bueiros danificados se encontram em toda a área do loteamento.
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QUADRO SÍNTESE 3 – CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS JUNTO À POPULAÇÃO
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema

UTP 04 - Itacorubi
Rua João Pio Duarte Silva, em frente ao Chopp do Gus, próximo à parada de ônibus.
(Localidade: Córrego Grande)

Área de abrangência do problema
- Área XXXII

Qualificação do problema (tipo)
Alagamento na Rua João Pio Duarte Silva, em frente ao Chopp do Gus, próximo à parada de ônibus.
Histórico e frequência de ocorrência
- Histórico: há cerca de 15 anos (desde a inauguração do Chopp do Gus).
- Frequência: na ocorrência de chuvas.
Indicativo das origens do problema
- Quantidade insuficiente de bocas de lobo na região.
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
- Aquaplanagem dos veículos;
- Alagamentos causam transtornos na parada de ônibus próxima e no fluxo de pedestres e veículos
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
- Implantação de novas bocas de lobo na área problemática;
- Realizar o nivelamento da rua em relação à calçada.
Observações
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QUADRO SÍNTESE 3 – CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS JUNTO À POPULAÇÃO
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema

UTP 04 - Itacorubi
Margens do Rio Córrego Grande, próximo à Rua João Pio Duarte Silva. (Localidade:
Córrego Grande)

Área de abrangência do problema
- Área XXXIII

Qualificação do problema (tipo)
Assoreamento de canal nas margens do Rio Córrego Grande, próximo à Rua João Pio Duarte Silva.
Histórico e frequência de ocorrência
- Histórico: desde 2012.
- Frequência: duas vezes ao ano.
Indicativo das origens do problema
- Desmatamento da mata ciliar nas margens do Rio Córrego Grande, geralmente com o uso de dragas pela COMCAP durante a
limpeza das margens;
- Falta de manutenção e limpeza adequadas na margem do Rio Córrego Grande.
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
- Aumento do risco de inundações e enchentes na região.
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
- Impedir o desmatamento da mata ciliar nas margens do Rio Córrego Grande;
- Plantar mata nativa ciliar nas margens desflorestadas;
- Execução de todo o Parque Linear do Córrego Grande, e não apenas na área conhecida como “Fazendinha”.
Observações
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QUADRO SÍNTESE 3 – CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS JUNTO À POPULAÇÃO
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema

UTP 04 - Itacorubi
Rua Fritz Plaumann, mais especificamente no pátio de estacionamento para veículos ao
lado do córrego. (Localidade: Córrego Grande)

Área de abrangência do problema
- Área XXXIV

Qualificação do problema (tipo)
Alagamento na Rua Fritz Plaumann, mais especificamente no pátio de estacionamento para veículos ao lado do córrego.
Histórico e frequência de ocorrência
- Histórico: há 10 anos.
- Frequência: na ocorrência de chuvas.
Indicativo das origens do problema
- Quantidade insuficiente de bocas de lobo;
- Pouca infiltração da água no solo, devido à superfície bastante impermeabilizada.
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
- Acúmulo de água poluída e resíduos no asfalto.
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
- Implantação de mais bocas de lobo nas vias asfaltadas;
- Substituição do asfalto por paralelepípedos.
Observações
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QUADRO SÍNTESE 3 – CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS JUNTO À POPULAÇÃO
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema

UTP 04 - Itacorubi
Rua Maestro Aldo Krieger, entre a Rua João Pio Duarte Silva e a Rua Mediterrâneo.
(Localidade: Córrego Grande)

Área de abrangência do problema
- Área XXXV

Qualificação do problema (tipo)
Inundação na Rua Maestro Aldo Krieger, entre a Rua João Pio Duarte Silva e a Rua Mediterrâneo.
Histórico e frequência de ocorrência
- Histórico: acontecimento mais significativo nos anos de 2012 e 2013.
- Frequência: na ocorrência de chuvas torrenciais.
Indicativo das origens do problema
- Quantidade insuficiente de bocas de lobo;
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
- Inundação nas edificações, ruas e garagens próximas;
- Contaminação da água potável no subsolo (Edifício Villa Brunello);
- Assoreamento no ponto de escoamento do canal em direção ao Rio Córrego Grande.
- Transbordamento do córrego que percorre o terreno do posto Shell.
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
- Ampliação da drenagem pluvial no bairro Córrego Grande;
- Construção e ampliação da drenagem pluvial na Rua Maestro Aldo Krieger;
- Reestruturação do ponto de escoamento do canal no Rio Córrego Grande.
Observações
- Ocorrência de desmoronamentos no ponto de saída das águas do canal em direção ao Rio Córrego Grande.

148

QUADRO SÍNTESE 3 – CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS JUNTO À POPULAÇÃO
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema

UTP 04 - Itacorubi
Região próxima ao encontro da Servidão Dionisio Manoel dos Santos e Rodovia Amaro
Antônio Vieira. (Localidade: Itacorubi).

Área de abrangência do problema
- Área XXXVI

Qualificação do problema (tipo)
Interceptação e construção em drenagem natural na região próxima ao encontro da Servidão Dionisio Manoel dos Santos e
Rodovia Amaro Antônio Vieira.
Histórico e frequência de ocorrência
- Histórico: o problema foi relatado em 1995, porém em proporções menores. O problema ocorreu recentemente de forma
mais intensa
Indicativo das origens do problema
- Obstrução e subdimensionamento do sistema de drenagem devido a obras na região.
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
- Alagamento;
- Proliferação de vetores de doenças.
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
- Aumento da fiscalização da prefeitura;
- Atendimento aos pedidos de análise de obras.
Observações
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QUADRO SÍNTESE 3 – CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS JUNTO À POPULAÇÃO
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema
Área de abrangência do problema

UTP 04 - Itacorubi
Na região próxima ao Supermercado Rosa. (Localidade: Itacorubi)

- Área XXXVII

Qualificação do problema (tipo)
Alagamento na região próxima ao Supermercado Rosa.
Histórico e frequência de ocorrência
- Frequência: na ocorrência de chuvas intensas.
Indicativo das origens do problema
- Convergência do escoamento de todas as ruas próximas no mesmo ponto;
- Excessiva impermeabilização do solo do entorno;
- Baixa declividade nas ruas;
- Escoamento das águas acontece de forma lenta nas bocas de lobo.
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
- Ocorrência de diversos buracos nas vias próximas.
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
- Manutenção e limpeza das bocas de lobo;
- Melhor disposição espacial das bocas de lobo;
- Vistoria dos acessórios de drenagem;
- Correção da declividade local.
Observações
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QUADRO SÍNTESE 3 – CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS JUNTO À POPULAÇÃO
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema

UTP 04 - Itacorubi
Região próxima ao encontro da Servidão Dionisio Manoel dos Santos, Rodovia Amaro
Antônio Vieira e Rua Caminho do Engenho. (Localidade: Itacorubi).

Área de abrangência do problema
- Área XXXVIII

Qualificação do problema (tipo)
Alagamento na região próxima ao encontro da Servidão Dionisio Manoel dos Santos, Rodovia Amaro Antônio Vieira e Rua
Caminho do Engenho.
Histórico e frequência de ocorrência
- Frequência: na ocorrência de chuvas intensas.
Indicativo das origens do problema
- Chuvas intensas;
- Obstrução das estruturas de drenagem;
- Construção desordenada na região.
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
- Entrada da água nos imóveis e perda de bens materiais;
- Interrupção do trânsito;
- Risco de transmissão de doenças.
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
- Realizar limpeza e melhorias no sistema de drenagem.
Observações
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QUADRO SÍNTESE 3 – CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS JUNTO À POPULAÇÃO
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema

UTP 04 - Itacorubi
Esquina da Rua Maestro Aldo Krieger com a Rua Mediterrâneo. (Localidade: Córrego
Grande)

Área de abrangência do problema
- Área XXXIX

Qualificação do problema (tipo)
Alagamento na esquina da Rua Maestro Aldo Krieger com a Rua Mediterrâneo.
Histórico e frequência de ocorrência
- Histórico: há cerca de 3 anos, quando a obra foi iniciada.
Indicativo das origens do problema
- As 4 nascentes e o córrego, antes presentes no terreno localizado na esquina da Rua Maestro Aldo Krieger com a Rua
Mediterrâneo, sofreram obras de canalização, ocasionando a transposição do córrego para um local contíguo à calçada. Dessa
forma, não foram respeitados os 4 m de afastamento previstos para a construção de um empreendimento na área.
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
- Possibilidade de inundações, posto que o mínimo de 30 m de afastamento em relação às margens de nascentes e córregos
não foi respeitado;
- A proximidade do rio em relação à calçada, acarretada pelo desvio, pode causar futuros problemas na área;
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
- Tentar recuperar o leito original do córrego modificado;
- Exigir que a construtora respeite o mínimo de afastamento em relação às margens do rio e das nascentes.
Observações
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QUADRO SÍNTESE 3 – CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS JUNTO À POPULAÇÃO
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema
Área de abrangência do problema

UTP 04 - Itacorubi
Rua Vera Linhares de Andrade, na frente da Escola da Ilha. (Localidade: Itacorubi)

- Área XL

Qualificação do problema (tipo)
Alagamento na Rua Vera Linhares de Andrade, na frente da Escola da Ilha.
Histórico e frequência de ocorrência
- Histórico: há alguns anos.
- Frequência: por vezes, na ocorrência de chuvas fortes.
Indicativo das origens do problema
- Ausência de sistema de drenagem adequado;
- Canalização de riachos e córregos.
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
- Prejudica o tráfego de veículos, podendo causar acidentes de trânsito;
- Dificulta a travessia de pedestres, especialmente de jovens e crianças nas horas de entrada e saída da escola;
- Escoamento das águas no sentido morro – bairro, indo para o Rio Córrego Grande.
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
- Evitar a canalização de córregos;
- Prever projeto de drenagem adequado à região.
Observações
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QUADRO SÍNTESE 3 – CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS JUNTO À POPULAÇÃO
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema
Área de abrangência do problema

UTP 04 - Itacorubi
Na região da Rua Maestro Aldo Krieger, 395. (Localidade: Córrego Grande)

- Área XLI

Qualificação do problema (tipo)
Enxurrada na região da Rua Maestro Aldo Krieger, 395.
Histórico e frequência de ocorrência
- Histórico: há muitos anos.
- Frequência: na ocorrência de chuvas intensas.
Indicativo das origens do problema
- Quantidade insuficiente de bocas de lobo;
- Pavimentação da rua em paralelepípedo.
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
- Risco com doenças como a leptospirose, entre outros.
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
- Solucionar a pavimentação da rua;
- Implantação de mais bocas de lobo ao longo da via;
- Reparar a canalização de água instalada, posto que há vazamentos na região.
Observações
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QUADRO SÍNTESE 3 – CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS JUNTO À POPULAÇÃO
Nome indicativo da Bacia:

UTP 04 - Itacorubi

Local de ocorrência do problema

Região localizada entre os limites da Rodovia Admar Gonzaga, da Avenida Madre
Benvenuta, da Rua Itapiranga e da Rua Vera Linhares de Andrade. (Localidade: Itacorubi)

Área de abrangência do problema
- Área XLII

Qualificação do problema (tipo)
Inundação na Região localizada entre os limites da Rodovia Admar Gonzaga, da Avenida Madre Benvenuta, da Rua Itapiranga
e da Rua Vera Linhares de Andrade.
Histórico e frequência de ocorrência
- Frequência: uma vez a cada oito ou dez anos, aproximadamente.
Indicativo das origens do problema
- Assoreamento do sistema de drenagem.
- Ausência de manutenção dos canais de drenagem.
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
- Inundação e alagamento das residências e vias próximas.
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
- Manutenção e limpeza do sistema de drenagem de maneira periódica.
- Desobstrução das tubulações de drenagem, posto que a área é caracterizada como uma superfície plana.
Observações
- Presume-se, por meio de fotos de satélite da região, que o problema possa ser causado pelo assoreamento do canal adjacente
à Rua Buriti.
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QUADRO SÍNTESE 3 – CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS JUNTO À POPULAÇÃO
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema

UTP 04 - Itacorubi
Na descida da Rodovia Amaro Antônio Viêira e da Rua Rodrigo Rampinelli Jeremias, na
área do Condomínio Residencial Mirante das Baías. (Localidade: Itacorubi)

Área de abrangência do problema
- Área XLIII

Qualificação do problema (tipo)
Enxurrada na descida da Rodovia Amaro Antônio Viêira e da Rua Rodrigo Rampinelli Jeremias, na área do Condomínio
Residencial Mirante das Baías.
Histórico e frequência de ocorrência
- Histórico: desde 24 de dezembro de 2016.
- Frequência: o problema ocorreu mais duas vezes desde então.
Indicativo das origens do problema
- Ocorrência de chuvas.
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
- Prejuízos para as quadras mais próximas.
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
Observações
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Figura 6. Mapa síntese dos problemas de drenagem da UTP 04 – Itacorubi
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UTP 05 – LAGOA DA CONCEIÇÃO
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QUADRO SÍNTESE 1 – CARACTERIZAÇÃO DA BACIA HIDROGRÁFICA
NOME DA BACIA

UTP 05 – BACIA LAGOA DA CONCEIÇÃO

CONFIGURAÇÕES LOCAIS
ÁREA DE ABRANGÊNCIA
Localidades integrantes: Lagoa da Conceição,
Barra da Lagoa e parte sul Rio Vermelho.

A vegetação da UTP é composta em sua maioria
por capoeira e capoeirinha em suas encostas e
por vegetação de restinga em sua planície. No
cume do Morro da Lagoa ainda ocorre existência
da Floresta Ombrófila Densa, com vegetação
antropizada no seu entorno (capoeira e
capoeirinha). Nas dunas da Lagoa, Morro da
Joaquina e Praia Mole presença de vegetação de
restinga. Sobre a planície costeira ainda domina
as plantações de pinus (Parque Estadual do Rio
Vermelho). Na costa, presença de vegetação de
influência marinha herbácea, arbustiva e
arbórea. Ao longo da lagoa e nas margens do rio
Vermelho vegetação fluvial herbácea.
DESCRIÇÃO FÍSICA BÁSICA DOS PRINCIPAIS
CORPOS HÍDRICOS

CARACTERÍSTICAS PREDOMINANTES DO MEIO
FÍSICO
A UTP 05 - Bacia da Lagoa da Conceição possui uma
área aproximada de 85,75 km2. O relevo é
constituído por montanhas a oeste com
declividades bem acentuadas. A leste, observa-se
grande extensão de planícies, caracterizada como
planície de acumulação lacustre em toda a área
costeira com cordões de restinga separando as
áreas lacustres e o mar. Presença de áreas de
acumulação lacustre no encontro dos rios que
descem o maciço cristalino com a Lagoa da
Conceição. Observa-se ainda a leste, costões com
dissecação em montanha: Morro da Barra da
Lagoa, Morro da Praia Mole e Morro da Joaquina.
A sudeste da UTP domínio de áreas de acumulação
em planície eólica, com presença de dunas fixas e
móveis.

A Lagoa da Conceição é uma laguna que se
constitui no mais significativo corpo hídrico
desta bacia. Apresenta uma superfície de 19
km2, com comprimento total de 13,5 km e
larguras variáveis entre 2,5 km e 150 m que
acompanham o desenho da costa. Caracterizase como uma laguna de águas rasas, com
profundidade máxima de 8,7 metros e mínima
variando entre 50 cm a 2 metros. A sua ligação
com o mar é feita através do canal da Barra da
Lagoa e a contribuições de água doce são
provenientes de rios com baixa vazão: Rio João
Gualberto e Rio Vermelho, ao norte e alguns
córregos na borda oeste, os quais nascem no
embasamento cristalino adjacente. Na porção
leste a contribuição é proveniente de infiltração
de água subterrânea.
Os cursos d’água mais importantes são: Canal da
Barra da Lagoa, que estabelece a ligação da
laguna com o oceano; Canal da Avenida das
Rendeiras, com início no Beco dos Surfistas,
Córrego da Lagoa, com início na encosta do
Morro da Lagoa, Rio João Gualberto (Capivaras)
que nasce no Morro do Muquém e Rio
Vermelho, que nasce nas dunas do Rio
Vermelho. Todos esses cursos d’água
desembocam na Lagoa da Conceição.
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USO E OCUPAÇÃO DO SOLO
OCUPAÇÃO URBANA: A característica predominante dessa UTP, no que diz respeito ao ordenamento territorial,
é a quase totalidade de sua área configurada como ambientalmente protegida, neste caso unidades de
conservação ou áreas de preservação permanente (APP). O zoneamento apresenta ainda porções de área
residencial predominante (ARP) e ainda pequenas extensões de área turística residencial (ATR) e área de
preservação de uso limitado (encostas). Toda a região da Costa da Lagoa está enquadrada como área de
preservação cultural (APC).
Ocupação apresenta-se mais consolidada nas áreas de planície, mais precisamente na região central que dá o
nome ao Bairro Lagoa da Conceição, na Barra da Lagoa, no Canto da Lagoa, no Porto da Lagoa e na porção centro
norte do Bairro Rio Vermelho. Apresenta predominância de ocupação residencial (casas de moradia e veraneio),
seguida de comércio, bares, restaurantes. Observa-se importante pressão imobiliária sobre as áreas
ambientalmente protegidas (encostas e topos dos morros, dunas, restingas, margens dos rios e orla da Lagoa da
Conceição), a qual é resultante da expansão da ocupação consolidada nas áreas de planície, ou de ocupações
isoladas, ainda rarefeitas, em várias partes da bacia. Nas encostas do Morro da Lagoa observam-se construções
novas e de alto padrão, comprometendo a cobertura de vegetação nativa. Nos últimos anos vem se intensificando
um processo de ocupação no distrito do São João do Rio Vermelho. Este avanço da mancha urbana,
preponderantemente desordenado, compromete a qualidade urbanística de toda a região, assim como o
adequado fluxo das águas pluviais, pela ausência de infraestrutura de micro drenagem combinada com a
impermeabilização do solo. A taxa de impermeabilização máxima prevista na área zoneada para ocupação é cerca
de 70%, segundo Plano Diretor.
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ÁREAS AMBIENTALMENTE PROTEGIDAS: A UTP 5 apresenta os seguintes espaços territoriais ambientalmente
protegidos: Parque Estadual do Rio Vermelho, Parque Municipal das Dunas da Lagoa da Conceição, Parque
Municipal da Galheta, Parque Municipal do Maciço da Costeira, Região da Costa da Lagoa devido sua vegetação
e edificações de interesse histórico e artístico, Dunas da Barra da Lagoa e áreas protegidas de encostas.
INFRAESTRUTURA DE MACRO E MICRO DRENAGEM
MACRODRENAGEM
− Canal da Barra da Lagoa: Possui secção em leito natural e estabelece a ligação da laguna com o oceano,
sofrendo interferência de maré em toda a sua extensão, que é de aproximadamente de 3 km.
− Canal da Avenida das Rendeiras: Apresenta secção em leito natural, com extensão aproximada de 1,29 km.
Inicia no Beco dos Surfistas e desemboca na Lagoa da Conceição, possuindo na travessia da Av. das Rendeiras
um bueiro duplo celular. Sofre influência da maré até a parte urbanizada da Av. das Rendeiras.
− Córrego da Lagoa: Com extensão aproximada de 1,78 km em leito natural, tem início na encosta do Morro da
Lagoa, desembocando na porção sul da Lagoa. Alguns trechos de sua extensão foram tubulados
clandestinamente principalmente na região do Lagoa Iate Clube. Não sofre influência de maré.
− Rio Capivaras: Apresenta secção em leito natural, com extensão aproximada de 7,5 km. Sofre influência da
maré até aproximadamente metade de sua extensão. Tem sua nascente no Morro do Muquém e sua foz na
Lagoa.
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MICRODRENAGEM
Todas as vias pavimentadas possuem sistema de micro drenagem, não cadastrado.
PROBLEMAS EXISTENTES
DIAGNÓSTICO TÉCNICO
I.

Alagamento na Região das Ruas Deputado Waldemar Salles, Doutor Alfredo Daura Jorge, Ismar Pedro Baz e
Luiz Henrique Rosa.
II. Alagamento na Rua João Pacheco da Costa.
III. Alagamento no Condomínio Porto da Lagoa e entorno.
IV. Alagamento na Rua José Henrique Veras.
V. Alagamento na região dos fundos do posto de combustível Ipiranga e na Servidão Madressilva.
VI. Alagamento no trecho final das Ruas Santos Reis, Elesbão Ramos e Servidão Estrela-Guia. Remanso da água
pluvial na estrutura de micro drenagem.
VII. Alagamento na região da Rua Laurindo José de Souza. Contribuições das servidões: Julia Alexandre Florindo,
Chalés do Cafezal e Agostinha Maria da Conceição.
VIII. Alagamento na Rua João Gualberto Soares.
IX. Alagamento no polígono compreendido entre Rodovia João Gualberto Soares, Servidão do Nico, Rua Cândido
Pereira dos Anjos e Servidão Duarte.
X. Alagamento no polígono compreendido entre a Rodovia João Gualberto Soares, Servidão Argentina Barcelos
Silveira, Rua Cândido Pereira dos Anjos e Servidão do Nico.
DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO
I.
II.
III.
IV.
V.

Enxurrada na Servidão das Borboletas com a Rua Laurindo Januário da Silveira.
Alagamento na região próxima ao Supermercado Hiperbom, em direção à Lagoa da Conceição.
Alagamento na região próxima ao Posto de Saúde Canto da Lagoa.
Alagamento na Rua Laurindo Januário da Silveira, próximo à Servidão Vó Maria.
Alagamento na Rua Laurindo Januário da Silveira, próximo à Rua Canto da Amizade, ao ponto de ônibus e à
Academia Black Iron.
VI. Alagamento no trecho da Rua Laurindo Januário da Silveira, na descida do Morro do Badejo, sentido Campeche.
VII. Enxurrada no morro da lagoa, ao longo das curvas da SC 404 - Rod. Admar Gonzaga.
VIII. Inundação na Servidão Ícaro, Servidão Macuco e Servidão Braulio Sagáz.
IX. Inundação no início do aclive do morro da Lagoa, na Rodovia Admar Gonzaga.
X. Inundação na Servidão Professor Bonifácio Francisco Vieira.
XI. Inundação no trecho final da Rua Sul do Condomínio Residencial Porto da Lagoa.
XII. Inundação Costeira na Rua I do Condomínio Village Porto da Lagoa e Condomínio Rio Tavares, próximo à
propriedade de número 383, na Rodovia Dr. Antônio Luiz Moura Gonzaga.
XIII. Alagamento no trecho da Rua José Henrique Veras, entre a Rua Moacyr Pereira Júnior e a Rua Henrique Veras
do Nascimento. (problema situado na mesma rua da Área IV do Diagnóstico Técnico)
XIV. Alagamento em toda a extensão da Rua Bento Silveira.
XV. Obstrução de Acessório de Drenagem na Rua Altenor Vieira.
XVI. Interceptação e construção em drenagem natural na Servidão Valagão.
XVII. Obstrução de acessório de drenagem e alagamento na Servidão das Coroas, próximo à Servidão
Madressilva.
XVIII. Alagamento nos fundos do Posto Galo, entre a Servidão Madressilva e a Servidão Manoel Rodrigues da Silva.
(parte coincidente com Área V do Diagnóstico Técnico)
XIX. Alagamento na Rua Laurindo Jose de Souza n 226.
XX. Alagamento na Rua Laurindo José de Souza, região entre a Servidão Ana de Jesus e a Rua Marlene da Silva.
XXI. Interceptação e construção em drenagem natural na região próxima ao encontro da Rua Laurindo José de Souza
e Servidão Amaro Agostinho dos Santos.
XXII. Alagamento na região próxima ao encontro da Rua Laurindo José de Souza e Servidão Amaro Agostinho dos
Santos.
XXIII. Alagamento na Rua Cantalício Júlio Gonçalves.
XXIV. Alagamento na Rua Altamiro Barcelos Dutra, entre a Rua Inelzyr Bauer Bertoli e a Rua Júlio José Gonçalves.
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XXV. Alagamento na Rua Altamiro Barcelos Dutra, região próxima à convergência entre a Rua Professor Abelardo
Souza, Rua Orlando Chaplin e Servidão Timóteo José Mariano.
XXVI. Alagamento na Servidão Paulista, próximo à lagoa. (parte coincidente com Área VIII do Diagnóstico
Técnico)
XXVII. Alagamento na região próxima à Estrada Cristóvão Machado de Campos e à Rodovia João Gualberto Soares.
XXVIII. Alagamento Servidão Tomáz José Oliveira. (parte coincidente com Área VIII do Diagnóstico Técnico)
XXIX. Alagamento na Rua Oliveira e Servidão João Damas Marques, na área de elevação mais baixa. (parte
coincidente com Área VIII do Diagnóstico Técnico)
XXX. Alagamento em Trecho da Servidão Rosalina Amélia dos Santos. (parte coincidente com Área IX do
Diagnóstico Técnico)
XXXI. Alagamento em trechos da Servidão Henrique Thomas Nunes. (parte coincidente com Área X do Diagnóstico
Técnico)
XXXII. Alagamento na Servidão José Ernesto Lucas. (parte coincidente com Área IX do Diagnóstico Técnico)
XXXIII. Alagamento na Servidão Anna Luiza da Conceição, principalmente nos locais de elevações mais baixas, em
direção ao “Caminho do Travessão”. (parte coincidente com Área IX do Diagnóstico Técnico)
XXXIV. Alagamento na Servidão Alayde Francisca de Oliveira. (parte coincidente com Área IX do Diagnóstico
Técnico)
XXXV. Alagamento na Servidão Pedro Manoel Duarte. (parte coincidente com Área X do Diagnóstico Técnico)
XXXVI. Alagamento na Servidão Ana Cardoso, entre a Servidão Domingos Tertuliano Nunes e a Servidão Cipriano
Nunes. (parte coincidente com Área IX do Diagnóstico Técnico)
XXXVII. Alagamentos na Servidão dos Malabares. (parte coincidente com Área IX do Diagnóstico Técnico)
XXXVIII. Alagamento na Servidão Thomazia Rita da Silveira.
XXXIX. Alagamento na Região de encontro entre a Servidão Maurílio Nunes e a Rua Candido Pereira dos Anjos.
(parte coincidente com Área X do Diagnóstico Técnico)
XL. Alagamento na lateral direita da Rua Candido Pereira dos Anjos, no sentido Norte da Ilha. (parte coincidente
com Área IX e pela Área X do Diagnóstico Técnico)
XLI. Alagamento nos pontos mais baixos da Servidão Caminhos do arvoredo.
XLII.
Alagamento em trechos da Servidão Nascente do Rio Vermelho.
XLIII. Alagamento nos pontos mais baixos da Servidão das Gerberas.
XLIV. Enxurrada na Servidão das Caliandras.
XLV. Alagamento na Servidão das Montanhas.
XLVI. Alagamento na Avenida Red Park Residence, do lote 19 ao 22B e do lote 20 a 23 F.
PROJETOS PREVISTOS OU EM IMPLANTAÇÃO
OBSERVAÇÕES
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QUADRO SÍNTESE 2 - CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS
Nome indicativo da Bacia:

UTP 05 – Lagoa da Conceição

Local de ocorrência do problema

Região das Ruas Deputado Waldemar Salles, Doutor Alfredo Daura Jorge, Ismar Pedro
Baz e Luiz Henrique Rosa (Localidade: Canto da Lagoa).

Área de abrangência do problema
- Área I

Qualificação do problema (tipo)
Alagamento na Região das Ruas Deputado Waldemar Salles, Doutor Alfredo Daura Jorge, Ismar Pedro Baz e Luiz Henrique
Rosa.
Histórico e frequência de ocorrência
− Frequência: a cada chuva.
Indicativo das origens do problema
− Ausência de limpeza, de manutenção e assoreamento do canal (trecho final das ruas contíguo à Área Verde do Condomínio
e Lagoa da Conceição);
− Obstrução das estruturas do sistema de drenagem;
− Insuficiência do sistema para escoamento das águas.
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
− Prejuízos materiais;
− Proliferação de vetores;
− Risco de doenças de veiculação hídrica.
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
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QUADRO SÍNTESE 2 - CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS
Nome indicativo da Bacia:

UTP 05 – Lagoa da Conceição

Local de ocorrência do problema

Rua João Pacheco da Costa. (Localidade: Lagoa da Conceição) .

Área de abrangência do problema
- Área II

Qualificação do problema (tipo)
Alagamento na Rua João Pacheco da Costa.
Histórico e frequência de ocorrência
− Frequência: uma vez ao ano.
Indicativo das origens do problema
− Precariedade do sistema – ausência de declividade para escoamento das águas no sistema de drenagem.
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
− Acúmulos de água pontuais ao longo da via.
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
− Execução de melhorias do recobrimento da via.
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QUADRO SÍNTESE 2 - CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS
Nome indicativo da Bacia:

UTP 05 – Lagoa da Conceição

Local de ocorrência do problema

Condomínio Porto da Lagoa e entorno (Localidade: Porto da Lagoa).

Área de abrangência do problema
- Área III

Qualificação do problema (tipo)
Alagamento no Condomínio Porto da Lagoa e entorno.
Histórico e frequência de ocorrência
− Frequência: a cada chuva.
Indicativo das origens do problema
− Ausência de limpeza, de manutenção e assoreamento do canal (trecho final das ruas contíguo ao curso d’água e dunas da
Joaquina;
− Insuficiência do sistema para escoamento das águas.
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
−
−
−
−

Prejuízos materiais;
Interferência na mobilidade
Proliferação de vetores;
Risco de doenças de veiculação hídrica.

Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
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QUADRO SÍNTESE 2 - CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS
Nome indicativo da Bacia:

UTP 05 – Lagoa da Conceição

Local de ocorrência do problema

Rua José Henrique Veras (Localidade: Lagoa da Conceição).

Área de abrangência do problema
- Área IV

Qualificação do problema (tipo)
Alagamento na Rua José Henrique Veras.
Histórico e frequência de ocorrência
− Frequência: mais de uma vez ao ano.
Indicativo das origens do problema
− Obstrução das estruturas de drenagem.
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
− Interferência na mobilidade
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
− Existe projeto na Secretaria Municipal de Obras para execução de rede e caixas de areia a montante da lagoa.
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QUADRO SÍNTESE 2 - CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS
Nome indicativo da Bacia:

UTP 05 – Lagoa da Conceição

Local de ocorrência do problema

Região dos fundos do posto de combustível Ipiranga e na Servidão Madressilva.
(Localidade: Barra da Lagoa)

Área de abrangência do problema
- Área V

Qualificação do problema (tipo)
Alagamento na região dos fundos do posto de combustível Ipiranga e na Servidão Madressilva.
Histórico e frequência de ocorrência
− Frequência: a cada chuva mais intensa (precipitações elevadas e/ou contínuas).
Indicativo das origens do problema
− Precariedade do sistema de drenagem.
− Obstrução dos canais de drenagem e tubulações a jusante da área de alagamento por particulares antes de desembocar no
canal da Barra da lagoa e na Lagoa da Conceição. A obstrução ocorreu por aterramento e construção de muro sobre o canal
de drenagem, provocando um represamento das águas nos terrenos ao sul deste empreendimento, que se acumulam por
meses, mesmo com estiagem forte.
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
− Proliferação de vetores;
− Risco de doenças de veiculação hídrica.
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
− Abrir a passagem novamente em direção ao canal da Barra da Lagoa, onde existe uma tubulação que passa por baixo da
rodovia, ao lado do posto de combustível ou construção de um novo canal de drenagem pela Servidão Madressilva,
atravessando a Rua dos Coroas e desembocando na Lagoa da Conceição através do Beco Clandestino.
− Desassoreamento dos canais de drenagem existentes, que passam pelo terreno da Universidade Federal de Santa Catarina,
os quais desembocam direto na Lagoa da Conceição.
− Manutenção e desassoreamento da drenagem da Rua dos Coroas e Servidão Madressilva.
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QUADRO SÍNTESE 2 - CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema

UTP 05 – Lagoa da Conceição
Trecho final das Ruas Santos Reis, Elesbão Ramos e Servidão Estrela-Guia. (localidade
Barra da Lagoa)

Área de abrangência do problema
- Área VI

Qualificação do problema (tipo)
Alagamento no trecho final das Ruas Santos Reis, Elesbão Ramos e Servidão Estrela-Guia. Remanso da água pluvial na
estrutura de micro drenagem.
Histórico e frequência de ocorrência
− Frequência: uma vez ao ano.
Indicativo das origens do problema
− Precariedade do sistema de drenagem: travessia sob a Rodovia João Gualberto Soares com tubulação de 60 cm encontrase em cota mais alta que o nível de base do canal, ocorrendo assim a elevação do nível d’água antes de escoar para a
tubulação.
− Assoreamento dos canais.
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
− Prejuízos materiais;
− Proliferação de vetores;
− Risco de doenças de veiculação hídrica.
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
− Execução de nova travessia sob a Rodovia João Gualberto Soares no prolongamento do canal de drenagem;
− Rebaixamento do nível da tubulação hoje existente sob a Rodovia;
− Desassoreamento do curso d’água que deságua na Lagoa da Conceição a oeste, no interior do Parque Estadual do Rio
Vermelho.
Observações
− Não há alagamento na Rodovia visto que ela se encontra em cota acima das servidões.
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QUADRO SÍNTESE 2 - CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema

UTP 05 – Lagoa da Conceição
Rua Laurindo José de Souza. Contribuições das servidões: Julia Alexandre Florindo,
Chalés do Cafezal e Agostinha Maria da Conceição. (Localidade: Barra da Lagoa).

Área de abrangência do problema
- Área VII

Qualificação do problema (tipo)
Alagamento na região da Rua Laurindo José de Souza. Contribuições das servidões: Julia Alexandre Florindo, Chalés do
Cafezal e Agostinha Maria da Conceição.
Histórico e frequência de ocorrência
− Frequência: a cada chuva mais intensa.
Indicativo das origens do problema
− Ausência de sistema de drenagem (servidões em parte com lajota dotadas apenas de lajota e trechos finais em terra);
− Precariedade do sistema de drenagem (vias a jusante da Rua Laurindo José de Souza com tubulações executadas por
particulares sem critérios, agravando o problema a montante).
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
− Interferência na mobilidade (problemas com material de recobrimento da via - lajota);
− Proliferação de vetores;
− Risco de doenças de veiculação hídrica.
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
Observações
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QUADRO SÍNTESE 2 - CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS
Nome indicativo da Bacia:

UTP 05 – Lagoa da Conceição

Local de ocorrência do problema

Rua João Gualberto Soares (Localidade: Rio Vermelho).

Área de abrangência do problema
- Área VIII

Qualificação do problema (tipo)
Alagamento na Rua João Gualberto Soares.
Histórico e frequência de ocorrência
− Frequência: mais de uma vez ao ano (qualquer chuva).
Indicativo das origens do problema
− Ausência e/ou precariedade do sistema de drenagem;
− Insuficiência do sistema de drenagem para escoar as águas;
− Fatores ambientais: relevo (vias com relevo irregular resultando e trechos de “vale”)
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
− Interferência na mobilidade
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
− Necessidade de execução de macrodrenagem para toda a região;
Observações
− Áreas classificadas como de média e alta suscetibilidade a inundação.
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QUADRO SÍNTESE 2 - CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema

UTP 5 - Lagoa da Conceição
Polígono entre a Rodovia João Gualberto Soares, Servidão do Nico, Rua Cândido Pereira
dos Anjos e Servidão Duarte. (Localidade: Rio Vermelho).

Área de abrangência do problema
- Área IX

Qualificação do problema (tipo)
Alagamento no polígono compreendido entre Rodovia João Gualberto Soares, Servidão do Nico, Rua Cândido Pereira dos
Anjos e Servidão Duarte.
Histórico e frequência de ocorrência
− Frequência: mais de uma vez ao ano (três vezes ao ano).
Indicativo das origens do problema
− Precariedade no sistema de drenagem. As estruturas existentes se resumem em algumas tubulações com diâmetro de 80
centímetros que cruzam sob a Rodovia João Gualberto Soares e deságuam no rio que margeia a encosta, além da existência
de sarjetas nas poucas ruas com calçamento.
− Impermeabilização do solo em razão do acelerado avanço da urbanização reduzindo a infiltração e aumentando o
escoamento superficial.
− Fatores ambientais: em função do relevo, a referida área, compreendida entre a encosta e as dunas, caracterizava-se como
uma retenção temporária com lâmina d´água.
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Consequências associadas aos problemas (indicativos)
− Prejuízos materiais;
− Interferência na mobilidade;
− Proliferação de vetores;
− Risco de doenças de veiculação hídrica.
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
− Necessidade de projeto amplo para atender toda a região do Rio vermelho.
− Utilização do Rio Vermelho e outro curso d’água que margeia a encosta e deságuam na Lagoa da Conceição como canais
de macrodrenagem
Observações
− Manutenção periódica executada hoje nos canais de drenagem, com destaque para o canal próximo a encosta que deságua
na Lagoa previne a ocorrência de eventos mais críticos.
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QUADRO SÍNTESE 2 - CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS
Nome da Bacia:
Local de ocorrência do problema
Área de abrangência do problema
- Área X

UTP 5 - Lagoa da Conceição
Polígono entre a Rodovia João Gualberto Soares, Servidão Argentina Barcelos Silveira,
Rua Cândido Pereira dos Anjos e Servidão do Nico. (Localidade: Rio Vermelho).

Qualificação do problema (tipo)
Alagamento no polígono compreendido entre a Rodovia João Gualberto Soares, Servidão Argentina Barcelos Silveira, Rua
Cândido Pereira dos Anjos e Servidão do Nico.
Histórico e frequência de ocorrência
− Histórico: evento em 2011 atingiu 113 casas.
− Frequência: mais de uma vez ao ano (três vezes ao ano).
Indicativo das origens do problema
− Precariedade e deficiências no sistema de drenagem. Estruturas existentes caracterizam-se por algumas valas de infiltração,
ações pontuais executadas por particulares. Na área central existência de algumas caixas de captação que se interligam por
tubulações de 1,20 metros e deságuam no Rio Vermelho.
− Impermeabilização do solo em razão do acelerado avanço da urbanização reduzindo a infiltração e aumentando o
escoamento superficial.
− Fatores ambientais: em função do relevo, a referida área, compreendida entre a encosta e as dunas, funcionava como uma
retenção temporária com lâmina d´água.
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Consequências associadas aos problemas (indicativos)
−
−
−
−

Prejuízos materiais;
Interferência na mobilidade;
Proliferação de vetores;
Risco de doenças de veiculação hídrica.

Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
− Necessidade de projeto amplo para atender toda a região do Rio vermelho.
− Utilização do Rio Vermelho e outro curso d’água que margeia a encosta e deságuam na Lagoa da Conceição como canais
de macrodrenagem (90% da área vertem para o canal da encosta).
Observações
− Manutenção periódica nos canais de drenagem, com destaque para o canal próximo a encosta que deságua na Lagoa
previne a ocorrência de eventos mais críticos.
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QUADRO SÍNTESE 3 – CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS JUNTO À POPULAÇÃO
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema

UTP 05 – Lagoa da Conceição
Servidão das Borboletas com a Rua Laurindo Januário da Silveira. (Localidade: Lagoa da
Conceição)

Área de abrangência do problema
- Área I

Qualificação do problema (tipo)
Enxurrada na Servidão das Borboletas com a Rua Laurindo Januário da Silveira.
Histórico e frequência de ocorrência
- Histórico: há pelo menos 2 anos.
- Frequência: na ocorrência de chuvas.
Indicativo das origens do problema
- Alta impermeabilização do solo;
- Ocupação irregular à montante do terreno;
- Falta de captação das águas pluviais ao longo da Servidão das Borboletas.
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
- Surgimento de buracos na Rua Laurindo Januário da Silveira.
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
- Dimensionamento adequado das galerias pluviais, contando também com caixas de dissipação;
- Aumentar a permeabilidade do solo;
- Diminuição da ocupação em encostas;
- Conscientização da população para que a mesma não impermeabilize os terrenos.
Observações
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QUADRO SÍNTESE 3 – CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS JUNTO À POPULAÇÃO
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema

UTP 05 – Lagoa da Conceição
Próximo ao Supermercado Hiperbom, em direção à Lagoa da Conceição. (Localidade:
Lagoa da Conceição)

Área de abrangência do problema
- Área II

Qualificação do problema (tipo)
Alagamento na região próxima ao Supermercado Hiperbom, em direção à Lagoa da Conceição.
Histórico e frequência de ocorrência
- Histórico: há 10 anos.
- Frequência: na ocorrência de chuvas intensas.
Indicativo das origens do problema
- Insuficiência do escoamento das águas pluviais.
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
- Transtornos à mobilidade urbana.
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
- Redimensionamento do sistema de drenagem.
Observações
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QUADRO SÍNTESE 3 – CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS JUNTO À POPULAÇÃO
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema
Área de abrangência do problema

UTP 05 – Lagoa da Conceição
Posto de Saúde Canto da Lagoa e região próxima. (Localidade: Lagoa da Conceição)

- Área III

Qualificação do problema (tipo)
Alagamento na região próxima ao Posto de Saúde Canto da Lagoa.
Histórico e frequência de ocorrência
- Histórico: há 2 anos.
- Frequência: principalmente no verão, ou na ocorrência de chuvas intensas (2 vezes ao ano).
Indicativo das origens do problema
- Escoamento insuficiente das águas pluviais;
- Subdimensionamento do sistema de drenagem.
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
- Móveis e arquivos do Posto de Saúde foram danificados.
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
- Redimensionamento do sistema de drenagem.
Observações
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QUADRO SÍNTESE 3 – CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS JUNTO À POPULAÇÃO
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema

UTP 05 – Lagoa da Conceição
Rua Laurindo Januário da Silveira, próximo à Servidão Vó Maria. (Localidade: Lagoa da
Conceição)

Área de abrangência do problema
- Área IV

Qualificação do problema (tipo)
Alagamento na Rua Laurindo Januário da Silveira, próximo à Servidão Vó Maria.
Histórico e frequência de ocorrência
- Histórico: há pelo menos 4 anos.
- Frequência: na ocorrência de chuvas.
Indicativo das origens do problema
- Declividade elevada na Servidão Vó Maria;
- Boca de lobo mais próxima está posicionada em local inadequado.
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
- Transtornos no trânsito local;
- Sedimentos, como areia e brita, são transportados ao longo da Servidão Vó Maria.
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
- Melhorar a pavimentação da Servidão Vó Maria;
- Construção de sistema de captação de águas pluviais.
Observações
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QUADRO SÍNTESE 3 – CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS JUNTO À POPULAÇÃO
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema

UTP 05 – Lagoa da Conceição
Rua Laurindo Januário da Silveira, próximo à Rua Canto da Amizade, ao ponto de ônibus
e à Academia Black Iron. (Localidade: Lagoa da Conceição)

Área de abrangência do problema
- Área V

Qualificação do problema (tipo)
Alagamento na Rua Laurindo Januário da Silveira, próximo à Rua Canto da Amizade, ao ponto de ônibus e à Academia Black
Iron.
Histórico e frequência de ocorrência
- Histórico: há pelo menos 2 anos.
- Frequência: na ocorrência de chuvas intensas (1 vez ao ano).
Indicativo das origens do problema
- A Rua Laurindo Januário da Silveira é constituída por terreno plano, com poucos pontos de captação das águas pluviais;
- Assoreamento das caixas de captação.
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
- Transtornos na mobilidade urbana, incluindo o deslocamento de pedestres e de usuários do transporte público;
- Surgimento de buracos na via.
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
- Implantação de mais pontos de captação das águas pluviais.
Observações
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QUADRO SÍNTESE 3 – CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS JUNTO À POPULAÇÃO
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema

UTP 05 – Lagoa da Conceição
Trecho da Rua Laurindo Januário da Silveira, na descida do Morro do Badejo, sentido
Campeche. (Localidade: Lagoa da Conceição)

Área de abrangência do problema
- Área VI

Qualificação do problema (tipo)
Alagamento no trecho da Rua Laurindo Januário da Silveira, na descida do Morro do Badejo, sentido Campeche.
Histórico e frequência de ocorrência
- Histórico: há pelo menos 4 anos.
- Frequência: na ocorrência de chuvas intensas (6 vezes ao ano).
Indicativo das origens do problema
- Ausência de estruturas de drenagem para o escoamento das águas que descem pela encosta.
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
- Apresenta riscos aos motociclistas e ciclistas;
- Possibilidade de ocorrência de acidentes de trânsito.
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
- Inserção, na encosta do Morro do Badejo, de uma sarjeta lateral contínua.
Observações
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QUADRO SÍNTESE 3 – CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS JUNTO À POPULAÇÃO
Nome indicativo da Bacia:

UTP 05 – Lagoa da Conceição

Local de ocorrência do problema

No morro da lagoa, ao longo das curvas da SC 404 - Rod. Admar Gonzaga. (Localidade:
Lagoa da Conceição).

Área de abrangência do problema
- Área VII

Qualificação do problema (tipo)
Enxurrada no morro da lagoa, ao longo das curvas da SC 404 - Rod. Admar Gonzaga.
Histórico e frequência de ocorrência
- Frequência: na ocorrência de chuvas intensas.
Indicativo das origens do problema
- Possível Subdimensionamento do sistema de drenagem (as sarjetas não comportam o escoamento formando uma espécie de
riacho às margens da rodovia).
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
- Aquaplanagem de veículos;
- Desmoronamento das encostas.
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
- Fazer um sistema de drenagem em cima do morro e redirecionar parte da água das pistas para o córrego que passa pela lateral
do mesmo
Observações
Diversos bueiros estão completamente entupidos, com areia, resíduos urbanos, galhos e folhas. Na rua João Antonio da Silveira
esquina com a João Josino do Silva, há uma casa que fechou o bueiro com concreto, deixando apenas um espaço aberto.
Ao longo da Av. Henrique Veras do Nascimento, os bueiros se encontram frequentemente transbordando em eventos intensos,
principalmente nas esquinas da farmácia Nissei, onde há um grande acumulo de água.
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QUADRO SÍNTESE 3 – CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS JUNTO À POPULAÇÃO
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema

UTP 05 – Lagoa da Conceição
Servidão Ícaro, Servidão Macuco e Servidão Braulio Sagáz. (Localidade: Lagoa da
Conceição)

Área de abrangência do problema
- Área VIII

Qualificação do problema (tipo)
Inundação na Servidão Ícaro, Servidão Macuco e Servidão Braulio Sagáz.
Histórico e frequência de ocorrência
- Histórico: desde o início dos anos 2000.
- Frequência: na ocorrência de chuvas intensas.
Indicativo das origens do problema
- Construção irregular sobre os córregos.
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
- Desobstrução dos canais de drenagem.
Observações
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QUADRO SÍNTESE 3 – CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS JUNTO À POPULAÇÃO
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema

UTP 05 – Lagoa da Conceição
No início do aclive do morro da Lagoa, na Rodovia Admar Gonzaga. (Localidade: Lagoa
da Conceição)

Área de abrangência do problema
- Área IX

Qualificação do problema (tipo)
Inundação no início do aclive do morro da Lagoa, na Rodovia Admar Gonzaga.
Histórico e frequência de ocorrência
- Histórico: desde os anos 90.
- Frequência: na ocorrência de chuvas intensas.
Indicativo das origens do problema
- Retirada da vegetação a montante;
- Aplicação de asfalto na subida do morro da Lagoa.
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
- Apresenta riscos à segurança no trânsito.
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
- Desobstrução de canal a fim de evitar o represamento dos canais da Servidão Ícaro e da Servidão Macuco.
Observações
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QUADRO SÍNTESE 3 – CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS JUNTO À POPULAÇÃO
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema
Área de abrangência do problema

UTP 05 – Lagoa da Conceição
Servidão Professor Bonifácio Francisco Vieira. (Localidade: Lagoa da Conceição)

- Área X

Qualificação do problema (tipo)
Inundação na Servidão Professor Bonifácio Francisco Vieira.
Histórico e frequência de ocorrência
- Histórico: desde os anos 90, no início da ocupação.
- Frequência: na ocorrência de chuvas intensas.
Indicativo das origens do problema
- Construções irregulares ao longo da servidão, mais especificamente o número 1111.
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
- Casas na região próxima precisaram ser elevadas.
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
- Implantação de tubulações com diâmetros maiores;
- Inserção de uma galeria pluvial.
Observações

186

QUADRO SÍNTESE 3 – CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS JUNTO À POPULAÇÃO
Nome indicativo da Bacia:

UTP 05 – Lagoa da Conceição

Local de ocorrência do problema

No trecho final da Rua Sul do Condomínio Residencial Porto da Lagoa. (Localidade: Lagoa
da Conceição)

Área de abrangência do problema
- Área XI

Qualificação do problema (tipo)
Inundação no trecho final da Rua Sul do Condomínio Residencial Porto da Lagoa.
Histórico e frequência de ocorrência
- Frequência: na ocorrência de chuvas intensas.
Indicativo das origens do problema
- Casos de chuvas intensas.
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
- Inundação da via;
- Obstrução de passagem;
- Dispersão da poluição;
- Possíveis agravos à saúde da população próxima.
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
- Realização de obras para armazenamento das águas;
- Contenção das cheias.
Observações
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QUADRO SÍNTESE 3 – CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS JUNTO À POPULAÇÃO
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema

UTP 05 – Lagoa da Conceição
Rua I do Condomínio Village Porto da Lagoa e Condomínio Rio Tavares, próximo à
propriedade de número 383, na Rodovia Dr. Antônio Luiz Moura Gonzaga. Região
próxima às dunas, por onde o córrego das Lavadeiras atravessa. (Localidade: Lagoa da
Conceição)

Área de abrangência do problema
- Área XII

Qualificação do problema (tipo)
Inundação Costeira na Rua I do Condomínio Village Porto da Lagoa e Condomínio Rio Tavares, próximo à propriedade de
número 383, na Rodovia Dr. Antônio Luiz Moura Gonzaga.
Histórico e frequência de ocorrência
- Histórico: há cerca de 15 anos.
- Frequência: na ocorrência de chuvas intensas e/ou maré alta.
Indicativo das origens do problema
- Assoreamento do córrego das Lavadeiras, associado a uma provável obstrução do trecho canalizado que atravessa a Rua Ver.
Osni Ortiga;
- Subdimensionamento da galeria pluvial.
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
- Problemas de inundação nas ruas do Condomínio Village Porto da Lagoa e Condomínio Jardim Rio Tavares;
- Na ocorrência de chuvas mais intensas, também sofrem pela inundação alguns lotes e residências do Condomínio Village Porto
da Lagoa.
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
- Redimensionar o diâmetro da galeria que atravessa a Rua Ver. Osni Ortiga;
- Verificar se há obstrução na galeria, e desobstruí-la, se necessário;
- Desassorear o córrego das Lavadeiras, a fim de baixar o nível da água. Utilizar meios mecânicos ou manuais, seguindo o que
o órgão competente julgar pertinente.
Observações
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QUADRO SÍNTESE 3 – CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS JUNTO À POPULAÇÃO
Localidade
Local de ocorrência do problema

Lagoa da Conceição, Costa da Lagoa, Barra da Lagoa, Canto da Lagoa, Praia Mole e
Joaquina. (Mapa 1 – Lagoa da Conceição).
Trecho da Rua José Henrique Veras, entre a Rua Moacyr Pereira Júnior e a Rua Henrique
Veras do Nascimento (Localidade: Lagoa da Conceição)

Área de abrangência do problema
- Área XIII

Qualificação do problema (tipo)
Alagamento no trecho da Rua José Henrique Veras, entre a Rua Moacyr Pereira Júnior e a Rua Henrique Veras do Nascimento.
Histórico e frequência de ocorrência
- Histórico: desde o final dos anos 80/início dos anos 90.
- Frequência: na ocorrência de chuvas.
Indicativo das origens do problema
- Obstrução da rede de drenagem, principalmente com o acúmulo de areia.
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
- Transtornos no trânsito, que geralmente fica bloqueado.
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
- Desobstrução da rede pluvial.
Observações

189

QUADRO SÍNTESE 3 – CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS JUNTO À POPULAÇÃO
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema
Área de abrangência do problema

UTP 05 – Lagoa da Conceição
Toda a extensão da Rua Bento Silveira (Localidade: Lagoa da Conceição)

- Área XIV

Qualificação do problema (tipo)
Alagamento em toda a extensão da Rua Bento Silveira.
Histórico e frequência de ocorrência
- Histórico: desde 2003.
- Frequência: na ocorrência de chuvas.
Indicativo das origens do problema
- Implementação inadequada da rede pluvial em toda a extensão da rua.
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
- Refazer a rede de drenagem pluvial em toda a extensão da rua.
Observações
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QUADRO SÍNTESE 3 – CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS JUNTO À POPULAÇÃO
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema
Área de abrangência do problema

UTP 05 – Lagoa da Conceição
Rua Altenor Vieira. (Localidade: Lagoa da Conceição).

- Área XV

Qualificação do problema (tipo)
Obstrução de Acessório de Drenagem na Rua Altenor Vieira.
Histórico e frequência de ocorrência
- Frequência: na ocorrência de chuvas intensas ou de longa duração.
Indicativo das origens do problema
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
- Proliferação de vetores que podem transmitir doenças.
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
- Limpeza dos bueiros (por parte da prefeitura ou por meio de mutirão dos moradores, como tem sido em algumas residências).
Observações
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QUADRO SÍNTESE 3 – CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS JUNTO À POPULAÇÃO
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema
Área de abrangência do problema

UTP 05 – Lagoa da Conceição
Servidão Valagão. (Localidade: Barra da Lagoa).

- Área XVI

Qualificação do problema (tipo)
Interceptação e construção em drenagem natural na Servidão Valagão.
Histórico e frequência de ocorrência
- Frequência: na ocorrência de chuvas mais intensas
Indicativo das origens do problema
- Construção de muros desviando a passagem natural das águas, devido à ausência de sistema de drenagem na servidão.
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
- Entrada de água em residências;
- Destruição do calçamento de lajotas da Rua João Henrique Gonçalves, impedindo o trânsito e causando repetidas vezes, o
reparo da via.
- A erosão provocou, recentemente, a queda de um poste com transformador sobre a via e a queda de um muro do lado oposto
a ele.
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
- Execução de sistemas de drenagem e implantação de rede de esgoto na Servidão Valadão.
Observações
- Não há rede de esgoto na região.
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QUADRO SÍNTESE 3 – CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS JUNTO À POPULAÇÃO
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema
Área de abrangência do problema

UTP 05 – Lagoa da Conceição
Servidão das Coroas, próximo à Servidão Madressilva. (Localidade: Barra da Lagoa)

- Área XVII.A

Qualificação do problema (tipo)
Obstrução de acessório de drenagem na Servidão das Coroas, próximo à Servidão Madressilva.
Histórico e frequência de ocorrência
Indicativo das origens do problema
- Obstrução de tubulações de drenagem que deveriam permitir o escoamento das águas pluviais para a Lagoa da Conceição.
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
- Impossibilita o escoamento das águas pluviais para a Lagoa da Conceição;
- Alagamento parcial na Servidão das Coroas, principalmente em dias de chuvas intensas, visto que a água pluvial não consegue
escoar até a Lagoa da Conceição.
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
- Desobstrução da tubulação que deságua na Lagoa da Conceição.
Observações
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QUADRO SÍNTESE 3 – CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS JUNTO À POPULAÇÃO
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema
Área de abrangência do problema

UTP 05 – Lagoa da Conceição
Servidão das Coroas, próximo à Servidão Madressilva. (Localidade: Barra da Lagoa)

- Área XVII.B

Qualificação do problema (tipo)
Alagamento na Servidão das Coroas, próximo à Servidão Madressilva.
Histórico e frequência de ocorrência
- Histórico: há cerca de 6 anos.
- Frequência: na ocorrência de chuvas intensas.
Indicativo das origens do problema
- Tubulação obstruída, impedindo o escoamento para a Lagoa da Conceição;
- Drenagem da Servidão das Coroas não permite o escoamento das águas pluviais até a Lagoa da Conceição.
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
- Alagamento parcial na Servidão das Coroas, principalmente em dias de chuvas intensas, visto que a água pluvial não
consegue escoar até a Lagoa da Conceição.
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
- Substituição das tubulações danificadas na Servidão das Coroas;
- Desobstrução da tubulação que deságua na Lagoa da Conceição.
Observações
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QUADRO SÍNTESE 3 – CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS JUNTO À POPULAÇÃO
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema

UTP 05 – Lagoa da Conceição
Nos fundos do Posto Galo, entre a Servidão Madressilva e a Servidão Manoel Rodrigues
da Silva. (Localidade: Barra da Lagoa)

Área de abrangência do problema
- Área XVIII

Qualificação do problema (tipo)
Alagamento nos fundos do Posto Galo, entre a Servidão Madressilva e a Servidão Manoel Rodrigues da Silva.
Histórico e frequência de ocorrência
- Histórico: há cerca de 4 anos ( desde a obstrução e o aterramento do canal de drenagem que escoava para o canal da Barra
da Lagoa, ao lado do posto Galo).
- Frequência: na ocorrência de chuvas maiores que 190 mm com duração de 1 semana.
Indicativo das origens do problema
- Interrupção do canal de drenagem que escoava para o canal da Barra da Lagoa;
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
- A região permanece encharcada e alagada por meses;
- Proliferação de mosquitos.
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
- Desobstrução do canal que desemboca no canal da Barra da Lagoa;
- Conectar a área à rede de drenagem da Servidão Madressilva.
Observações
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QUADRO SÍNTESE 3 – CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS JUNTO À POPULAÇÃO
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema
Área de abrangência do problema

UTP 05 – Lagoa da Conceição
Rua Laurindo Jose de Souza n 226. (Localidade: Fortaleza da Barra).

- Área XIX

Qualificação do problema (tipo)
Alagamento na Rua Laurindo Jose de Souza n 226.
Histórico e frequência de ocorrência
- Histórico: desde a década de 90.
- Frequência: na ocorrência de chuvas.
Indicativo das origens do problema
- Assoreamento do canal da barra e do córrego;
- Ineficiência do sistema de drenagem;
- Falta de limpeza do sistema de drenagem.
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
- Problemas no trânsito de veículos e pedestres;
- Entrada de água em residências;
- Risco de transmissão de doença;
- Carreamento de lixo para o canal,
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
Observações
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QUADRO SÍNTESE 3 – CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS JUNTO À POPULAÇÃO
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema

UTP 05 – Lagoa da Conceição
Rua Laurindo José de Souza, na região entre a Servidão Ana de Jesus e a Rua Marlene da
Silva. (Localidade: Barra da Lagoa)

Área de abrangência do problema
- Área XX

Qualificação do problema (tipo)
Alagamento na Rua Laurindo José de Souza, região entre a Servidão Ana de Jesus e a Rua Marlene da Silva.
Histórico e frequência de ocorrência
- Histórico: há 5 anos.
- Frequência: na ocorrência de chuvas intensas.
Indicativo das origens do problema
- Tubulações danificadas devido à interferência de raízes.
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
- Substituição das tubulações danificadas por novas tubulações.
Observações
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QUADRO SÍNTESE 3 – CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS JUNTO À POPULAÇÃO
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema

UTP 05 – Lagoa da Conceição
Região próxima ao encontro da Rua Laurindo José de Souza e Servidão Amaro Agostinho
dos Santos. (Localidade: Barra da Lagoa).

Área de abrangência do problema
- Área XXI

Qualificação do problema (tipo)
Interceptação e construção em drenagem natural na região próxima ao encontro da Rua Laurindo José de Souza e Servidão
Amaro Agostinho dos Santos.
Histórico e frequência de ocorrência
- Histórico: desde a década de 90.
Indicativo das origens do problema
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
- Transtorno aos moradores próximos da região que sofrem com alagamentos.
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
- Substituição dos tubos de concreto por canais (pontes), no trecho onde a Servidão Amaro Agostinho dos Santos encontra o
córrego.
Observações
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QUADRO SÍNTESE 3 – CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS JUNTO À POPULAÇÃO
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema

UTP 05 – Lagoa da Conceição
Região próxima ao encontro da Rua Laurindo José de Souza e Servidão Amaro Agostinho
dos Santos. (Localidade: Barra da Lagoa).

Área de abrangência do problema
- Área XXII

Qualificação do problema (tipo)
Alagamento na região próxima ao encontro da Rua Laurindo José de Souza e Servidão Amaro Agostinho dos Santos.
Histórico e frequência de ocorrência
- Histórico: desde a década de 90.
- Frequência: na ocorrência de chuvas e maré alta.
Indicativo das origens do problema
- Subdimensionamento dos bueiros.
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
- Problema no trânsito, dificuldades para os pedestres;
- Entrada de água em residências;
- Risco de transmissão de doença.
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
- Substituição dos tubos de concreto por canais (pontes), nos trechos onde a Rua Laurindo José de Souza e a Servidão Amaro
Agostinho dos Santos encontram o córrego;
- Limpeza do córrego;
- Implantação de sistema de drenagem na Servidão Ana Gonçalves de Souza e Servidão do Bambuzal;
- Conscientização dos moradores para que mantenham o córrego limpo.
Observações
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QUADRO SÍNTESE 3 – CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS JUNTO À POPULAÇÃO
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema
Área de abrangência do problema

UTP 05 – Lagoa da Conceição
Rua Cantalício Júlio Gonçalves. (Localidade: Barra da Lagoa)

- Área XXIII

Qualificação do problema (tipo)
Alagamento na Rua Cantalício Júlio Gonçalves.
Histórico e frequência de ocorrência
- Histórico: há mais de 5 anos.
- Frequência: na ocorrência de chuvas intensas.
Indicativo das origens do problema
- Tubulação danificada e obstruída.
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
- Substituição da tubulação danificada e desobstrução da rede.
Observações
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QUADRO SÍNTESE 3 – CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS JUNTO À POPULAÇÃO
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema

UTP 05 – Lagoa da Conceição
Trecho da Rua Altamiro Barcelos Dutra, entre a Rua Inelzyr Bauer Bertoli e a Rua Júlio
José Gonçalves. (Localidade: Barra da Lagoa)

Área de abrangência do problema
- Área XXIV

Qualificação do problema (tipo)
Alagamento na Rua Altamiro Barcelos Dutra, entre a Rua Inelzyr Bauer Bertoli e a Rua Júlio José Gonçalves.
Histórico e frequência de ocorrência
- Histórico: há mais de 5 anos.
- Frequência: na ocorrência de chuvas intensas.
Indicativo das origens do problema
- Tubulação danificada e obstruída.
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
- Substituição da tubulação danificada e desobstrução da rede.
Observações
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QUADRO SÍNTESE 3 – CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS JUNTO À POPULAÇÃO
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema

UTP 05 – Lagoa da Conceição
Rua Altamiro Barcelos Dutra, na região próxima à convergência entre a Rua Professor
Abelardo Souza, Rua Orlando Chaplin e Servidão Timóteo José Mariano. (Localidade:
Barra da Lagoa)

Área de abrangência do problema
- Área XXV

Qualificação do problema (tipo)
Alagamento na Rua Altamiro Barcelos Dutra, região próxima à convergência entre a Rua Professor Abelardo Souza, Rua
Orlando Chaplin e Servidão Timóteo José Mariano.
Histórico e frequência de ocorrência
- Histórico: há mais de 5 anos.
- Frequência: na ocorrência de chuvas intensas.
Indicativo das origens do problema
- Tubulação danificada e obstruída.
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
Observações
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QUADRO SÍNTESE 3 – CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS JUNTO À POPULAÇÃO
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema
Área de abrangência do problema

UTP 05 – Lagoa da Conceição
Servidão Paulista, próximo à lagoa. (Localidade: São João do Rio Vermelho)

- Área XXVI

Qualificação do problema (tipo)
Alagamento na Servidão Paulista, próximo à lagoa.
Histórico e frequência de ocorrência
- Histórico: desde 1998.
- Frequência: na ocorrência de chuvas intensas ou de chuvas contínuas por 1 semana.
Indicativo das origens do problema
- Ausência de sistema de drenagem;
- Proximidade do local de deságue na lagoa.
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
- Pavimentação e drenagem adequadas;
- Conscientização da população para que os resíduos não sejam dispostos nas vias de maneira inadequada.
Observações
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QUADRO SÍNTESE 3 – CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS JUNTO À POPULAÇÃO
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema

UTP 05 – Lagoa da Conceição
Região próxima à Estrada Cristóvão Machado de Campos e à Rodovia João
Gualberto Soares. (Localidade: São João do Rio Vermelho)

Área de abrangência do problema
- Área XXVII

Qualificação do problema (tipo)
Alagamento na região próxima à Estrada Cristóvão Machado de Campos e à Rodovia João Gualberto Soares.
Histórico e frequência de ocorrência
- Histórico: desde a inserção da estrada Cristóvão Machado de Campos.
- Frequência: 2 a 3 vezes ao ano.
Indicativo das origens do problema
- Causa natural, visto que é uma área alagável, segundo o zoneamento do Plano Diretor.
- Crescimento recente do bairro, relacionado à construção de casas em terrenos alagáveis;
- Surgimento de novas ruas clandestinas;
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
- Com o crescimento recente do bairro, os alagamentos, que antes eram naturais, passaram a atingir casas construídas de modo
irregular sobre os terrenos alagáveis;
- Alagamentos em dias de chuva extrema, podendo alcançar, em casos excepcionais, uma altura de 2 m.
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
- Fiscalização;
- Impedir obras inadequadas em determinados tipos de zoneamento;
- Criação de parque linear ao longo das encostas do morro no bairro;
- Sensibilizar a população a respeito do zoneamento estabelecido.
Observações
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QUADRO SÍNTESE 3 – CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS JUNTO À POPULAÇÃO
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema

UTP 05 – Lagoa da Conceição
Servidão Tomáz José Oliveira, mais especificamente em apenas 2 residências.
(Localidade: São João do Rio Vermelho)

Área de abrangência do problema
- Área XXVIII

Qualificação do problema (tipo)
Alagamento Servidão Tomáz José Oliveira.
Histórico e frequência de ocorrência
- Histórico: desde 2004.
- Frequência: na ocorrência de chuvas intensas ou de chuvas contínuas por 2 ou 3 dias.
Indicativo das origens do problema
- Ausência de sistema de drenagem adequado.
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
- Pavimentação e drenagem adequadas;
- Conscientização da população para que os resíduos não sejam dispostos nas vias de maneira inadequada.
Observações
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QUADRO SÍNTESE 3 – CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS JUNTO À POPULAÇÃO
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema

UTP 05 – Lagoa da Conceição
Rua Oliveira e Servidão João Damas Marques, na área de elevação mais baixa.
(Localidade: São João do Rio Vermelho)

Área de abrangência do problema
- Área XXIX

Qualificação do problema (tipo)
Alagamento na Rua Oliveira e Servidão João Damas Marques, na área de elevação mais baixa.
Histórico e frequência de ocorrência
- Histórico: desde a década de 1980, no período de construção das casas.
- Frequência: na ocorrência de chuvas intensas (2 a 3 vezes ao ano).
Indicativo das origens do problema
- Impermeabilização do solo.
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
- Pavimentação e drenagem adequadas;
- Conscientização da população para que os resíduos não sejam dispostos nas vias de maneira inadequada.
Observações
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QUADRO SÍNTESE 3 – CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS JUNTO À POPULAÇÃO
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema
Área de abrangência do problema

UTP 05 – Lagoa da Conceição
Trecho da Servidão Rosalina Amélia dos Santos. (Localidade: São João do Rio Vermelho)

- Área XXX

Qualificação do problema (tipo)
Alagamento em Trecho da Servidão Rosalina Amélia dos Santos.
Histórico e frequência de ocorrência
Indicativo das origens do problema
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
- Dificuldades no deslocamento de pedestres e veículos;
- Desabamento de muros de residências próximas.
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
Observações
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QUADRO SÍNTESE 3 – CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS JUNTO À POPULAÇÃO
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema

UTP 05 – Lagoa da Conceição
Próximo ao “Caminho do Travessão”, na Servidão Henrique Thomas Nunes. (Localidade:
São João do Rio Vermelho)

Área de abrangência do problema
- Área XXXI.A

Qualificação do problema (tipo)
Alagamento próximo ao “Caminho do Travessão”, na Servidão Henrique Thomas Nunes.
Histórico e frequência de ocorrência
- Frequência: na ocorrência de chuvas.
Indicativo das origens do problema
- Sistema drenagem ineficiente;
- Drenagem das ruas laterais direciona o escoamento das águas para a Servidão Henrique Thomas Nunes.
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
- Dificuldade de locomoção.
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
- Implementação de sistema de drenagem;
Observações
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QUADRO SÍNTESE 3 – CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS JUNTO À POPULAÇÃO
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema
Área de abrangência do problema

UTP 05 – Lagoa da Conceição
Trecho da Servidão Henrique Thomas Nunes. (Localidade: São João do Rio Vermelho)

- Área XXXI.B

Qualificação do problema (tipo)
Alagamento em Trecho da Servidão Henrique Thomas Nunes.
Histórico e frequência de ocorrência
- Histórico: há pelo menos 4 anos.
- Frequência: na ocorrência de chuvas, mesmo sendo de fraca intensidade.
Indicativo das origens do problema
- Ausência de manutenção por parte do poder público;
- Surgimento de erosão na via;
- Ausência de sistema de escoamento das águas pluviais.
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
- Transtornos na mobilidade urbana, principalmente no deslocamento de pessoas idosas ou de pessoas com deficiência;
- Proliferação de mosquitos;
- Odor desagradável;
- Lançamento de águas provenientes de piscinas em locais inadequados;
- Riscos de acidentes devido à não visualização de buracos na via.
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
- Nivelamento da via;
- Fechamento dos buracos na via, realizado de forma periódica;
- Pavimentação aliada à implementação de rede pluvial;
- Iniciativa por parte da população para procurar os órgãos competentes a fim de solucionar os problemas de drenagem.
Observações
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QUADRO SÍNTESE 3 – CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS JUNTO À POPULAÇÃO
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema

UTP 05 – Lagoa da Conceição
Região de encontro entre a Servidão Henrique Thomas Nunes e a Rua Candido Pereira
dos Anjos. (Localidade: São João do Rio Vermelho)

Área de abrangência do problema
- Área XXXI.C

Qualificação do problema (tipo)
Alagamento na região de encontro entre a Servidão Henrique Thomas Nunes e a Rua Candido Pereira dos Anjos.
Histórico e frequência de ocorrência
- Histórico: há pelo menos 4 anos.
- Frequência: na ocorrência de chuvas, mesmo sendo de menor intensidade.
Indicativo das origens do problema
- Ausência de manutenção por parte do poder público;
- Surgimento de erosão na via;
- Ausência de sistema de escoamento das águas pluviais.
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
- Transtornos na mobilidade urbana, principalmente no deslocamento de pessoas idosas ou de pessoas com deficiência;
- Proliferação de mosquitos;
- Odor desagradável;
- Lançamento de águas provenientes de piscinas em locais inadequados;
- Riscos de acidentes devido à não visualização de buracos na via.
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
- Nivelamento da via;
- Fechamento dos buracos na via, realizado de forma periódica;
- Pavimentação aliada à implementação de rede pluvial;
- Iniciativa por parte da população para procurar os órgãos competentes a fim de solucionar os problemas de drenagem.
Observações
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QUADRO SÍNTESE 3 – CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS JUNTO À POPULAÇÃO
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema
Área de abrangência do problema

UTP 05 – Lagoa da Conceição
Servidão José Ernesto Lucas. (Localidade: São João do Rio Vermelho)

- Área XXXII

Qualificação do problema (tipo)
Alagamento na Servidão José Ernesto Lucas.
Histórico e frequência de ocorrência
- Histórico: há 25 anos.
- Frequência: na ocorrência de chuvas.
Indicativo das origens do problema
- Ocorrência de chuvas;
- Serviços de patrolagem (compactação do solo) realizados pela Prefeitura Municipal;
- Falta de conscientização dos moradores;
- Construções irregulares;
- Ausência de pavimentação e rede de drenagem;
- Ausência de fiscalização.
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
- Diversos pontos de alagamentos, que variam conforme os serviços de patrolagem;
- Impedimentos no deslocamento dos moradores, principalmente de pedestres;
- No que se refere à mobilidade urbana, as prioridades são dadas apenas para os veículos.
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
- Implementação de sistema de drenagem do tipo sustentável;
- Evitar a implementação de drenagem do tipo convencional, com bocas de lobo e direcionamento das águas pluviais para os
cursos d’água;
- Instalação de sistema de esgotamento sanitário, visto que os moradores utilizam fossas caseiras, prejudicando o lençol
freático, ou drenam suas fossas diretamente para a rua;
- Maior fiscalização de obras irregulares.
Observações
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QUADRO SÍNTESE 3 – CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS JUNTO À POPULAÇÃO
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema

UTP 05 – Lagoa da Conceição
Servidão Anna Luiza da Conceição, principalmente nos locais de elevações mais baixas,
em direção ao “Caminho do Travessão”. (Localidade: São João do Rio Vermelho)

Área de abrangência do problema
- Área XXXIII

Qualificação do problema (tipo)
Alagamento na Servidão Anna Luiza da Conceição, principalmente nos locais de elevações mais baixas, em direção ao
“Caminho do Travessão”.
Histórico e frequência de ocorrência
- Histórico: desde 2015.
- Frequência: na ocorrência de chuvas.
Indicativo das origens do problema
- A rede de drenagem existe, no entanto, não está ligada à Rodovia João Gualberto Soares e ao “Caminho do Travessão”;
- Ausência de escoamento das águas pluviais.
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
- Prejudica a acessibilidade.
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
- Implementação de galerias pluviais no “Caminho do Travessão” e na Rodovia João Gualberto Soares, ligando as mesmas ao
Rio Vermelho e ao Rio João Gualberto;
- Ligar todas as servidões da região por meio de valas de infiltração nas galerias;
- Impedir que novas ocupações se instalem no local;
- Regularizar as moradias consolidadas;
- Utilizar as normas de ocupação do solo e muro frontal.
Observações
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QUADRO SÍNTESE 3 – CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS JUNTO À POPULAÇÃO
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema
Área de abrangência do problema

UTP 05 – Lagoa da Conceição
Servidão Alayde Francisca de Oliveira. (Localidade: São João do Rio Vermelho)

- Área XXXIV

Qualificação do problema (tipo)
Alagamento na Servidão Alayde Francisca de Oliveira.
Histórico e frequência de ocorrência
- Frequência: na ocorrência de chuvas.
Indicativo das origens do problema
- Ocorrência de chuvas;
- Ausência de pavimentação;
- Ausência de sistema de drenagem.
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
- Prejudica a acessibilidade.
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
- Instalação de galerias pluviais no “Caminho do Travessão” e na Rodovia João Gualberto Soares;
- Pavimentação da via e ligação da rede de drenagem às galerias criadas nas vias anteriormente citadas;
- Fiscalização da ocupação do solo e da construção de obras multifamiliares.
Observações
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QUADRO SÍNTESE 3 – CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS JUNTO À POPULAÇÃO
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema
Área de abrangência do problema

UTP 05 – Lagoa da Conceição
Servidão Pedro Manoel Duarte. (Localidade: São João do Rio Vermelho).

- Área XXXV

Qualificação do problema (tipo)
Alagamento na Servidão Pedro Manoel Duarte.
Histórico e frequência de ocorrência
- Histórico: há 2 anos.
- Frequência: na ocorrência de chuvas.
Indicativo das origens do problema
- Ocorrência de chuvas.
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
- Transtornos na mobilidade;
- Alagamentos atingem residências;
- Limitações na locomoção dos moradores.
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
- Implementação de calçamento e bocas de lobo a fim de permitir o escoamento das águas pluviais.
Observações
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QUADRO SÍNTESE 3 – CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS JUNTO À POPULAÇÃO
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema

UTP 05 – Lagoa da Conceição
Servidão Ana Cardoso, entre a Servidão Domingos Tertuliano Nunes e a Servidão
Cipriano Nunes. (Localidade: São João do Rio Vermelho)

Área de abrangência do problema
- Área XXXVI

Qualificação do problema (tipo)
Alagamento na Servidão Ana Cardoso, entre a Servidão Domingos Tertuliano Nunes e a Servidão Cipriano Nunes.
Histórico e frequência de ocorrência
- Frequência: na ocorrência de chuvas.
Indicativo das origens do problema
- Sistema de drenagem ineficiente;
- Ausência de bocas de lobo.
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
- Transtornos no deslocamento de pedestres e veículos;
- A via apresenta alguns buracos;
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
- Implementação de drenagem, pavimentação e infraestrutura na rua, visto que ela é a uma das principais vias do bairro Rio
Vermelho;
- Limpeza, organização e sinalização da rua, já que muitos não sabem que ela direciona os usuários até as escolas, praças,
cemitério e Igreja da região.
Observações
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QUADRO SÍNTESE 3 – CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS JUNTO À POPULAÇÃO
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema
Área de abrangência do problema

UTP 05 – Lagoa da Conceição
Servidão dos Malabares. (Localidade: São João do Rio Vermelho)

- Área XXXVII

Qualificação do problema (tipo)
Alagamentos na Servidão dos Malabares.
Histórico e frequência de ocorrência
- Frequência: na ocorrência de chuvas.
Indicativo das origens do problema
- Ocorrência de chuvas;
- Ausência de escoamento das águas pluviais;
- Rua constituída de chão batido.
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
- Dificuldades no deslocamento dos moradores, com o surgimento de poças d’águas.
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
- Escoamento das águas pluviais.
Observações
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QUADRO SÍNTESE 3 – CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS JUNTO À POPULAÇÃO
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema
Área de abrangência do problema

UTP 05 – Lagoa da Conceição
Servidão Thomazia Rita da Silveira. (Localidade: São João do Rio Vermelho)

- Área XXXVII

Qualificação do problema (tipo)
Alagamento na Servidão Thomazia Rita da Silveira.
Histórico e frequência de ocorrência
- Frequência: na ocorrência de chuvas intensas.
Indicativo das origens do problema
- Chuvas intensas;
- Casas construídas onde havia escoamento das águas pluviais.
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
- Construção de obras da rede de drenagem pluvial;
- Bombear as águas para a Servidão das Caliandras.
Observações
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QUADRO SÍNTESE 3 – CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS JUNTO À POPULAÇÃO
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema

UTP 05 – Lagoa da Conceição
Região de encontro entre a Servidão Maurílio Nunes e a Rua Candido Pereira dos
Anjos. (Localidade: São João do Rio Vermelho)

Área de abrangência do problema
- Área XXXIX

Qualificação do problema (tipo)
Alagamento na Região de encontro entre a Servidão Maurílio Nunes e a Rua Candido Pereira dos Anjos.
Histórico e frequência de ocorrência
- Histórico: há pelo menos 4 anos.
- Frequência: na ocorrência de chuvas intensas.
Indicativo das origens do problema
- Subdimensionamento da rede pluvial.
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
- Transtornos na mobilidade urbana, dificultando a passagem de pedestres pela via;
- Riscos de proliferação de doenças;
- Odor desagradável;
- Proliferação de insetos.
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
- Reavaliação do atual sistema de drenagem no local;
- Redimensionamento do sistema de drenagem;
- Iniciativa da população a fim de buscar maior diálogo com os órgãos públicos competentes;
- Maior participação popular;
- Divulgação por parte da população caso venham a surgir novos problemas de drenagem.
Observações
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QUADRO SÍNTESE 3 – CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS JUNTO À POPULAÇÃO
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema

UTP 05 – Lagoa da Conceição
Lateral direita da Rua Candido Pereira dos Anjos, no sentido Norte da Ilha.
(Localidade: São João do Rio Vermelho)

Área de abrangência do problema
- Área XL

Qualificação do problema (tipo)
Alagamento na lateral direita da Rua Candido Pereira dos Anjos, no sentido Norte da Ilha
Histórico e frequência de ocorrência
- Frequência: na ocorrência de chuvas recorrentes.
Indicativo das origens do problema
- O nível da rua encontra-se mais elevado que a sua lateral direita. Como não há sistema de drenagem adequado, a lateral
funciona com uma espécie de represa;
- Sendo as vias sem pavimentação e constituídas de areia, grande quantidade de areia desloca-se em direção à via, obstruindo
os sistemas de drenagem existentes.
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Consequências associadas aos problemas (indicativos)
- Transtornos na mobilidade das vias laterais;
- Alagamentos dos terrenos que apresentam elevações mais baixas.
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
- Implementação de sistema de drenagem pluvial, a fim de evitar o represamento da água;
- Pavimentação das vias laterais;
- Elaboração e implantação do sistema de macrodrenagem;
- Manutenção da rede pluvial já existente.
Observações
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QUADRO SÍNTESE 3 – CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS JUNTO À POPULAÇÃO
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema

UTP 05 – Lagoa da Conceição
Nos pontos mais baixos da Servidão Caminhos do arvoredo. (Localidade: São João do Rio
Vermelho).

Área de abrangência do problema
- Área XLI

Qualificação do problema (tipo)
Alagamento nos pontos mais baixos da Servidão Caminhos do arvoredo.
Histórico e frequência de ocorrência
- Frequência: na ocorrência de chuvas intensas.
Indicativo das origens do problema
- Ausência de sistema de drenagem.
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
- Transtornos na passagem de pedestres;
- Entrada de água em residências;
- Degradação de automóveis e residência
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
- Execução de sistema de drenagem.
Observações
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QUADRO SÍNTESE 3 – CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS JUNTO À POPULAÇÃO
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema
Área de abrangência do problema

UTP 05 – Lagoa da Conceição
Servidão Nascente do Rio Vermelho. (Localidade: São João do Rio Vermelho)

- Área XLII.A

Qualificação do problema (tipo)
Alagamento na Servidão Nascente do Rio Vermelho.
Histórico e frequência de ocorrência
- Frequência: na ocorrência de chuvas de longa duração.
Indicativo das origens do problema
- Ocupação irregular;
- Rede de drenagem inadequada.
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
- Transtornos na mobilidade urbana.
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
- Inserção de sistema de drenagem;
- Pavimentação da via;
- Manutenção e fiscalização;
- Ordenar a ocupação, seguindo a Lei de Uso e Ocupação do Solo estabelecida.
Observações
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QUADRO SÍNTESE 3 – CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS JUNTO À POPULAÇÃO
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema
Área de abrangência do problema

UTP 05 – Lagoa da Conceição
Servidão Nascente do Rio Vermelho. (Localidade: São João do Rio Vermelho)

- Área XLII.B

Qualificação do problema (tipo)
Alagamento na Servidão Nascente do Rio Vermelho.
Histórico e frequência de ocorrência
- Frequência: na ocorrência de chuvas de longa duração.
Indicativo das origens do problema
- O leito carroçável encontra-se mais elevado que os terrenos do entorno, provocando o escoamento das águas para o interior
das residências próximas.
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
- Atinge residências particulares.
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
- Nivelamento adequado da via;
- Inserção de sistema de drenagem;
- Pavimentação da via;
- Conscientização em relação à ocupação desordenada;
- Manutenção e fiscalização.
Observações
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QUADRO SÍNTESE 3 – CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS JUNTO À POPULAÇÃO
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema
Área de abrangência do problema

UTP 05 – Lagoa da Conceição
Servidão Nascente do Rio Vermelho. (Localidade: São João do Rio Vermelho)

- Área XLII.C

Qualificação do problema (tipo)
Alagamento na Servidão Nascente do Rio Vermelho.
Histórico e frequência de ocorrência
- Frequência: na ocorrência de chuvas de longa duração.
Indicativo das origens do problema
- A rede de drenagem localiza-se em terreno mais elevado que as residências próximas. Dessa forma, a água não consegue
escoar, ocasionando alagamentos;
- A rua não apresenta pavimentação, desse modo, a infiltração das águas pluviais não consegue ser suficiente em dias de chuva
com maior duração.
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
- Transtornos na mobilidade urbana (pedestres e veículos).
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
- Rebaixamento do sistema de drenagem;
- Pavimentação da via e implementação de drenagem adequada;
- Fiscalização e manutenção;
- Ordenar a ocupação, seguindo a Lei de Uso e Ocupação do Solo estabelecida.
Observações
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QUADRO SÍNTESE 3 – CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS JUNTO À POPULAÇÃO
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema
Área de abrangência do problema

UTP 05 – Lagoa da Conceição
Servidão Nascente do Rio Vermelho. (Localidade: São João do Rio Vermelho)

- Área XLII.D

Qualificação do problema (tipo)
Alagamento na Servidão Nascente do Rio Vermelho.
Histórico e frequência de ocorrência
- Histórico: há cerca de um ano.
- Frequência: na ocorrência de chuvas de longa duração.
Indicativo das origens do problema
- Represamento do caminho natural da água, impedindo sua passagem e ocasionando alagamentos.
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
- Transtornos na mobilidade urbana (pedestres e veículos).
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
- Remoção da obra de represamento ou elaboração de um sistema de drenagem que solucione o problema atual;
- Pavimentação da via;
- Fiscalização;
- Manutenção da drenagem local;
- Ordenar a ocupação no local, seguindo a Lei de Uso e Ocupação do Solo estabelecida.
Observações
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QUADRO SÍNTESE 3 – CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS JUNTO À POPULAÇÃO
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema
Área de abrangência do problema

UTP 05 – Lagoa da Conceição
Servidão Nascente do Rio Vermelho. (Localidade: São João do Rio Vermelho)

- Área XLII.E

Qualificação do problema (tipo)
Alagamento na Servidão Nascente do Rio Vermelho.
Histórico e frequência de ocorrência
- Frequência: na ocorrência de chuvas intensas ou em períodos de chuva contínua.
Indicativo das origens do problema
- Represamento das águas pluviais pelas residências, por meio da construção de muros.
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
- Dificuldades no acesso às trilhas;
- Transtornos na circulação dos moradores.
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
- Criação de aberturas para permitir o escoamento das águas pluviais;
- Inserção de caixas de infiltração com bocas de lobo
- Pavimentação da via e implantação de sarjetas;
- Fiscalização das obras recentes com ocupação de caráter irregular;
- Aprovação de Normas de Uso e Ocupação do Solo com novas taxas de ocupação;
- Funcionamento do IPUF de maneira mais autônoma.
Observações
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QUADRO SÍNTESE 3 – CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS JUNTO À POPULAÇÃO
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema

UTP 05 – Lagoa da Conceição
Nos pontos mais baixos da Servidão das Gerberas. (Localidade: São João do Rio
Vermelho).

Área de abrangência do problema
- Área XLIII

Qualificação do problema (tipo)
Alagamento nos pontos mais baixos da Servidão das Gerberas.
Histórico e frequência de ocorrência
- Histórico: desde os anos 2000, após o calçamento da rua;
- Frequência: na ocorrência de chuvas intensas.
Indicativo das origens do problema
- Ausência de sistema de drenagem.
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
- Transtorno na passagem de pedestres;
- Entrada de água em residências;
- Degradação de automóveis e residência
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
- Implantação de sistema de drenagem.
Observações
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QUADRO SÍNTESE 3 – CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS JUNTO À POPULAÇÃO
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema
Área de abrangência do problema

UTP 05 – Lagoa da Conceição
Servidão das Caliandras. (Localidade: São João do Rio Vermelho)

- Área XLIV

Qualificação do problema (tipo)
Enxurrada na Servidão das Caliandras.
Histórico e frequência de ocorrência
- Histórico: desde 2016.
- Frequência: na ocorrência de chuvas.
Indicativo das origens do problema
- Ocorrência de chuvas;
- Obra inacabada da rede de drenagem pluvial da Servidão das Caliandras;
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
- A água pluvial escoa pela Rodovia João Gualberto Soares e por consequência, danifica o asfalto da via (acostamento do lado
direito no sentido Barra da Lagoa).
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
- Finalizar as obras da rede de drenagem pluvial da Rua das Caliandras.
Observações
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QUADRO SÍNTESE 3 – CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS JUNTO À POPULAÇÃO
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema
Área de abrangência do problema

UTP 05 – Lagoa da Conceição
Servidão das Montanhas. (Localidade: São João do Rio Vermelho)

- Área XLV

Qualificação do problema (tipo)
Alagamento na Servidão das Montanhas.
Histórico e frequência de ocorrência
- Frequência: na ocorrência de chuvas intensas.
Indicativo das origens do problema
- Ocorrência de chuvas intensas.
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
- Transtornos na mobilidade urbana.
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
- Implementação de rede de drenagem pluvial.
Observações
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QUADRO SÍNTESE 3 – CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS JUNTO À POPULAÇÃO
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema

UTP 05 – Lagoa da Conceição
Avenida Red Park Residence, do lote 19 ao 22B e do lote 20 a 23 F. (Localidade: São João
do Rio Vermelho)

Área de abrangência do problema
- Área XLVI

Qualificação do problema (tipo)
Alagamento na Avenida Red Park Residence, do lote 19 ao 22B e do lote 20 a 23 F.
Histórico e frequência de ocorrência
- Histórico: há 10 anos.
- Frequência: na ocorrência de chuvas.
Indicativo das origens do problema
- Planejamento inadequado.
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
- Drenagem da Rua Cândido Pereira dos Anjos (“Travessão”), possibilitando a ligação com a rede pluvial existente na Avenida
Red Park Residence, visto que a última não apresenta local específico para o escoamento final.
Observações
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Figura 7. Mapa síntese dos problemas de drenagem da UTP 05 – Lagoa da Conceição
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UTP 06 – SACO GRANDE
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QUADRO SÍNTESE 1 – CARACTERIZAÇÃO DA BACIA HIDROGRÁFICA
NOME DA BACIA

UTP 06 – SACO GRANDE

CONFIGURAÇÕES LOCAIS
ÁREA DE ABRANGÊNCIA
Localidades integrantes: Saco Grande e Monte
Verde.

O relevo caracteriza-se por uma planície costeira,
que ocupa aproximadamente 1/3 do seu território,
circundada nos quadrantes norte, leste e sudeste,
por encostas íngremes (dissecação em montanha,
com vários interflúvios e com vales em V), que
completa o restante da sua área.
Apresenta ainda rampas na média e baixa encosta de
acumulação colúvio-eluvial (formação por alterações
de rochas in situ e por depósitos de sedimentos das
partes mais altas). A porção oeste da planície faz
divisa com a baia norte, para onde se direciona toda
a drenagem da bacia, na região do manguezal. A
formação da planície apresenta a seguinte
composição: acumulação em planície fluviomarinha
próximo a SC 401 e, na área do manguezal, planície
de maré.
A planície costeira, composta pela área de
manguezal e adjacências, apresenta baixa condição
de infiltração do solo em razão dos altos níveis de
lençol freático, da influência de maré, assim como da
composição argilosa do solo do manguezal.
A vegetação é caracterizada pela presença de
capoeirinha e capoeira em algumas vertentes ao sul
e a leste, como nos Morro do Cantagalo, Morro da
Fortaleza, Morro das Canelas e no Morro Pedra de
Listra. Na área de manguezal a vegetação presente é
fluviomarinha arbórea, arbustiva e herbácea.
DESCRIÇÃO FÍSICA BÁSICA DOS PRINCIPAIS CORPOS
HÍDRICOS

CARACTERÍSTICAS PREDOMINANTES DO MEIO
FÍSICO
A UTP 06 – Bacia de Saco Grande possui uma
área aproximada de 17,20 km2.

A UTP 06 é constituída por um canal principal e dois
rios principais, sendo eles: Canal do Rio do Pau do
Barco, Rio do Mel (Cidade das Abelhas) e Rio Valdik.

USO E OCUPAÇÃO DO SOLO
OCUPAÇÃO URBANA
Aproximadamente 1/3 do território da bacia é urbanizável. O restante da área apresenta restrições de usos
ambientais, neste caso, predominando zoneamentos de Área de Preservação Permanente (APP) de encosta, de
topo de morro e de manguezal e com menor abrangência zoneamentos de Área de Preservação com Uso
Limitado (APL) de encosta e de planície. Os demais zoneamentos compreendem: Área Mista Central (AMC),
Área Residencial Predominante (ARP), Área Residencial Mista (ARM), Área Comunitária Institucional (ACI), Área
Mista de Serviços (MAS). Apresenta ainda zoneamento para atender as demandas habitacionais de população
de baixa renda denominados Zonas Especial de Interesse Social (ZEIS).

234
A UTP Saco Grande apresenta uma ocupação urbana consolidada, sobretudo nas encostas, com crescimento de
pequenos edifícios na baixa encosta. A ocupação é caracterizada, na sua maioria, por residências e condomínios
multifamiliares, comércios, Shopping Center. Nos últimos anos vem apresentando crescente expansão
imobiliária devido à presença de instituições do setor público, serviços e comércio nesta região, bem como pela
sua proximidade com o centro da cidade. As áreas de encostas apresentam uma forte ocupação, na maior parte
por população de baixa renda. A planície costeira, composta pela área de manguezal e adjacências, está
demarcada como área suscetível à inundação. A taxa média de impermeabilidade prevista na área de ocupação
é cerca de 70%, segundo Plano Diretor. A região do loteamento Monte Verde e proximidades se encontra em
cotas muito baixas. O parcelamento do solo nesta região foi realizado de maneira incorreta, eventos chuvosos
de grande porte ocasionam enchentes.
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ÁREAS AMBIENTALMENTE PROTEGIDAS
A UTP 06 apresenta como áreas ambientalmente protegidas o Manguezal do Saco Grande (Estação Ecológica
de Carijós), bem como as Áreas de Preservação Permanente de encostas, topos de morro e margens de cursos
d’água.
INFRAESTRUTURA DE MACRO E MICRO DRENAGEM
MACRODRENAGEM
− Canal do Rio do Pau do Barco: Com extensão aproximada de 2.700m, apresenta secção retangular, com fundo
e laterais em concreto armado. Inicia no final do Loteamento Monte Verde, passando por todo o loteamento e
atravessando a Rodovia Virgílio Várzea e a Rodovia SC-401 nas proximidades do Floripa Shopping até desaguar
no Manguezal do Saco Grande. Sofre com grande influência da maré em todo o bairro Monte Verde.
− Rio do Mel: apresenta leito natural alargado e revestido nas laterais com gabião tipo manta.
− Rio que passa pela FIESC/Associação dos Cegos: foi dragado e revestido nas laterais até a Rua Virgilio Várzea,
sendo este parcialmente revestido nas laterais dentro da Associação dos Cegos.
− Canal do Village Club: Inicia nas proximidades da Rodovia SC-401 segue atrás de casas próximas a Rua Orlando
Philippi, passa ao lado da Rua Chiquinha Gonzaga, desaguando, ao final desta, no manguezal. Extensão
aproximada de 1.200 metros em sessão natural e tubular.
− Rio Valdik: Extensão aproximada de 3.200 m em leito natural.
MICRODRENAGEM
Todas as vias pavimentadas possuem sistema de microdrenagem, ainda que não cadastrado, em sua respectiva
abrangência.
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PROBLEMAS EXISTENTES
DIAGNÓSTICO TÉCNICO
X. Enxurrada na Servidão Maria Filomena de Souza.
XI. Enxurrada na Servidão Antônio Cordeiro.
XII. Alagamento na região compreendida pela Servidão Natalina Machado e Servidão José João da Silva.
XIII. Alagamento na região compreendida pela Servidão Natalina Machado e Rua São Brás.
XIV. Alagamento na região das ruas da Içara, Imbúia, Ingabau e Ibatingui. (Localidade: Monte Verde).
XV. Alagamento na Rua Congonhas.
DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO
I.

Alagamento ao longo da servidão Natalina Machado. (Parte coincidente com Área III e Área IV do Diagnóstico
Técnico)
II. Alagamento no início da rodovia Haroldo Soares Glavan.
III. Alagamento no início da Rua Almiscar e da intersecção desta com a Rua Virgílio Várzea.
IV. Alagamento no início da Rua Coimbra e da intersecção desta com a Rua Virgílio Várzea.
V. Obstrução de acessórios de drenagem em trechos do rio Vadik entre a Rodovia Virgílio Várzea e a Rua da
Timbaúba.
VI. Assoreamento de canal na região entre o canal do Rio Vadik e a Rua do Taruma.
VII. Assoreamento de canal na região entre o canal do Rio Vadik e a Rua Coimbra.
VIII. Assoreamento de canal na Servidão Manoel Amaro Laureano.
IX. Alagamento na região ao redor da esquina entre a Rua Timbauba e Rua do Marfim.
X. Assoreamento de canal na Servidão Belo Horizonte.
XI. Assoreamento de canal na Servidão Olga Lacerda.
XII. Assoreamento de canal na Rua Pedra de Listras.
ROJETOS PREVISTOS OU EM IMPLANTAÇÃO
−

Obra de revitalização da Rua Virgílio Várzea, com implantação de nova rede de drenagem prevista para concluir
em março de 2020.

OBSERVAÇÕES
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QUADRO SÍNTESE 2 – CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema
Área de abrangência do problema

UTP 06 - Saco Grande
Servidão Maria Filomena de Souza. (Localidade: Saco Grande).

- Área I

Qualificação do problema (tipo)
Enxurrada na Servidão Maria Filomena de Souza.
Histórico e frequência de ocorrência
− Frequência: toda chuva.
Indicativo das origens do problema
− Ausência de sistema de drenagem: pavimentação com lajota realizada em regime de mutirão pela própria comunidade.
− Acúmulo de sedimento (solo de montante carreado pelo escoamento) na Estrada Haroldo Soares Glavan (geral), no final
da servidão.
− Fatores ambientais: relevo (área de encosta).
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
− Prejuízos materiais (imóveis no final da via);
− Interferência na mobilidade (comprometimento do pavimento e acúmulo de sedimentos no final da via);
− Proliferação de vetores;
− Risco de doenças de veiculação hídrica (volume escoado acumula em terreno à jusante).
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
Observações
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QUADRO SÍNTESE 2 – CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema
Área de abrangência do problema

UTP 06 - Saco Grande
Servidão Antonio Cordeiro (Localidade: Saco Grande).

- Área II

Qualificação do problema (tipo)
Enxurrada na Servidão Antonio Cordeiro.
Histórico e frequência de ocorrência
− Frequência: toda chuva.
Indicativo das origens do problema
− Ausência de sistema de drenagem: recobrimento da via em concreto realizado pela própria comunidade.
− Acúmulo de sedimento (solo de montante carreado pelo escoamento) na Estrada Haroldo Soares Glavan (geral), no final
da servidão.
− Fatores ambientais: relevo (área de encosta).
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
− Interferência na mobilidade (comprometimento do pavimento e acúmulo de sedimentos no final da via);
− Proliferação de vetores;
− Risco de doenças de veiculação hídrica (volume escoado acumula em terreno à jusante).
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
Observações

239

QUADRO SÍNTESE 2 – CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema
Área de abrangência do problema

UTP 06 - Saco Grande
Servidão Natalina Machado, Servidão José João da Silva (Localidade: Saco Grande).

- Área III

Qualificação do problema (tipo)
Alagamento na região compreendida pela Servidão Natalina Machado e Servidão José João da Silva.
Histórico e frequência de ocorrência
− Frequência: na ocorrência de chuvas intensas.
Indicativo das origens do problema
− Impermeabilização do solo e interferência na vegetação: implantação de loteamentos/condomínios em áreas de
preservação;
− Insuficiência do sistema de drenagem (Servidão Natalina Machado) – extravasamentos pelas caixas executadas para
manutenção dos canais.
− Ausência de sistema de drenagem (Servidão José João da Silva e Rua São Brás não possuem pavimentação e sistema de
drenagem);
− Assoreamento do curso d’água que cruza a Servidão Natalina Machado;
− Fatores ambientais: relevo (área plana à jusante)
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
− Interferência na mobilidade;
− Proliferação de vetores;
− Risco de doenças de veiculação hídrica.
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
Observações
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QUADRO SÍNTESE 2 – CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema
Área de abrangência do problema

UTP 06 - Saco Grande
Servidão Natalina Machado, Rua São Brás. (Localidade: Saco Grande).

- Área IV

Qualificação do problema (tipo)
Alagamento na região compreendida pela Servidão Natalina Machado e Rua São Brás.
Histórico e frequência de ocorrência
− Frequência: na ocorrência de chuvas intensas.
Indicativo das origens do problema
− Impermeabilização do solo e interferência na vegetação: implantação de loteamentos/condomínios em áreas de
preservação;
− Insuficiência do sistema de drenagem (Servidão Natalina Machado) – extravasamentos pelas caixas executadas para
manutenção dos canais.
− Ausência de sistema de drenagem (Servidão José João da Silva e Rua São Brás não possuem pavimentação e sistema de
drenagem);
− Assoreamento do curso d’água que cruza a Servidão Natalina Machado;
− Fatores ambientais: relevo (área plana à jusante)
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
− Interferência na mobilidade;
− Proliferação de vetores;
− Risco de doenças de veiculação hídrica.
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
Observações
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QUADRO SÍNTESE 2 – CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema
Área de abrangência do problema

UTP 06 - Saco Grande
Região das ruas da Içara, Imbúia, Ingabau e Ibatingui. (Localidade: Monte Verde).

- Área V

Qualificação do problema (tipo)
Alagamento na região das ruas da Içara, Imbúia, Ingabau e Ibatingui. (Localidade: Monte Verde).
Histórico e frequência de ocorrência
− Frequência: uma vez ao ano (na ocorrência de chuvas intensas – convectivas).
Indicativo das origens do problema
− Precariedade, falta de manutenção e insuficiência do sistema de drenagem para escoar as águas;
− Fatores ambientais: relevo (a jusante de área de alta declividade)
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
− Prejuízos materiais;
− Proliferação de vetores;
− Risco de doenças de veiculação hídrica.
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
Observações
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QUADRO SÍNTESE 2 – CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema
Área de abrangência do problema

UTP 06 - Saco Grande
Rua Congonhas (Localidade: Monte Verde)

- Área VI

Qualificação do problema (tipo)
Alagamento na Rua Congonhas.
Histórico e frequência de ocorrência
− Frequência: uma vez ao ano (na ocorrência de chuvas intensas – convectivas).
Indicativo das origens do problema
− Obstrução de estruturas com interferência no escoamento superficial;
− Impermeabilização do solo;
− Fatores ambientais: relevo (a jusante de área de alta declividade).
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
− Prejuízos materiais;
− Proliferação de vetores;
− Risco de doenças de veiculação hídrica.
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
Observações
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QUADRO SÍNTESE 3 – CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS JUNTO À POPULAÇÃO
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema
Área de abrangência do problema

UTP 06 - Saco Grande
Ao longo da servidão Natalina Machado.

- Área I

Qualificação do problema (tipo)
Alagamento ao longo da servidão Natalina Machado.
Histórico e frequência de ocorrência
- Histórico: há mais de 10 anos.
- Frequência: na ocorrência de chuvas de verão (grande intensidade).
Indicativo das origens do problema
- Falta de escoamento (áreas de baixada).
Consequências associadas aos problemas (indicativos)

- Interferência na mobilidade urbana;
- Risco de atingir residências na servidão Natalina Machado.
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
- Desassoreamento dos canais de drenagem.
Observações
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QUADRO SÍNTESE 3 – CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS JUNTO À POPULAÇÃO
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema
Área de abrangência do problema

UTP 06 - Saco Grande
Início da rodovia Haroldo Soares Glavan.

- Área II

Qualificação do problema (tipo)
Alagamento no início da rodovia Haroldo Soares Glavan.
Histórico e frequência de ocorrência
- Histórico: há mais de 10 anos.
- Frequência: na ocorrência de chuvas de verão (grande intensidade).
Indicativo das origens do problema
- Falta de escoamento (áreas de baixada).
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
- Interferência na mobilidade urbana;
- Risco de atingir residências na servidão Natalina Machado.
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)

- Desassoreamento dos canais de drenagem.
Observações
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QUADRO SÍNTESE 3 – CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS JUNTO À POPULAÇÃO
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema
Área de abrangência do problema

UTP 06 - Saco Grande
Início da Rua Almiscar e da intersecção desta com a Rua Virgílio Várzea.

- Área III

Qualificação do problema (tipo)
Alagamento no início da Rua Almiscar e da intersecção desta com a Rua Virgílio Várzea.
Histórico e frequência de ocorrência
- Histórico: após construção do Floripa Shopping.
- Frequência: quando chove intensamente.
Indicativo das origens do problema
- Subdimensionamento do sistema de drenagem.
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
- Danos à mobilidade urbana.
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
Observações
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QUADRO SÍNTESE 3 – CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS JUNTO À POPULAÇÃO
Nome indicativo da Bacia:

UTP 06 - Saco Grande

Local de ocorrência do problema
Área de abrangência do problema

Início da Rua Coimbra e da intersecção desta com a Rua Virgílio Várzea.

- Área IV

Qualificação do problema (tipo)
Alagamento no início da Rua Coimbra e da intersecção desta com a Rua Virgílio Várzea.
Histórico e frequência de ocorrência
- Histórico: após construção do Floripa Shopping.
- Frequência: quando chove intensamente.
Indicativo das origens do problema
- Subdimensionamento do sistema de drenagem.
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
- Danos à mobilidade urbana.
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
Observações
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QUADRO SÍNTESE 3 – CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS JUNTO À POPULAÇÃO
Nome indicativo da Bacia:

UTP 06 - Saco Grande

Local de ocorrência do problema

No trecho do rio Vadik entre a Rodovia Virgílio Várzea e a Rua da Timbaúba.

Área de abrangência do problema
- Área V.A

Qualificação do problema (tipo)
Obstrução de algum acessório de drenagem no trecho do rio Vadik entre a Rodovia Virgílio Várzea e a Rua da Timbaúba.
Histórico e frequência de ocorrência
- Histórico: se intensificou nos últimos 5 anos.
- Frequência: quando chove intensamente.
Indicativo das origens do problema
- Edificações irregulares;
- Seccionamento da vala.
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
- Identificar pontos para novas tubulações até o rio;
- Desobstruir a vala;
- Fiscalizar e proibir lançamentos irregulares de esgoto na vala.
Observações
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QUADRO SÍNTESE 3 – CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS JUNTO À POPULAÇÃO
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema
Área de abrangência do problema

UTP 06 - Saco Grande
No trecho do rio Vadik entre a Rodovia Virgílio Várzea e a Rua da Timbaúba.

- Área V.B

Qualificação do problema (tipo)
Obstrução de algum acessório de drenagem no trecho do rio Vadik entre a Rodovia Virgílio Várzea e a Rua da Timbaúba.
Histórico e frequência de ocorrência
- Histórico: se intensificou nos últimos 5 anos.
- Frequência: quando chove intensamente.
Indicativo das origens do problema
- Edificações irregulares;
- Seccionamento da vala.
Consequências associadas aos problemas (indicativos)

Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
- Identificar pontos para novas tubulações até o rio;
- Desobstruir a vala;
- Fiscalizar e proibir lançamentos irregulares de esgoto na vala.
Observações
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QUADRO SÍNTESE 3 – CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS JUNTO À POPULAÇÃO
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema
Área de abrangência do problema

UTP 06 - Saco Grande
Região entre o canal do Rio Vadik e a Rua do Taruma.

- Área VI

Qualificação do problema (tipo)
Assoreamento de canal na região entre o canal do Rio Vadik e a Rua do Taruma.
Histórico e frequência de ocorrência
- Histórico: desde os últimos anos.
- Frequência: quando chove intensamente.
Indicativo das origens do problema
- Tubulação insuficiente.
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
- Danos à mobilidade urbana;
- Alagamento do Rio Vadik.
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
- Desassoreamento da foz do rio.
Observações
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QUADRO SÍNTESE 3 – CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS JUNTO À POPULAÇÃO
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema
Área de abrangência do problema

UTP 06 - Saco Grande
Região entre o canal do Rio Vadik e a Rua Coimbra.

- Área VII

Qualificação do problema (tipo)
Assoreamento de canal na região entre o canal do Rio Vadik e a Rua Coimbra.
Histórico e frequência de ocorrência
- Histórico: desde os últimos anos.
- Frequência: quando chove intensamente.
Indicativo das origens do problema
- Tubulação insuficiente.
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
- Danos à mobilidade urbana;
- Alagamento do Rio Vadik.
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
- Desassoreamento da foz do rio.
Observações
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QUADRO SÍNTESE 3 – CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS JUNTO À POPULAÇÃO
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema
Área de abrangência do problema

UTP 06 - Saco Grande
Servidão Manoel Amaro Laureano.

- Área VIII

Qualificação do problema (tipo)
Assoreamento de canal na Servidão Manoel Amaro Laureano.
Histórico e frequência de ocorrência

- Histórico: há 5 anos.
- Frequência: quando ocorrem chuvas intensas.
Indicativo das origens do problema
- Sistema de drenagem ineficiente para diminuir vazão de escoamento superficial.
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
- Assoreamento.
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
Observações

252

QUADRO SÍNTESE 3 – CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS JUNTO À POPULAÇÃO
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema
Área de abrangência do problema

UTP 06 - Saco Grande
Na região ao redor da esquina entre a Rua Timbauba e Rua do Marfim.

- Área IX

Qualificação do problema (tipo)
Alagamento na região ao redor da esquina entre a Rua Timbauba e Rua do Marfim.
Histórico e frequência de ocorrência
- Histórico: se intensificou nos últimos 5 anos.
- Frequência: quando chove intensamente.
Indicativo das origens do problema
- Canalização/ concentração do escoamento em um só ponto.
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
- Danos à mobilidade urbana.
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
- Realizar estudos para projetar caixas de passagem e pontos de deságue.
Observações
- Identificar pontos para novas tubulações até o rio;
- Desobstruir a vala;
- Fiscalizar e proibir lançamentos irregulares de esgoto na vala.
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QUADRO SÍNTESE 3 – CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS JUNTO À POPULAÇÃO
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema
Área de abrangência do problema

UTP 06 - Saco Grande
Servidão Belo Horizonte.

- Área X

Qualificação do problema (tipo)
Assoreamento de canal na Servidão Belo Horizonte.
Histórico e frequência de ocorrência
- Histórico: há 5 anos.
- Frequência: quando ocorrem chuvas intensas.
Indicativo das origens do problema
- Sistema de drenagem ineficiente para diminuir vazão de escoamento superficial.
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
- Assoreamento.
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
Observações
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QUADRO SÍNTESE 3 – CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS JUNTO À POPULAÇÃO
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema
Área de abrangência do problema

UTP 06 - Saco Grande
Servidão Olga Lacerda.

- Área XI

Qualificação do problema (tipo)
Assoreamento de canal na Servidão Olga Lacerda.
Histórico e frequência de ocorrência
- Histórico: há 5 anos.
- Frequência: quando ocorrem chuvas intensas.
Indicativo das origens do problema
- Subdimensionamento do sistema de drenagem.
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
- Assoreamento.
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
Observações

255

QUADRO SÍNTESE 3 – CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS JUNTO À POPULAÇÃO
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema
Área de abrangência do problema

UTP 06 - Saco Grande
Rua Pedra de Listras.

- Área XII

Qualificação do problema (tipo)
Assoreamento de canal na Rua Pedra de Listras.
Histórico e frequência de ocorrência
- Histórico: há 5 anos.
- Frequência: quando ocorrem chuvas intensas.
Indicativo das origens do problema
- Subdimensionamento do sistema de drenagem.
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
- Assoreamento.
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
Observações

256
Figura 8. Mapa síntese dos problemas de drenagem da UTP 06 – Saco Grande
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UTP 07 – CACUPÉ
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QUADRO SÍNTESE 1 – CARACTERIZAÇÃO DA BACIA HIDROGRÁFICA
NOME DA BACIA

UTP 07 – CACUPÉ

CONFIGURAÇÕES LOCAIS
ÁREA DE ABRANGÊNCIA:
Localidades integrantes: Cacupé.

CARACTERÍSTICAS
MEIO FÍSICO:

PREDOMINANTES

DO

A UTP 07 – Cacupé possui uma área
aproximada de 1,81 km2. O relevo é
caracterizado a leste por vales e encostas
(dissecação em morraria), destacando-se o
morro do Cacupé, com altitude aproximada
de 137 metros. A oeste verifica-se dois
pequenos segmentos de planície de
cumulação marinha e rampas colúvioeluvionais (formação por alterações de
rochas in situ e por depósitos de sedimentos
das partes mais altas). Os dois segmentos de
praia são divididos por uma elevação rochosa
que avança até o mar (baía norte) e
acompanham a estrada de Cacupé.
A vegetação predominante é de capoeirinha
e no alto do morro capoeira.
DESCRIÇÃO FÍSICA BÁSICA DOS PRINCIPAIS
CORPOS HÍDRICOS:
A rede hidrográfica é caracterizada por
pequenos córregos que nascem do paredão
rochoso e descem em direção oeste para a
Baía Norte. Apresenta uma pequena faixa de
área inundável, conforme caracterizado em
mapa.

USO E OCUPAÇÃO DO SOLO
OCUPAÇÃO URBANA
A ocupação é bastante antiga. Originou-se de grandes sítios partindo da Estrada Geral até os divisores d'água. Alguns
desses sítios continuam com atividades ligadas a produção agrícola, embora sem grande expressão. Até
recentemente, a ocupação ocorria de forma linear ao longo dos caminhos de acesso. Nos últimos anos, a
urbanização crescente de novas áreas acontece na forma de condomínios fechados horizontais, que se conectam
com a via pública principal, caracterizando-se como uma ocupação predominantemente residencial, apresentandose como uma extensão dos bairros residenciais do centro.
Os zoneamentos predominantes dessa UTP compreendem: Área Residencial Predominante (ARP), seguido de Área
de Preservação de Uso Limitado de Encostas (APL-E). Apresenta também uma pequena Área de Proteção
Permanente (APP) de encosta e topo de morro. Destaca-se na região o SESC Cacupé, caracterizado como Área
Comunitária Institucional (ACI).
A taxa de impermeabilidade prevista na área de ocupação caracterizada como ARP é de 70%, segundo Plano Diretor.
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ÁREAS AMBIENTALMENTE PROTEGIDAS
A UTP 07 apresenta como áreas ambientalmente protegidas as Áreas de Preservação Permanente de encostas,
topos de morro e margens de cursos d’água.
INFRAESTRUTURA DE MACRO E MICRO DRENAGEM
MACRODRENAGEM
A macrodrenagem desta UTP é caracterizada pelos pequenos córregos naturais, não ocorrendo infraestrutura
implantada.
MICRODRENAGEM
Todas as vias pavimentadas possuem sistema de microdrenagem, ainda que não cadastrado, em sua respectiva
abrangência.
PROBLEMAS EXISTENTES
DIAGNÓSTICO TÉCNICO
I.

Enxurrada na região da Servidão do Nilton.

PROJETOS PREVISTOS OU EM IMPLANTAÇÃO
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QUADRO SÍNTESE 2 - CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema

UTP 07 - Cacupé
Servidão do Nilton (Localidade: Cacupé).

Área de abrangência do problema
- Área I

Qualificação do problema (tipo)
Enxurrada na região da Servidão do Nilton.
Histórico e frequência de ocorrência
- Frequência: toda chuva.
Indicativo das origens do problema
- Ausência de sistema de drenagem: via apenas pavimentada com lajota.
- Acúmulo de sedimento (solo de montante carreado pelo escoamento) na Estrada Haroldo Soares Glavan (geral), no final da
servidão.
- Fatores ambientais: relevo (área de encosta).
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
- Interferência na mobilidade (comprometimento do pavimento e acúmulo de sedimentos no final da via);
- Proliferação de vetores;
- Risco de doenças de veiculação hídrica.
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
Observações
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Figura 9. Mapa síntese dos problemas de drenagem da UTP 07 - Cacupé
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UTP 8 – SANTO ANTÔNIO DE LISBOA
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QUADRO SÍNTESE 1 – CARACTERIZAÇÃO DA BACIA HIDROGRÁFICA
NOME DA BACIA

UTP 08 – SANTO ANTÔNIO DE LISBOA

CONFIGURAÇÕES LOCAIS
ÁREA DE ABRANGÊNCIA
Localidades integrantes:
Antônio de Lisboa.

Sambaqui,

Santo

O relevo é constituído por morros de formação
granítica com declividades acentuadas: a noroeste
(Morro da Barra do Sambaqui), na área centronorte (morro sem denominação), caracterizados
pela dissecação em morraria, e a sul/sudeste
(Morro da Praia Comprida), pela dissecação em
montanha. Entremeadas por esses morros
observam-se algumas áreas planas próximas à baía,
principalmente em Santo Antônio de Lisboa e
Sambaqui, caracterizadas pelos sedimentos
marinhos litorâneos. Na transição entre os morros
e as praias há a presença de rampas colúvio-eluviais
ao longo dos pequenos córregos. Na porção
noroeste da UTP observa-se ainda um tômbolo
(Ponta do Sambaqui), formado a partir de um
processo de sedimentação entre uma antiga ilha e
o continente.
A vegetação predominante na UTP caracteriza-se
pela presença de capoeirão e capoeira nas encostas
e topos de morros. Na Ponta do Sambaqui há a
presença de árvores frutíferas. Pequenos Mangues
podem ser encontrados na extremidade sul da
localidade de Santo Antônio de Lisboa, próximo ao
limite com a UTP de Cacupé.
DESCRIÇÃO FÍSICA BÁSICA DOS PRINCIPAIS
CORPOS HÍDRICOS:

CARACTERÍSTICAS PREDOMINANTES DO MEIO
FÍSICO
A UTP 08 - Santo Antônio de Lisboa possui uma
área aproximada de 5,214 Km2.

Há apenas pequenos córregos originados nas
vertentes dos morros, com extensão máxima de 1,5
km, que desaguam transversalmente a linha da
costa. Observa-se que trechos de alguns cursos de
água existentes nas áreas mais adensadas dessa
UTP foram canalizados ou retificados.

USO E OCUPAÇÃO DO SOLO
A característica predominante dessa UTP, no que diz respeito ao ordenamento territorial, é que cerca de
40 % de sua área configurada como ambientalmente protegida, neste caso: áreas de preservação
permanente (APP), sobretudo encostas, topos de morro e margens de corpos d’ água, e área tombada da
Ponta do Sambaqui/ Parque Annibal da Rocha Nunes Pires (Decreto Municipal 216/1985 e Lei Municipal
2725/2005). Há porções de Áreas de Preservação de Uso Limitado de Encosta (APL-E) (principalmente na
transição entre as encostas e a planície) e de Planície (APL-P). O zoneamento apresenta porções
significativas de área Turística Residencial (ATR), Área Residencial Predominante (ARP) e Área Residencial
Mista (ARM), além de pequenas extensões de Área Mista de Serviços (AMS), Área Comunitária Institucional
(ACI) e Área Verde de Lazer (AVL). Observa-se ainda três Áreas de Preservação Cultural (APC), localizadas
nas áreas urbanizadas mais antigas da UTP (áreas centrais e arredores de Santo Antônio de Lisboa
(considerada uma das freguesias mais antigas da ilha) e de Sambaqui e a área compreendida pela Ponta do
Sambaqui e seu entorno.
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A UTP de Santo Antônio de Lisboa possui uma taxa de ocupação baixa, porém sua planície é bem ocupada,
principalmente ao longo da avenida principal que margeia a baia e arredores, onde há a predominância de
residências (moradias de pescadores e nativos), condomínios residenciais unifamiliares e de comércio,
principalmente próximos ao centro de Santo Antônio de Lisboa e Sambaqui. Apresenta foco para visitação
e não de turismo devido às características residenciais e a falta de balneabilidade da praia em alguns
períodos do ano. Observa-se importante pressão imobiliária sobre as áreas protegidas ambientalmente,
principalmente sobre as encostas, topo de morros, além da orla da baia. Este avanço da mancha urbana,
preponderantemente desordenado, compromete a qualidade urbanística de toda a região, assim como o
adequado fluxo das águas pluviais, pela ausência de infraestrutura de microdrenagem combinada com a
impermeabilização do solo. A taxa média de impermeabilidade prevista na área zoneada para ocupação é
cerca de 70%, sendo limitada a 15% na área de preservação de usos limitado, segundo Plano Diretor.
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ÁREAS AMBIENTALMENTE PROTEGIDAS:
A UTP 17 apresenta como áreas ambientalmente protegidas a Área Tombada da Ponta do Sambaqui
(Decreto Municipal 112/1985), também denominada Parque Annibal da Rocha Nunes Pires (Lei municipal
2725/2005) – Área de 1,343 ha, além daquelas descritas no código Florestal Federal, ou seja, as Áreas de
Preservação Permanente (APP) de topo de morro, nascentes, encostas, de margens de cursos d’água,
mangues, entre outras.
INFRAESTRUTURA DE MACRO E MICRO DRENAGEM
MACRODRENAGEM
Não possui grandes obras de drenagem, porém observa-se a canalização de alguns cursos d’água.
MICRODRENAGEM
As vias pavimentadas principais possuem sistema de microdrenagem, ainda que não cadastrado, em sua
respectiva abrangência.
PROBLEMAS EXISTENTES
DIAGNÓSTICO TÉCNICO
I.
II.
III.
IV.
V.

Alagamento e enxurrada no polígono compreendido pela Travessa Ilha de Ratones e Rua das Ostras.
Enxurrada no polígono compreendido pela Rua Osvaldo da Rocha Pires e Servidão Caravelas
Douradas.
Enxurrada na região de entorno da Servidão João Batista dos Santos.
Enxurrada e alagamento na Servidão Jorge Soares de Oliveira.
Alagamento na região entre as estradas Haroldo Soares Glavan e Caminho dos Açores.
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DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO
I.
II.

Obstrução de algum acessório de drenagem em frente ao “Rancho do Neco” e ao longo das vias.
Alagamento na região entre Estrada Caminho dos Açores e Estrada Heroldo Soares Glavan. (parte
coincidente com Área V do Diagnóstico Técnico)

PROJETOS PREVISTOS OU EM IMPLANTAÇÃO
OBSERVAÇÕES
I.
II.

III.

A falta de planejamento integrado faz com que as soluções individuais se tornem a opção por parte
da população, gerando problemas, principalmente junto ao mar a região dos caminhos dos açores.
A UTP apresenta algumas características que podem comprometer a qualidade das águas e por
consequência a produção de moluscos, tais como: rede coletora de esgotos, implantada entre os
anos de 2008 e 2009, não está operando; utilização de sistemas individuais de tratamento de esgotos,
muitas vezes construídos de forma incorreta ou lançando os efluentes diretamente na drenagem
pluvial.
Ausência de espaço para manutenção dos canais.
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QUADRO SÍNTESE 2 - CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema

UTP 08 - Santo Antônio de Lisboa
Travessa Ilha de Ratones e Rua das Ostras (Localidade: Sambaqui)

Área de abrangência do problema
- Área I.A

Qualificação do problema (tipo)
Alagamento no polígono compreendido pela Travessa Ilha de Ratones e Rua das Ostras.
Histórico e frequência de ocorrência
- Frequência: uma vez ao ano (na ocorrência de chuvas intensas).
Indicativo das origens do problema
−

- Ausência de sistema de drenagem (trecho da Rua das Ostras sem pavimentação).

Consequências associadas aos problemas (indicativos)
- Interferência na mobilidade (comprometimento e acúmulo de água na via e danos ao muro de contenção à jusante da
Travessa – “escadaria”).
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
Observações
- Toda extensão de Santo Antônio a Sambaqui (Via gastronômica) com problema de ligação clandestina de esgoto no sistema
de drenagem;
- Toda extensão da Estrada Caminho dos Açores com nível dos poços de visita da rede de esgoto em cota mais alta que a da
via.

272

QUADRO SÍNTESE 2 - CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema

UTP 08 - Santo Antônio de Lisboa
Travessa Ilha de Ratones e Rua das Ostras (Localidade: Sambaqui)

Área de abrangência do problema
- Área I.B

Qualificação do problema (tipo)
Enxurrada no polígono compreendido pela Travessa Ilha de Ratones e Rua das Ostras.
Histórico e frequência de ocorrência
- Frequência: uma vez ao ano (na ocorrência de chuvas intensas).
Indicativo das origens do problema
- Ausência de sistema de drenagem (trecho da Rua das Ostras sem pavimentação).
- Fatores ambientais: relevo (área de encosta).
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
- Interferência na mobilidade (comprometimento e acúmulo de água na via e danos ao muro de contenção à jusante da
Travessa – “escadaria”).
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
Observações
- Toda extensão de Santo Antônio a Sambaqui (Via gastronômica) com problema de ligação clandestina de esgoto no sistema
de drenagem;
- Toda extensão da Estrada Caminho dos Açores com nível dos poços de visita da rede de esgoto em cota mais alta que a da
via.
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QUADRO SÍNTESE 2 - CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema

UTP 8 – Santo Antônio de Lisboa
Rua Osvaldo da Rocha Pires e Servidão Caravelas Douradas (Localidade: Sambaqui)

Área de abrangência do problema
- Área II

Qualificação do problema (tipo)
Enxurrada no polígono compreendido pela Rua Osvaldo da Rocha Pires e Servidão Caravelas Douradas.
Histórico e frequência de ocorrência
- Frequência: toda chuva.
Indicativo das origens do problema
- Ausência de sistema de drenagem: Servidão Caravelas Douradas e trecho a montante da Rua Osvaldo da Rocha Pires;
- Fatores ambientais: relevo (trecho a montante extremamente íngreme e área de baixada à jusante).
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
- Interferência na mobilidade (comprometimento e acúmulo de água no trecho de jusante da via).
- Prejuízos materiais (imóvel localizado em cota mais baixa que a da via);
- Proliferação de vetores;
- Risco de doenças de veiculação hídrica.
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
Observações

274

QUADRO SÍNTESE 2 - CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema

UTP 8 – Santo Antônio de Lisboa
Servidão João Batista dos Santos (Localidade: Sambaqui)

Área de abrangência do problema
Área III

Qualificação do problema (tipo)
Enxurrada na região de entorno da Servidão João Batista dos Santos.
Histórico e frequência de ocorrência
- Frequência: toda chuva.
Indicativo das origens do problema
- Ausência de sistema de drenagem: (trecho da via com lajota e trecho de escadaria);
- Fatores ambientais: relevo (área de encosta).
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
- Interferência na mobilidade (comprometimento e acúmulo de água no trecho de jusante da via).
- Proliferação de vetores;
- Risco de doenças de veiculação hídrica.
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
Observações
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QUADRO SÍNTESE 2 - CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema

UTP 8 – Santo Antônio de Lisboa
Servidão Jorge Soares de Oliveira (Localidade: Sambaqui)

Área de abrangência do problema
- Área IV.A

Qualificação do problema (tipo)
Enxurrada na Servidão Jorge Soares de Oliveira.
Histórico e frequência de ocorrência
- Frequência: toda chuva.
Indicativo das origens do problema
− - Ausência de sistema de drenagem: recobrimento da via em concreto realizado pela própria comunidade;
- Fatores ambientais: relevo (área de encosta).
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
−

- Interferência na mobilidade (comprometimento e acúmulo de água na via).

Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
Observações
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QUADRO SÍNTESE 2 - CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema

UTP 8 – Santo Antônio de Lisboa
Servidão Jorge Soares de Oliveira (Localidade: Sambaqui)

Área de abrangência do problema
- Área IV.B

Qualificação do problema (tipo)
Alagamento na Servidão Jorge Soares de Oliveira.
Histórico e frequência de ocorrência
− - Frequência: toda chuva.
Indicativo das origens do problema
−- Ausência de sistema de drenagem: recobrimento da via em concreto realizado pela própria comunidade;
−- Fatores ambientais: relevo (área de encosta).
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
− - Interferência na mobilidade (comprometimento e acúmulo de água na via).
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
Observações
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QUADRO SÍNTESE 2 - CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema

UTP 8 – Santo Antônio de Lisboa
Região entre as estradas Haroldo Soares Glavan e Caminho dos Açores (Localidade:
Santo Antônio de Lisboa).

Área de abrangência do problema
- Área V

Qualificação do problema (tipo)
Alagamento na região entre as estradas Haroldo Soares Glavan e Caminho dos Açores.
Histórico e frequência de ocorrência
- Frequência: mais de uma vez ao ano (2x).
Indicativo das origens do problema
- Assoreamento do sistema de drenagem;
- Redução da secção de escoamento do canal (estrangulamento);
- Fatores ambientais: influência da maré;
- Interferências relacionadas ao curso d’água que corre no fundo das residências.
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
- Prejuízos materiais;
- Interferência na mobilidade;
- Proliferação de vetores;
- Risco de doenças de veiculação hídrica.
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
Observações
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QUADRO SÍNTESE 3 – CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS JUNTO À POPULAÇÃO
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema
Área de abrangência do problema

UTP 8 – Santo Antônio de Lisboa
Em frente ao “Rancho do Neco” e ao longo das vias.

- Área I

Qualificação do problema (tipo)
Obstrução de algum acessório de drenagem em frente ao “Rancho do Neco” e ao longo das vias.
Histórico e frequência de ocorrência
- Frequência: há mais de 1 ano, pelo menos.
Indicativo das origens do problema
- Fechamento de caixas de passagem da rede pluvial na tentativa de retirar o mau cheiro presente no entorno do problema.
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
- Transtornos na mobilidade urbana (pedestres e veículos).
- Riscos de contaminação.
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)

- Fiscalização.
- Construir caixas de passagem para concentrar e desaguar corretamente a água pluvial nas praias e baías.

- Realizar estudos para projetar caixas de passagem e pontos de deságue.
Observações
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QUADRO SÍNTESE 3 – CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS JUNTO À POPULAÇÃO
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema
Área de abrangência do problema

UTP 8 – Santo Antônio de Lisboa
Região entre Estrada Caminho dos Açores e Estrada Heroldo Soares Glavan.

- Área II

Qualificação do problema (tipo)
Alagamento na região entre Estrada Caminho dos Açores e Estrada Heroldo Soares Glavan.
Histórico e frequência de ocorrência
- Histórico: desde a implantação da rede de esgoto da CASAN (antes de 2010).
- Frequência: quando chove intensamente (moderada a forte).
Indicativo das origens do problema
- Assoreamento do rio;
- Asfalto cedeu após implantação da rede de esgoto.
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
- Prejuízos à mobilidade urbana.
- Risco de atingir residências.
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)

- Desassoreamento do curso d´água e baía.
Observações
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Figura 10. Mapa síntese dos problemas de drenagem da UTP 08 – Santo Antônio de Lisboa
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UTP 09 – RIO RATONES
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QUADRO SÍNTESE 1 – CARACTERIZAÇÃO DA BACIA HIDROGRÁFICA
NOME DA BACIA

UTP 09 – RIO RATONES

CONFIGURAÇÕES LOCAIS
ÁREA DE ABRANGÊNCIA:
Localidades integrantes: Ratones.

CARACTERÍSTICAS
MEIO FÍSICO

PREDOMINANTES

DO

A extensão territorial da UTP 9 – Bacia do Rio
Ratones é de aproximadamente 32,40 km2. O
relevo consiste em uma grande área de planície
lacustre que se localiza ao longo do Rio
Ratones, circundada na sua porção sul, leste e
sudoeste por dissecação em montanha com
vertentes em rampas de colúvios-eluvionais
(formação por alterações de rochas in situ e por
depósitos de sedimentos das partes mais altas).
DESCRIÇÃO FÍSICA BÁSICA DOS PRINCIPAIS
CORPOS HÍDRICOS
Os principais rios tributários são os rios o
Veríssimo, do Costa e Piçarras, além de
afluentes menores como os ribeirões Vargem
Pequena e da Capela e o córrego Silvino. A
bacia é influenciada pela ação das marés.
Muitos canais de drenagem antrópicos
realizados ao longo dos últimos 50 anos
modificaram as áreas mais planas. Os córregos
que descem dos morros estão mais bem
preservados. A planície caracteriza-se como
uma importante área inundável.
USO E OCUPAÇÃO DO SOLO
OCUPAÇÃO URBANA
De acordo com o Plano Diretor Municipal essa UTP apresenta grande extensão de Área de Preservação Permanente
(APP de encosta, APP de topo de morro e APP de curso d’água), seguido de Área de Preservação com Uso Limitado
– APL na planície e Área de Urbanização Especial – AUE, caracterizada como uma grande área inundável. Finalmente
uma pequena extensão de Área Residencial Rural – ARR e
Área Residencial Predominante – ARP. A taxa de impermeabilidade máxima é de 20%.
A ocupação apresenta-se ainda bastante rarefeita, ocorrendo de forma linear ao longo das vias, entretanto de
maneira desordenada.
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ÁREAS AMBIENTALMENTE PROTEGIDAS:
Observam-se nesta UTP áreas de preservação dos topos de morros a Sul e a Leste com muitas nascentes e
córregos, declividade acentuada, rios de planície. As características rurais da UTP que vem sofrendo com
ocupação ao longo das margens de córregos e canais de drenagem (diminuindo inclusive a calha dos rios). A
preservação destas áreas não está sendo observada, contribuindo assim para a erosão e assoreamento.
Verificam-se vários problemas ambientais ocasionados pela proximidade da Rodovia SC-401 (ruído, óleo,
atropelamento de animais e lixo e entulho ao longo da rodovia), além das alterações decorrentes dos canais
retificados que diminuíram o ritmo natural das águas do manguezal. Não existem unidades de conservação nesta
bacia.
INFRAESTRUTURA DE MACRO E MICRO DRENAGEM
MACRODRENAGEM
− Rio Ratones: Este rio é o principal tributário desta bacia. Com uma extensão aproximada de 9.850 metros, nasce
nas encostas do morro e deságua na baia norte, cuja foz encontra-se na UTP 10, bacia do Manguezal de Ratones.
Percorre todo o seu trajeto em leito natural, com alguns trechos retificados pelo DNOS. Sujeito à grande
influência da maré. No passado foram executadas obras pelo DNOS neste manguezal, compostas por um
sistema de comportas que permitia o controle da influência da maré e, também, dragagem e retificação de
vários rios e córregos para potencializar o escoamento das águas.
− Rio Veríssimo: Possui extensão aproximada de quatro quilômetros e situa-se em uma área bastante plana,
sofrendo com oscilações de marés.
MICRODRENAGEM
As vias pavimentadas principais possuem sistema de microdrenagem, ainda que não cadastrado, em suas
respectivas abrangências
PROBLEMAS EXISTENTES
DIAGNÓSTICO TÉCNICO
I.
Inundação e alagamento na Servidão Adelço Alfredo da Silva.
DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO
I.
Inundação ao longo do Rio Ratones.
II.
Alagamento no final da Servidão da Família Damasco.
III.
Alagamento no terreno em frente ao posto de saúde.
IV.
Alagamento próximo à Estação de Tratamento de Água (ETA) da CASAN.
V.
Alagamento no terreno em frente ao posto de saúde.
VI.
Alagamento próximo à ponte localizada na Rua João Januário.
VII.
Alagamento próximo ao “Alento da Terra Horticultura Orgânica”. Em frente as residências de número 1318
e 1340 (Rua Bento Manuel Ferreira).
VIII.
Alagamento próximo à travessia de curso d’água com a Rua Bento Manuel Ferreira. Antes da associação
Angeloni.
IX.
Assoreamento de canal próximo à Rua João Januário da Silva, número 6930. Em frente à panificadora Jonas.
PROJETOS PREVISTOS OU EM IMPLANTAÇÃO
OBSERVAÇÕES
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QUADRO SÍNTESE 2 - CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema

UTP 09 - Rio Ratones
Servidão Adelço Alfredo da Silva (Localidade: Vargem Pequena).

Área de abrangência do problema
- Área I.A

Qualificação do problema (tipo)
Inundação na Servidão Adelço Alfredo da Silva.
Histórico e frequência de ocorrência
- Frequência: menos de uma vez ao ano (na ocorrência de chuvas intensas).
Indicativo das origens do problema
- Assoreamento do curso d’água que cruza a via;
- Dificuldades para limpeza do curso d’água em razão da ocupação em trechos das margens.
- Impermeabilização do solo: construções em áreas de preservação.
- Fatores ambientais: relevo (área de planície).
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
- Prejuízos materiais;
- Interferência na mobilidade;
- Proliferação de vetores;
- Risco de doenças de veiculação hídrica.
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
Observações
- Ausência de limpeza das valas que cruzam a região;
- Região com problema de lançamento de esgoto na rede de drenagem;
- Trecho da via caracterizado como de média suscetibilidade a inundação.
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QUADRO SÍNTESE 2 - CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema

UTP 09 - Rio Ratones
Servidão Adelço Alfredo da Silva (Localidade: Vargem Pequena).

Área de abrangência do problema
- Área I.B

Qualificação do problema (tipo)
Alagamento na Servidão Adelço Alfredo da Silva.
Histórico e frequência de ocorrência
- Frequência: menos de uma vez ao ano (na ocorrência de chuvas intensas).
Indicativo das origens do problema
- Insuficiência da seção de escoamento do sistema de drenagem;
- Impermeabilização do solo: construções em áreas de preservação.
- Fatores ambientais: relevo (área de planície).
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
- Prejuízos materiais;
- Interferência na mobilidade;
- Proliferação de vetores;
- Risco de doenças de veiculação hídrica.
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
Observações
- Ausência de limpeza das valas que cruzam a região;
- Região com problema de lançamento de esgoto na rede de drenagem;
- Trecho da via caracterizado como de média suscetibilidade a inundação.
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QUADRO SÍNTESE 3 – CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS JUNTO À POPULAÇÃO
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema
Área de abrangência do problema

UTP 09 - Rio Ratones
Ao longo do Rio Ratones.

- Área I

Qualificação do problema (tipo)
Inundação ao longo do Rio Ratones.
Histórico e frequência de ocorrência
Indicativo das origens do problema
- Quando ocorrem chuvas intensas (principalmente no verão).
- Construções irregulares;
- Deposição de resíduos sólidos no leito do rio.
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
- Danos materiais;
- Doenças.
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
- Limpeza do rio;
- Fiscalização;
- Remoção de casas e edificações irregulares.
Observações
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QUADRO SÍNTESE 3 – CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS JUNTO À POPULAÇÃO
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema
Área de abrangência do problema

UTP 09 - Rio Ratones
No final da Servidão da Família Damasco.

- Área II

Qualificação do problema (tipo)
Alagamento no final da Servidão da Família Damasco.
Histórico e frequência de ocorrência
- Frequência: ocorre durante o verão.
Indicativo das origens do problema
- Enxurradas fortes e maré alta.
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
- Prejuízo à mobilidade da região.
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
- Revitalização do Rio Ratones a partir do desassoreamento, recuperação da mata ciliar e do leito natural;
-Educação ambiental;
- Fiscalização de construções irregulares.
Observações
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QUADRO SÍNTESE 3 – CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS JUNTO À POPULAÇÃO
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema
Área de abrangência do problema

UTP 09 - Rio Ratones
Terreno em frente ao posto de saúde.

- Área III

Qualificação do problema (tipo)
Alagamento no terreno em frente ao posto de saúde.
Histórico e frequência de ocorrência
- Histórico: desde a colocação da comporta no Rio Ratones.
Indicativo das origens do problema
- Implantação da comporta que modificou a dinâmica da água.
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
- Nenhuma.
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
- Remoção da comporta do Rio Ratones;
- Desassoreamento dos cursos d’água;
-Reestabelecimento da dinâmica natural dos cursos d’água próximo às cachoeiras;
-Plantio de árvores e vegetações nas margens do braço do Rio Ratones no Canto do Moreira.
Observações
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QUADRO SÍNTESE 3 – CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS JUNTO À POPULAÇÃO
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema
Área de abrangência do problema

UTP 09 - Rio Ratones
Próximo à Estação de Tratamento de Água (ETA) da CASAN.

- Área IV

Qualificação do problema (tipo)
Alagamento próximo à Estação de Tratamento de Água (ETA) da CASAN.
Histórico e frequência de ocorrência
- Histórico: sempre ocorreu, porém, atualmente com menor frequência.
- Frequência: quando ocorrem chuvas torrenciais (há dois anos não ocorrem).
Indicativo das origens do problema
- Terreno baixo.
- Alteração do curso d’água.
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
- Afeta a mobilidade urbana, principalmente quando se trata da passagem de ônibus pelo local.
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
- Afeta a mobilidade urbana, principalmente quando se trata da passagem de ônibus pelo local.
Observações
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QUADRO SÍNTESE 3 – CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS JUNTO À POPULAÇÃO
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema
Área de abrangência do problema

UTP 09 - Rio Ratones
Terreno em frente ao posto de saúde.

- Área V

Qualificação do problema (tipo)
Alagamento no terreno em frente ao posto de saúde.
Histórico e frequência de ocorrência
- Histórico: sempre ocorreu, porém, atualmente com menor frequência.
- Frequência: quando ocorrem chuvas torrenciais (há um ano não ocorre).
Indicativo das origens do problema
- Área com nível baixo.
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
- Nenhuma.
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
Observações
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QUADRO SÍNTESE 3 – CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS JUNTO À POPULAÇÃO
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema
Área de abrangência do problema

UTP 09 - Rio Ratones
Próximo à ponte localizada na Rua João Januário.

- Área VI

Qualificação do problema (tipo)
Alagamento próximo à ponte localizada na Rua João Januário.
Histórico e frequência de ocorrência
- Histórico: sempre ocorreu, porém, atualmente com menor frequência.
- Frequência: quando ocorrem chuvas torrenciais (há quarto anos não ocorrem).
Indicativo das origens do problema
- Canal pequeno que não sustenta alta vazão.
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
- Transtornos na mobilidade urbana, prejudicando a ligação dos bairros;
- Risco de erosão.
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
Observações
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QUADRO SÍNTESE 3 – CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS JUNTO À POPULAÇÃO
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema

UTP 09 - Rio Ratones
Próximo ao “Alento da Terra Horticultura Orgânica”. Em frente as residências de número
1318 e 1340 (Rua Bento Manuel Ferreira).

Área de abrangência do problema
- Área VII

Qualificação do problema (tipo)
Alagamento próximo ao “Alento da Terra Horticultura Orgânica”. Em frente as residências de número 1318 e 1340 (Rua
Bento Manuel Ferreira).
Histórico e frequência de ocorrência
- Histórico: Há mais de 30 anos.
- Frequência: Aguaceiros principalmente em dezembro e março (verão).
Indicativo das origens do problema
- Obstrução de canal (tubulação) construído.
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
- Afeta a mobilidade urbana, dificultando a passagem de ônibus, carros de passeio, ciclistas e pedestres.
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
- Projetar uma tubulação adequada ao curso de rio, beneficiando os moradores quando se trata da legalização das suas
construções.
Observações
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QUADRO SÍNTESE 3 – CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS JUNTO À POPULAÇÃO
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema

UTP 09 - Rio Ratones
Próximo à travessia de curso d’água com a Rua Bento Manuel Ferreira. Antes da
associação Angeloni.

Área de abrangência do problema
- Área VIII

Qualificação do problema (tipo)
Alagamento próximo à travessia de curso d’água com a Rua Bento Manuel Ferreira. Antes da associação Angeloni.
Histórico e frequência de ocorrência
- Histórico: há mais de 30 anos.
- Frequência: aguaceiros principalmente em dezembro e março (verão).
Indicativo das origens do problema
- Subdimensionamento do sistema de drenagem.
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
- Afeta a mobilidade urbana, dificultando a passagem de ônibus, carros de passeio, ciclistas e pedestres.
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
- Construção de galerias que aumentem a dimensão de vazão da água.
Observações
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QUADRO SÍNTESE 3 – CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS JUNTO À POPULAÇÃO
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema
Área de abrangência do problema

UTP 09 - Rio Ratones
Rua João Januário da Silva, número 6930. Em frente à panificadora Jonas.

- Área IX

Qualificação do problema (tipo)
Assoreamento de canal próximo à Rua João Januário da Silva, número 6930. Em frente à panificadora Jonas.
Histórico e frequência de ocorrência
- Histórico: há mais de 20 anos.
- Frequência: constante.
Indicativo das origens do problema
- Assoreamento do rio que passa atrás da casa;
- Falta de dragagem e limpeza do rio.
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
- Alagamento dos terrenos.
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
- Dragagem;
- Limpeza;
- Plantio de vegetações nativas nas beiradas dos rios;
- Retirada do capim roxo.
- Aprovação dos vizinhos do entorno para que as máquinas para limpeza entrem no terreno.
Observações
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Figura 11. Mapa síntese dos problemas de drenagem da UTP 09 – Rio Tavares
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UTP 10 – MANGUEZAL DE RATONES
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QUADRO SÍNTESE 1 – CARACTERIZAÇÃO DA BACIA HIDROGRÁFICA
NOME DA BACIA

UTP 10 – MANGUEZAL DE RATONES

CONFIGURAÇÕES LOCAIS
ÁREA DE ABRANGÊNCIA:
Localidades integrantes: Parte de Sambaqui e
parte de Santo Antônio

A sua característica predominante, no que diz
respeito ao relevo, é a formação de uma
grande planície lacustre, com presença a
sudoeste de uma dissecação em morraria
(Morro do Sambaqui), juntamente com
rampas de colúvio-eluvionais (formação por
alterações de rochas in situ e por depósitos de
sedimentos das partes mais altas) e a sudeste,
dissecação em montanhas com grandes
rampas.
O manguezal de Ratones está totalmente
inserido na bacia e o mesmo comporta a foz
do Rio ratones, localizada na Baia Norte, que
drena integralmente as bacias (UTP 9 – Rio
Ratones e UTP 10 – Manguezal de Ratones).
Ao sul da UTP verifica-se a ocorrência de
vegetação de capoeirinha e capoeira nas
vertentes. E na grande área de manguezal,
predomina vegetação fluviomarinha arbórea,
arbustiva e herbácea (vegetação de
manguezal).
DESCRIÇÃO FÍSICA BÁSICA DOS PRINCIPAIS
CORPOS HÍDRICOS

CARACTERÍSTICAS PREDOMINANTES DO MEIO
FÍSICO
A UTP 10 – Manguezal de Ratones possui uma
extensão territorial de 13,70 km2.

O Rio Ratones é o principal tributário desta
bacia, que e potencialmente influenciada pela
ação das marés. Muitos canais de drenagem
antrópicos realizados ao longo dos últimos 50
anos modificaram as áreas mais planas. A
planície caracteriza-se como uma importante
área inundável, composta pela área de
manguezal e adjacências, apresenta baixa
condição de infiltração do solo em razão dos
altos níveis de lençol freático, da influência de
maré, assim como da composição argilosa do
solo do manguezal.

USO E OCUPAÇÃO DO SOLO
OCUPAÇÃO URBANA

Praticamente a totalidade do território da bacia compreende área não passível de ocupação,
predominando os seguintes zoneamentos: Área de Preservação Permanente - APP (parte da Estação
Ecológica de Carijós - grande planície lacustre), Área de Urbanização Especial – AUE, Área de Preservação
com Uso Limitado – APL de encosta e planície, seguido em pequena proporção dos usos Área residencial
Mista – ARM, Área Mista Central – AMC e Área Residencial Predominante - ARP. A taxa de

impermeabilização máxima, segundo Plano Diretor é 15%.
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ÁREAS AMBIENTALMENTE PROTEGIDAS

Parte da Unidade de Conservação da Estação Ecológica de Carijós, na qual está inserido o manguezal de
Ratones e a área estuaria do Rio Ratones, constitui a área ambientalmente protegida desta UTP,
perfazendo aproximadamente 50% do seu território. Contempla também
INFRAESTRUTURA DE MACRO E MICRO DRENAGEM
MACRODRENAGEM

Esta UTP contempla uma importante área de inundação natural, classificada no Plano Diretor como Área
de Urbanização Especial – AUE, que ocupa aproximadamente 25% do seu território UTP.

− Rio Ratones: Este rio é o principal tributário desta bacia. Com uma extensão aproximada de 9.850
metros, nasce nas encostas do morro e deságua na baia norte, cuja foz encontra-se na UTP 10, bacia

do Manguezal de Ratones. Percorre todo o seu trajeto em leito natural, com alguns trechos retificados
pelo DNOS. Sujeito à grande influência da maré. No passado foram executadas obras pelo DNOS neste
manguezal, compostas por um sistema de comportas que permitia o controle da influência da maré e,
também, dragagem e retificação de vários rios e córregos para potencializar o escoamento das águas.
MICRODRENAGEM

Não possui obras de micro drenagem a não ser em alguns trechos, possivelmente efetuados pelos
moradores
PROBLEMAS EXISTENTES
DIAGNÓSTICO TÉCNICO
I.
II.
III.
IV.

Alagamento, no final do calçamento da Rua Isid Dutra.
Alagamento e enxurrada na região da Servidão Lunar.
Enxurrada na Servidão Orlando Amaral.
Alagamento na Rua Isabel João Jascinto.

PROJETOS PREVISTOS OU EM IMPLANTAÇÃO
OBSERVAÇÕES
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QUADRO SÍNTESE 2 - CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema

UTP 10 – Manguezal de Ratones
Rua Isid Dutra (Localidade: Barra do Sambaqui)

Área de abrangência do problema
- Área I

Qualificação do problema (tipo)
Alagamento, no final do calçamento da Rua Isid Dutra.
Histórico e frequência de ocorrência
− Frequência: na ocorrência de chuvas intensas.
Indicativo das origens do problema
− Ausência de manutenção do canal que cruza o terreno particular com consequente acúmulo de sedimento;
− Fatores ambientais: relevo (área de planície).
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
− Interferência na mobilidade (comprometimento e acúmulo de água na via).
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
Observações
− Trecho caracterizado como de média suscetibilidade a inundação.
− Executada obra pontual para reter e derivar o escoamento para canal paralelo ao curso existente;
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QUADRO SÍNTESE 2 - CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema

UTP 10 – Manguezal de Ratones
Servidões Lunar, Peixoto e Adão Pereira Alves (Localidade: Barra do Sambaqui)

Área de abrangência do problema
- Área II.A

Qualificação do problema (tipo)
Alagamento na região da Servidão Lunar.
Histórico e frequência de ocorrência
− Frequência: toda chuva.
Indicativo das origens do problema
− Ausência de pavimentação e sistema de drenagem (Servidão Lunar);
− Ausência de sistema de drenagem (Servidão Adão Pereira Alves pavimentada com lajotas por mutirão);
− Construção de edificações em áreas de preservação de encosta;
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
−
−
−
−

Prejuízos materiais;
Interferência na mobilidade (acúmulo de água na via);
Proliferação de vetores;
Risco de doenças de veiculação hídrica.

Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
Observações

306

QUADRO SÍNTESE 2 - CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema

UTP 10 – Manguezal de Ratones
Servidões Lunar, Peixoto e Adão Pereira Alves (Localidade: Barra do Sambaqui)

Área de abrangência do problema
- Área II.B

Qualificação do problema (tipo)
Enxurrada na região das Servidões Peixoto e Adão Pereira Alves.
Histórico e frequência de ocorrência
− Frequência: toda chuva.
Indicativo das origens do problema
−
−
−
−

Ausência de pavimentação e sistema de drenagem (Servidão Peixoto);
Ausência de sistema de drenagem (Servidão Adão Pereira Alves pavimentada com lajotas por mutirão);
Construção de edificações em áreas de preservação de encosta;
Fatores ambientais: relevo (área de encosta);

Consequências associadas aos problemas (indicativos)
− Prejuízos materiais;
− Interferência na mobilidade (acúmulo de água na via);
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
Observações

307

QUADRO SÍNTESE 2 - CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema

UTP 10 – Manguezal de Ratones
Servidão Orlando Amaral (Localidade: Barra do Sambaqui)

Área de abrangência do problema
- Área III

Qualificação do problema (tipo)
Enxurrada na Servidão Orlando Amaral.
Histórico e frequência de ocorrência
− Frequência: duas vezes ao ano (na ocorrência de chuvas intensas).
Indicativo das origens do problema
− Ausência de sistema de drenagem compativel e pavimentação na via
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
−
−
−
−

Prejuízos materiais (imóvel à jusante, na Rua Isid Dutra);
Interferência na mobilidade (comprometimento do pavimento da via e calçamento);
Proliferação de vetores;
Risco de doenças de veiculação hídrica (volume escoado acumula em terreno à jusante).

Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
Observações
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QUADRO SÍNTESE 2 - CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema

UTP 10 – Manguezal de Ratones
Rua Isabel João Jascinto (Localidade: Barra do Sambaqui)

Área de abrangência do problema
- Área IV

Qualificação do problema (tipo)
Alagamento na Rua Isabel João Jascinto.
Histórico e frequência de ocorrência
− Frequência: toda chuva.
Indicativo das origens do problema
−
−
−
−

Ausência de manutenção/limpeza do curso d’água causando assoreamento e redução da seção;
Precariedade e insuficiência do sistema de drenagem para escoamento das águas(via pavimentada com lajota).
Refluxo do escoamento pelas bocas de loco.
Fatores ambientais: relevo (área de baixada à jusante).

Consequências associadas aos problemas (indicativos)
− Interferência na mobilidade (acúmulo de água na via);
− Proliferação de vetores;
− Risco de doenças de veiculação hídrica.
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
− Necessidade de manutenção e limpeza do curso d’água à jusante
Observações
− Trecho de jusante da via caracterizado como de média suscetibilidade à inundação.
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Figura 12. Mapa síntese dos problemas de drenagem da UTP 10 – Manguezal de Ratones
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UTP 11– BARRA DO SAMBAQUI

312

313

QUADRO SÍNTESE 1 – CARACTERIZAÇÃO DA BACIA HIDROGRÁFICA
NOME DA BACIA

UTP 11 – BARRA DO SAMBAQUI

CONFIGURAÇÕES LOCAIS
ÁREA DE ABRANGÊNCIA
Localidades integrantes: Sambaqui (norte)

CARACTERÍSTICAS PREDOMINANTES DO MEIO
FÍSICO
A UTP 11 – Barra do Sambaqui possui uma área
aproximada de 0,78 Km2. O relevo é constituído
por morros de formação granítica com
declividades acentuadas na porção centro-sul e
oeste (Morro da Barra do Sambaqui),
caracterizados pela dissecação em morraria,
contemplando pequenas áreas com presença de
sedimentos marinhos litorâneos.
A vegetação predominante na UTP caracteriza-se
pela presença de capoeirinha nas encostas e
capoeira nos topos de morros.
DESCRIÇÃO FÍSICA BÁSICA DOS PRINCIPAIS
CORPOS HÍDRICOS:
Há pequenos córregos originados nas vertentes
dos morros, com extensão máxima de 850 m, que
desaguam a oeste na Baia Norte. Não há áreas
suscetíveis
a
inundações,
segundo
geoprocessamento do Município (Estudos da
Prof.ª. Maria Lucia Hermann).

USO E OCUPAÇÃO DO SOLO
OCUPAÇÃO URBANA
No que diz respeito ao ordenamento territorial, cerca de 60% de sua área configurada como
ambientalmente protegida, neste caso: áreas de preservação permanente (APP), sobretudo, nascentes,
encostas, topos de morro e margens de corpos d’ água. O restante do território está definido como Áreas
de Preservação com Uso Limitado de Encosta (APL-E). A ocupação apresenta-se rarefeita em torno da via
pública que margeia a costa litorânea.
A taxa média de impermeabilidade prevista na área zoneada está limitada a 15% na área de preservação
de usos limitado, segundo Plano Diretor.
ÁREAS AMBIENTALMENTE PROTEGIDAS
A UTP 11 apresenta como áreas ambientalmente protegidas aquelas descritas no código Florestal Federal,
ou seja, as Áreas de Preservação Permanente (APP) de topo de morro, nascentes, encostas, de margens
de cursos d’água, entre outras.
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INFRAESTRUTURA DE MACRO E MICRO DRENAGEM
MACRODRENAGEM
Não possui obras de macrodrenagem.
MICRODRENAGEM
Não possui obras de micro drenagem a não ser em alguns trechos, possivelmente efetuados pelos
moradores.
PROBLEMAS EXISTENTES
DIAGNÓSTICO TÉCNICO
I. Alagamento na Rodovia Rafael da Rocha Pires.
PROJETOS PREVISTOS OU EM IMPLANTAÇÃO

OBSERVAÇÕES
I. A falta um planejamento integrado faz com que as soluções individuais se tornem a opção por parte de
sua população, tornando os problemas preocupantes, principalmente junto a Rodovia Rafael da Rocha
Pires, próxima a praia principal da UTP.
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QUADRO SÍNTESE 2 - CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS
Nome indicativo da Bacia:

UTP 11 – Barra do Sambaqui

Local de ocorrência do problema

Rodovia Rafael da Rocha Pires (Localidade: Praia do Paulino)

Área de abrangência do problema
- Área I

Qualificação do problema (tipo)
Alagamento na Rodovia Rafael da Rocha Pires.
Histórico e frequência de ocorrência
− Frequência: toda chuva.
Indicativo das origens do problema
− Trecho com ausência de pavimentação e sistema de drenagem.
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
− Interferência na mobilidade (comprometimento e acúmulo de água na via).
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
Observações
− Moradores contra promover “melhorias” nas vias (potencial aumento de circulação).
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Figura 13. Mapa síntese dos problemas de drenagem da UTP 11 – Barra do Sambaqui
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UTP 12 – PAPAQUARA
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QUADRO SÍNTESE 1 – CARACTERIZAÇÃO DA BACIA HIDROGRÁFICA
NOME DA BACIA

UTP 12 – PAPAQUARA

CONFIGURAÇÕES LOCAIS

ÁREA DE ABRANGÊNCIA
Localidades integrantes: Cachoeira do Bom Jesus,
Daniela, Jurerê, Canasvieiras, Vargem Pequena,
Vargem Grande, Vargem do Bom Jesus, Canto do
Lamim.

A Bacia do Rio Papaquara possui uma grande área
suscetível a alagamentos com cotas não superiores
a 2 metros em relação ao nível do mar, tornando-a
extremamente vulnerável a inundações.
Ao norte da UTP também ocorre uma Planície de
cordões regressivos marinhos, nas praias de
Canasvieiras, Cachoeira do Bom Jesus, Jurerê e
Daniela. Essas áreas de planície são delimitadas por
modelados de dissecação em montanha a sulsudeste (Morro do Marques e da Capivara, com
altitudes de até 390 m) e por modelados de
dissecação em morraria a nordeste (Morro da
Cachoeira do Bom Jesus), a noroeste (Morro do
Jurerê) e ao centro-sul (Morro da Vargem Pequena).
A drenagem desta UTP ocorre de leste para oeste,
iniciando pelas linhas de cumeada dos morros até as
planícies, que por sua vez desembocam no
manguezal de Ratones.
A vegetação predominante nessa UTP é de
capoeirinha e capoeira (Floresta Ombrófila Densa)
nas vertentes a leste e, na planície, vegetação flúviomarinha arbustiva e herbácea (restingas e
manguezal).
DESCRIÇÃO FÍSICA BÁSICA DOS PRINCIPAIS CORPOS
HÍDRICOS

CARACTERÍSTICAS PREDOMINANTES DO MEIO
FÍSICO
A UTP 12 - Bacia do Papaquara possui uma área
aproximada de 44,14 km² e seu relevo é
basicamente constituído por uma extensa planície
costeira,
formada
por
deposição
predominantemente marinha e flúvio-lagunar, que
se espalha pelas margens do Rio Papaquara e Rio
Palha, se estendendo até o manguezal na foz do Rio
Ratones.

O Rio Papaquara é o principal curso d’água, correndo
por áreas planas, densamente ocupadas e muito
modificadas por valas de drenagem. O Rio da
Vargem Grande (Rio Palha), afluente do Papaquara,
apesar de estar bem preservado à montante, está
completamente modificado e poluído na planície. O
Rio do Brás, de menor extensão, desagua na praia de
Canasvieiras. Também se constata na planície a
presença de aquíferos, como o aquífero
Canasvieiras, Ingleses e Rio Vermelho, sendo que os
dois últimos estão em franca utilização pela
comunidade.

USO E OCUPAÇÃO DO SOLO
OCUPAÇÃO URBANA
A ocupação urbana ocorre com maior intensidade na planície, situada na porção nordeste da UTP, que se
apresenta como uma grande área suscetível a enchentes e inundações, conforme geoprocessamento do
município (estudos da Profª. Ana Lúcia Hermann), tornando a região vulnerável sob este aspecto. A
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implementação do Sapiens Park, com a migração de empresas de tecnologias e até mesmo de partes da
Universidade Federal de Santa Catarina, vem contribuindo para um crescimento da região, visto que antes a
mesma era considerada apenas como um centro balneário. Em sua maioria, a ocupação é de forma
residencial em casas de moradia e veraneio, comércios, bares e restaurantes. Novas formas de ocupação por
meio de condomínios residenciais multifamiliares. Essa UTP vem sofrendo com ocupação ao longo das
margens de córregos e canais de drenagem (diminuindo inclusive a calha dos rios), ocupação de restingas e
dunas. A ocupação clandestina as margens dos rios Papaquara e Vargem Grande e nas proximidades da
rodovia SC-401 é preocupante, devido ao risco de enchentes na região.
O zoneamento desta UTP é bem diversificado, predominando as Áreas de Preservação Permanente (APP),
Área de Preservação de Uso Limitado (APL), Área Residencial Mista (ARM), Área de Urbanização Especial
(AUE) e Área Residencial Predominante. Em menores proporções ainda podem ser observados Área de
Parque (APT), Área Comunitária Institucional (ACI), Área Turística Residencial e uma pequena porção de Área
Mista Central (AMC). A taxa média de impermeabilidade prevista na área de ocupação é cerca de 70%,
segundo Plano Diretor.
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ÁREAS AMBIENTALMENTE PROTEGIDAS
A UTP 12 apresenta como áreas ambientalmente protegidas o Manguezal de Ratones (Estação Ecológica de
Carijós), Áreas de Proteção Permanente de encostas, topos de morro e margens de cursos d’água.
INFRAESTRUTURA DE MACRO E MICRO DRENAGEM
MACRODRENAGEM
− Rio Papaquara: Possui uma extensão aproximada de 12 km, com secção em leito natural e espaço para
manutenção satisfatório. Deságua no manguezal de Ratones. Alguns trechos foram modificados pelo
DNOS. Sofre influência de maré até a região do Sapiens Park.
− Rio do Brás: Apresenta seção em leito natural. Inicia na região do Sapiens Parque, atravessa a Avenida
Luiz Boiteux Piazza, passando pelo terreno da Associação de Magistrados, seguindo até desaguar na
divisa entre a praia de Canasvieiras e a praia de Cachoeira do Bom Jesus. Apresenta extensão
aproximada de dois km, com secção em leito natural e espaço para manutenção satisfatório. Sofre alta
influência de maré.
− Rio da Vargem Grande (Rio Palha): Com extensão aproximada de 6,2 km e secção em leito natural, tem
início nas proximidades da Estrada Cristóvão Machado de Campos, atravessa as rodovias SC- 401 (ao
lado do Centro Comercial Ilha Shopping) e Francisco Germano da Costa, desaguando no Manguezal de
Ratones. Sofre influência da maré até a região do Ilha Shopping. Espaço para manutenção satisfatório.
MICRODRENAGEM
Todas as vias pavimentadas possuem sistema de microdrenagem, ainda que não cadastrado, em suas
respectivas abrangências. A região do balneário de Canasvieiras apresenta problemas na micro drenagem
resultante da influência da maré e manutenção precária do sistema.
PROBLEMAS EXISTENTES
DIAGNÓSTICO TÉCNICO
I.

Alagamento em toda a área da Daniela, com destaque para a região entre as Avenidas Jacarandá
e das Palmeiras com Ruas das Margaridas e dos Girassóis.
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II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.

Alagamento na região das Ruas Papaquara (lajota com drenagem) e da Palmeira Real (chão
batido) e adjacências.
Alagamento na Rua São Paulo.
Alagamento na região compreendida pela Avenida Madre Maria Villac, Rua Antônio Heil, Rua
Apóstolo Paschoal e Rua do Kalifa.
Alagamento na Estrada Geral do Bom Jesus e imediações.
Alagamento na região entre a Rua Deputado Otacílio Costa, Avenida Luiz Boiteux Piazza e Rua da
Amizade.
Alagamento na Rua Fabriciano Inácio Monteiro, Servidão da Vitória e imediações.
Alagamento e enxurrada na região compreendida entre as Servidões Novo Horizonte e Morada
dos Pampas.
Alagamento e enxurrada nas ruas Arquipélago, Gustavo Zimmer e Estrada Anarolina Silveira
Santos e imediações.
Alagamento na região da Rua Mauricio Silvio Raulino, Caminho do Rei; Travessa Oceânica,
Travessa Porto dos Navegantes e Servidão Pacífico.

DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO
I.
II.
III.
IV.

Obstrução de acessórios da rede de drenagem com ponto crítico na Travessa das Tulipas.
Obstrução de acessórios da rede de drenagem na Avenida das Palmeiras (em toda a sua extensão).
Obstrução de acessórios da rede de drenagem na Avenidas dos Pinheirais.
Obstrução de acessórios da rede de drenagem com ponto crítico no encontro da Avenida das Palmeiras
com a Rua dos Girassóis.
V. Assoreamento de canal ao longo do curso do rio. Entre a comunidade de Ratones e as comportas 1 e 2,
sob a SC- 401.
VI. Alagamento na região entre a Rua Madre Maria Vilac e a Avenida das Nações.
VII. Inundação no trecho do Rio da Palha, chegando até o Ilha Shopping.
VIII. Alagamento na Rua Murilo Antônio Bortoluzi. (parte coincidente com Área IV do Diagnóstico Técnico)
IX. Alagamento na região entre a Servidão Hilário Manoel da Silva e a Rua Leonel Pereira, em frente à
lanchonete Boka’s.
X. Alagamento na região entre a Servidão Pedras Brancas e a Rua Ovídio Zierke.
PROJETOS PREVISTOS OU EM IMPLANTAÇÃO
− Na região está previsto a implantação do projeto Sapiens Park, que necessitará de novas soluções de
drenagem para a região.
− Há projeto da SMHSA de macrodrenagem para a localidade de Canasvieiras.
OBSERVAÇÕES
− Necessárias medidas de proteção dos campos de dunas e áreas de restinga (repositores naturais dos
aquíferos), para garantir a integridade do seu balanço hídrico. A região apresenta ocupação com
características urbanas (balneário) e rurais, assim como zoneamento de proteção ambiental.
− O aumento da população não é recomendado por ser uma região suscetível a enchentes e inundações.
− Necessárias medidas de desocupações das margens dos rios da região.
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QUADRO SÍNTESE 2 - CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema

UTP 12 – Papaquara
Toda a área da Daniela apresenta problemas, com destaque para a região entre
as Avenidas Jacarandá e das Palmeiras com Ruas das Margaridas e dos Girassóis.
(Localidade: Daniela).

Área de abrangência do problema
- Área I

Qualificação do problema (tipo)
Alagamento em toda a área da Daniela, com destaque para a região entre as Avenidas Jacarandá e das Palmeiras com Ruas
das Margaridas e dos Girassóis.
Histórico e frequência de ocorrência
− Frequência: qualquer chuva (40 – 50 mm) causa alagamento nos pontos mais críticos
Indicativo das origens do problema
− Assoreamento dos canais principalmente próximo às áreas de manguezal (todo o escoamento é direcionado para a área de
manguezal).
− Tubulação em sua maioria de 40 – 50 cm insuficiente para drenar a região. Trechos finais com canais abertos.
− Fatores ambientais: área plana circundada por restinga e manguezal que impossibilita a manutenção e ampliação do
sistema de drenagem; grande influência de maré
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
−
−
−
−

Prejuízos materiais;
Interferência na mobilidade;
Proliferação de vetores;
Risco de doenças de veiculação hídrica.

Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
Observações
− Ação no Ministério Público para remoção de 17 construções irregulares na região
− Região definida como de média suscetibilidade a inundação.
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QUADRO SÍNTESE 2 - CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema

UTP 12 – Papaquara
Ruas Papaquara, da Palmeira Real e adjacências (Localidade: Canasvieiras).

Área de abrangência do problema
- Área II

Qualificação do problema (tipo)
Alagamento na região das Ruas Papaquara (lajota com drenagem) e da Palmeira Real (chão batido) e adjacências.
Histórico e frequência de ocorrência
− Frequência: mais de uma vez ao ano (3 a 5x).
Indicativo das origens do problema
− Ausência e insuficiência do sistema de drenagem.
− Fatores ambientais: relevo (área de planície); influência de maré (Rio Papaquara “represa” o escoamento das duas vias) e
lençol freático elevado.
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
−
−
−
−

Prejuízos materiais;
Interferência na mobilidade;
Proliferação de vetores;
Risco de doenças de veiculação hídrica.

Observações
− Região classificada como de média suscetibilidade a inundação.
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QUADRO SÍNTESE 2 - CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema

UTP 12 – Papaquara
Rua São Paulo (Localidade: Vargem Grande).

Área de abrangência do problema
- Área III

Qualificação do problema (tipo)
Alagamento na Rua São Paulo.
Histórico e frequência de ocorrência
− Frequência: mais de uma vez ao ano (4x).
Indicativo das origens do problema
− Precariedade e insuficiência do sistema de drenagem para escoamento das águas (tubulação de 60cm) – escoamento flui
para o Rio da Palha
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
− Interferência na mobilidade (impacto e recobrimento da via).
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
Observações
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QUADRO SÍNTESE 2 - CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema

UTP 12 – Papaquara
Região da Avenida Madre Maria Villac, Rua Antônio Heil, Rua Apóstolo Paschoal
e Rua do Kalifa (Localidade: Canasvieiras).

Área de abrangência do problema
- Área IV

Qualificação do problema (tipo)
Alagamento na região compreendida pela Avenida Madre Maria Villac, Rua Antônio Heil, Rua Apóstolo Paschoal e Rua do
Kalifa.
Histórico e frequência de ocorrência
− Frequência: 3 vezes ao ano (chuvas intensas).
Indicativo das origens do problema
− Assoreamento do sistema de drenagem.
− Obstruções no sistema (exemplo: Rua Apóstolo Paschoal).
− Dimensionamento da estrutura de drenagem insuficiente (exemplo: redução na área da Associação) antes de desaguar no
Rio do Brás.
− Fatores ambientais: influência de maré.
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
− Prejuízos materiais;
− Interferência na mobilidade;
− Proliferação de vetores;
− Risco de doenças de veiculação hídrica.
Observações
− 3 tubulações de drenagem desaguando no Rio do Brás: Rua Antenor Borges, Rua Madre Maria Villac e Rua Apóstolo
Paschoal.
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QUADRO SÍNTESE 2 - CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema

UTP 12 – Papaquara
Estrada Geral do Bom Jesus e imediações (Localidade: Vargem do Bom Jesus).

Área de abrangência do problema
- Área V

Qualificação do problema (tipo)
Alagamento na Estrada Geral do Bom Jesus e imediações.
Histórico e frequência de ocorrência
− Frequência: a cada chuva mais intensa.
Indicativo das origens do problema
− Subdimensionamento do sistema de drenagem (recebe toda a contribuição da rodovia e encostas no entorno);
− Precariedade e obstruções no sistema de drenagem.
− Fatores ambientais: influência de maré (Rio Papaquara destino final da drenagem); relevo (região recebe contribuição de
toda encosta)
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
−
−
−
−

Prejuízos materiais;
Interferência na mobilidade;
Proliferação de vetores;
Risco de doenças de veiculação hídrica.

Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
− No momento da duplicação da rodovia houve discussão com a empresa Planaterra chegando a ser elaborado projeto do
sistema de drenagem, porém o mesmo não foi executado.
− Houve melhoria na travessia sobre o Rio Papaquara (aberta).
Observações
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QUADRO SÍNTESE 2 - CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS
Nome indicativo da Bacia:

UTP 12 – Papaquara

Local de ocorrência do problema

Região entre a Rua Deputado Otacilio Costa, Avenida Luiz Boiteux Piazza e Rua da
Amizade. (Localidade: Cachoeira do Bom Jesus).

Área de abrangência do problema
- Área VI

Qualificação do problema (tipo)
Alagamento na região entre a Rua Deputado Otacílio Costa, Avenida Luiz Boiteux Piazza e Rua da Amizade.
Histórico e frequência de ocorrência
− Frequência: três vezes no ano.
Indicativo das origens do problema
−
−
−
−

Estrutura de drenagem sem saída para praia.
Assoreamento do Rio Brás.
Precariedade do sistema: tubulações “afogadas” e com problemas estruturais.
Fatores ambientais: relevo e influência de maré.

Consequências associadas aos problemas (indicativos)
−
−
−
−

Prejuízos materiais;
Interferência na mobilidade;
Proliferação de vetores;
Risco de doenças de veiculação hídrica.

Observações
− Toda drenagem direcionada para Avenida Luiz Boiteux Piazza (não tem caimento para praia). Parte atravessa a geral sentido
Sapiens Parque em canal paralelo e parte direciona para Associações até Rio do Brás.
− Rua Clorinda Ventimiglia tem travessia passando pela OAB (2 tubulações de 1,50 m)
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QUADRO SÍNTESE 2 - CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema

UTP 12 – Papaquara
Rua Fabriciano Inácio Monteiro, Servidão da Vitória e imediações (Localidade: Vargem
do Bom Jesus).

Área de abrangência do problema
- Áreas VII

Qualificação do problema (tipo)
Alagamento na Rua Fabriciano Inácio Monteiro, Servidão da Vitória e imediações.
Histórico e frequência de ocorrência
− Frequência: a cada chuva mais intensa.
Indicativo das origens do problema
− Subdimensionamento do sistema de drenagem (recebe toda a contribuição da rodovia e encostas no entorno);
− Precariedade e obstruções no sistema de drenagem.
− Fatores ambientais: influência de maré (Rio Papaquara destino final da drenagem); relevo (região recebe contribuição de
toda encosta)
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
−
−
−
−

Prejuízos materiais;
Interferência na mobilidade;
Proliferação de vetores;
Risco de doenças de veiculação hídrica.

Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
− No momento da duplicação da rodovia houve discussão com a empresa Planaterra chegando a ser elaborado projeto do
sistema de drenagem, porém o mesmo não foi executado.
− Houve melhoria na travessia sobre o Rio Papaquara (aberta).
Observações
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QUADRO SÍNTESE 2 - CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema

UTP 12 – Papaquara
Região compreendida entre as Servidões Novo Horizonte e Morada dos Pampas.
(Localidade: Vargem do Bom Jesus).

Área de abrangência do problema
- Áreas VIII

Qualificação do problema (tipo)
Alagamento e enxurrada na região compreendida entre as Servidões Novo Horizonte e Morada dos Pampas.
Histórico e frequência de ocorrência
− Frequência: a cada chuva mais intensa.
Indicativo das origens do problema
− Subdimensionamento do sistema de drenagem (recebe toda a contribuição da rodovia e encostas no entorno);
− Precariedade e obstruções no sistema de drenagem.
− Fatores ambientais: influência de maré (Rio Papaquara destino final da drenagem); relevo (região recebe contribuição de
toda encosta)
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
−
−
−
−

Prejuízos materiais;
Interferência na mobilidade;
Proliferação de vetores;
Risco de doenças de veiculação hídrica.

Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
− No momento da duplicação da rodovia houve discussão com a empresa Planaterra chegando a ser elaborado projeto do
sistema de drenagem, porém o mesmo não foi executado.
− Houve melhoria na travessia sobre o Rio Papaquara (aberta).
Observações
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QUADRO SÍNTESE 2 - CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema

UTP 12 – Papaquara
Ruas Arquipélago, Gustavo Zimmer e Estrada Anarolina Silveira Santos e imediações
(Localidade: Vargem do Bom Jesus).

Área de abrangência do problema
- Área IX

Qualificação do problema (tipo)
Alagamento e enxurrada nas ruas Arquipélago, Gustavo Zimmer e Estrada Anarolina Silveira Santos e imediações.
Histórico e frequência de ocorrência
− Frequência: a cada chuva mais intensa.
Indicativo das origens do problema
− Subdimensionamento do sistema de drenagem (recebe toda a contribuição da rodovia e encostas no entorno);
− Precariedade e obstruções no sistema de drenagem.
− Fatores ambientais: influência de maré (Rio Papaquara destino final da drenagem); relevo (região recebe contribuição de
toda encosta)
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
−
−
−
−

Prejuízos materiais;
Interferência na mobilidade;
Proliferação de vetores;
Risco de doenças de veiculação hídrica.

Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
− No momento da duplicação da rodovia houve discussão com a empresa Planaterra chegando a ser elaborado projeto do
sistema de drenagem, porém o mesmo não foi executado.
− Houve melhoria na travessia sobre o Rio Papaquara (aberta).
Observações
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QUADRO SÍNTESE 2 - CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema

UTP 12 – Papaquara
Região da Rua Mauricio Silvio Raulino, Caminho do Rei; Travessa Oceânica, Travessa
Porto dos Navegantes e Servidão Pacífico. (Localidade: Ponta das Canas).

Área de abrangência do problema
- Área X

Qualificação do problema (tipo)
Alagamento na região da Rua Mauricio Silvio Raulino, Caminho do Rei; Travessa Oceânica, Travessa Porto dos Navegantes e
Servidão Pacífico.
Histórico e frequência de ocorrência
− Frequência: 2 vezes ao ano.
Indicativo das origens do problema
−
−
−
−

Trechos com ausência de sistema de drenagem.
Precariedade do sistema (Rua Maurício Sílvio Raulino drena de forma precária para área do condomínio).
Trechos com dimensionamento da rede insuficiente.
Fatores ambientais: influência de maré.

Consequências associadas aos problemas (indicativos)
−
−
−
−

Prejuízos materiais;
Interferência na mobilidade;
Proliferação de vetores;
Risco de doenças de veiculação hídrica.

Observações
− Drenagem deságua no Rio Sangra do Boi
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QUADRO SÍNTESE 3 – CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS JUNTO À POPULAÇÃO
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema
Área de abrangência do problema

UTP 12 – Papaquara
Ponto crítico na Travessa das Tulipas. (Localidade: Daniela).

- Área I

Qualificação do problema (tipo)
Obstrução de acessórios da rede de drenagem com ponto crítico na Travessa das Tulipas.
Histórico e frequência de ocorrência
- Histórico: há 15 anos, no mínimo.
- Frequência: na ocorrência de chuvas.
Indicativo das origens do problema
- Árvores como as Amendoeiras (espécies exóticas) obstruem as tubulações, impedindo o escoamento das águas;
- Existência de lençol freático superficial.
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
- Alagamentos;
- Proliferação de mosquitos.
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
- Limpeza e manutenção dos bueiros e canais;
- Retirada da vegetação exótica existente;
- Fechamento do lago artificial, em razão dos alagamentos;
- Implantação do Plano de Drenagem Comunitário, sendo essa uma iniciativa do CCPontal – Praia da Daniela.
Observações
- 90% das bocas de lobo estão visivelmente obstruídas, apresentando, portanto, praticamente nenhuma funcionalidade.
- Quando chove, geralmente espera-se 1 semana até que a água das ruas escoe completamente.
- Alguns canos de drenagem se encontram danificados.
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QUADRO SÍNTESE 3 – CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS JUNTO À POPULAÇÃO
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema
Área de abrangência do problema

UTP 12 – Papaquara
Avenida das Palmeiras (em toda a sua extensão). (Localidade: Daniela).

- Área II

Qualificação do problema (tipo)
Obstrução de acessórios da rede de drenagem na Avenida das Palmeiras (em toda a sua extensão).
Histórico e frequência de ocorrência
- Histórico: há 15 anos, no mínimo.
- Frequência: na ocorrência de chuvas.
Indicativo das origens do problema
- Árvores como as Amendoeiras (espécies exóticas) obstruem as tubulações, impedindo o escoamento das águas;
- Existência de lençol freático superficial.
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
- Alagamentos;
- Proliferação de mosquitos.
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
- Limpeza e manutenção dos bueiros e canais;
- Retirada da vegetação exótica existente;
- Fechamento do lago artificial, em razão dos alagamentos;
- Implantação do Plano de Drenagem Comunitário, sendo essa uma iniciativa do CCPontal – Praia da Daniela.
Observações
- 90% das bocas de lobo estão visivelmente obstruídas, apresentando, portanto, praticamente nenhuma funcionalidade.
- Quando chove, geralmente espera-se 1 semana até que a água das ruas escoe completamente.
- Alguns canos de drenagem se encontram danificados.

335

QUADRO SÍNTESE 3 – CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS JUNTO À POPULAÇÃO
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema
Área de abrangência do problema

UTP 12 – Papaquara
Avenidas dos Pinheirais. (Localidade: Daniela).

- Área III

Qualificação do problema (tipo)
Obstrução de acessórios da rede de drenagem na Avenidas dos Pinheirais.
Histórico e frequência de ocorrência
- Histórico: há 15 anos, no mínimo.
- Frequência: na ocorrência de chuvas.
Indicativo das origens do problema
- Árvores como as Amendoeiras (espécies exóticas) obstruem as tubulações, impedindo o escoamento das águas;
- Existência de lençol freático superficial.
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
- Alagamentos;
- Proliferação de mosquitos.
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
- Limpeza e manutenção dos bueiros e canais;
- Retirada da vegetação exótica existente;
- Fechamento do lago artificial, em razão dos alagamentos;
- Implantação do Plano de Drenagem Comunitário, sendo essa uma iniciativa do CCPontal – Praia da Daniela.
Observações
- 90% das bocas de lobo estão visivelmente obstruídas, apresentando, portanto, praticamente nenhuma funcionalidade.
- Quando chove, geralmente espera-se 1 semana até que a água das ruas escoe completamente.
- Alguns canos de drenagem se encontram danificados.
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QUADRO SÍNTESE 3 – CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS JUNTO À POPULAÇÃO
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema

UTP 12 – Papaquara
Ponto crítico no encontro da Avenida das Palmeiras com a Rua dos Girassóis.
(Localidade: Daniela).

Área de abrangência do problema
- Área IV

Qualificação do problema (tipo)
Obstrução de acessórios da rede de drenagem com ponto crítico no encontro da Avenida das Palmeiras com a Rua dos
Girassóis.
Histórico e frequência de ocorrência
- Histórico: há 15 anos, no mínimo.
- Frequência: na ocorrência de chuvas.
Indicativo das origens do problema
- Árvores como as Amendoeiras (espécies exóticas) obstruem as tubulações, impedindo o escoamento das águas;
- Existência de lençol freático superficial.
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
- Alagamentos;
- Proliferação de mosquitos.
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
- Limpeza e manutenção dos bueiros e canais;
- Retirada da vegetação exótica existente;
- Fechamento do lago artificial, em razão dos alagamentos;
- Implantação do Plano de Drenagem Comunitário, sendo essa uma iniciativa do CCPontal – Praia da Daniela.
Observações
- 90% das bocas de lobo estão visivelmente obstruídas, apresentando, portanto, praticamente nenhuma funcionalidade.
- Quando chove, geralmente espera-se 1 semana até que a água das ruas escoe completamente.
- Alguns canos de drenagem se encontram danificados.
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QUADRO SÍNTESE 3 – CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS JUNTO À POPULAÇÃO
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema

UTP 12 – Papaquara
Ao longo do curso do rio. Entre a comunidade de Ratones e as comportas 1 e 2, sob a
SC- 401. (Localidade: Ratones e Vargem Pequena.)

Área de abrangência do problema
- Área V

Qualificação do problema (tipo)
Assoreamento de canal ao longo do curso do rio. Entre a comunidade de Ratones e as comportas 1 e 2, sob a SC- 401.
Histórico e frequência de ocorrência
- Histórico: desde a construção das comportas.
Indicativo das origens do problema
- A implantação das comportas e a falta de dragagem do rio.
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
- Dificuldade de navegação e pesca.
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
- Remoção das comportas;
- Dragagem do rio.
Observações
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QUADRO SÍNTESE 3 – CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS JUNTO À POPULAÇÃO
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema
Área de abrangência do problema

UTP 12 – Papaquara
Região entre a Rua Madre Maria Vilac e a Avenida das Nações. (Localidade: Canasvieiras)

- Área VI

Qualificação do problema (tipo)
Alagamento na região entre a Rua Madre Maria Vilac e a Avenida das Nações.
Histórico e frequência de ocorrência
- Histórico: desde a implantação do sistema de drenagem.
- Frequência: na ocorrência de chuvas intensas, principalmente no verão.
Indicativo das origens do problema
- Tubulações não permitem vazão adequada da água.
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
- Transtornos na mobilidade.
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
- Aumentar a capacidade de vazão das tubulações.
Observações
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QUADRO SÍNTESE 3 – CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS JUNTO À POPULAÇÃO
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema
Área de abrangência do problema

UTP 12 – Papaquara
Trecho do Rio da Palha, chegando até o Ilha Shopping. (Localidade: Vargem Grande)

- Área VII

Qualificação do problema (tipo)
Inundação no trecho do Rio da Palha, chegando até o Ilha Shopping.
Histórico e frequência de ocorrência
- Histórico: entre 15 e 20 anos atrás.
- Frequência: ocorre principalmente no verão.
Indicativo das origens do problema
- Chuvas intensas.
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
Observações
- Região próxima ainda não foi urbanizada.
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QUADRO SÍNTESE 3 – CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS JUNTO À POPULAÇÃO
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema

UTP 12 – Papaquara
Rua Murilo Antônio Bortoluzi. (Localidade: Canasvieiras).

Área de abrangência do problema
- Área VIII

Qualificação do problema (tipo)
Alagamento na Rua Murilo Antônio Bortoluzi.
Histórico e frequência de ocorrência
- Histórico: desde o início de 2015.
- Frequência: na ocorrência de chuvas intensas.
Indicativo das origens do problema
- Obstrução da boca de lobo pelos técnicos da prefeitura.
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
- Mau cheiro devido à água parada;
- Entrada de água em residências.
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
- Desobstrução das bocas de lobo.
Observações
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QUADRO SÍNTESE 3 – CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS JUNTO À POPULAÇÃO
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema

UTP 12 – Papaquara
Região entre a Servidão Hilário Manoel da Silva e a Rua Leonel Pereira, em frente à
lanchonete Boka’s. (Localidade: Cachoeira do Bom Jesus)

Área de abrangência do problema
- Área IX

Qualificação do problema (tipo)
Alagamento na região entre a Servidão Hilário Manoel da Silva e a Rua Leonel Pereira, em frente à lanchonete Boka’s.
Histórico e frequência de ocorrência
- Histórico: no mínimo, há 2 anos.
- Frequência: todos os períodos de verão.
Indicativo das origens do problema
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
Observações
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QUADRO SÍNTESE 3 – CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS JUNTO À POPULAÇÃO
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema

UTP 12 – Papaquara
Região entre a Servidão Pedras Brancas e a Rua Ovídio Zierke. (Localidade: Cachoeira do
Bom Jesus)

Área de abrangência do problema
- Área X

Qualificação do problema (tipo)
Alagamento na região entre a Servidão Pedras Brancas e a Rua Ovídio Zierke.
Histórico e frequência de ocorrência
- Histórico: há 20 anos, e a situação continua piorando.
- Frequência: na ocorrência de chuvas intensas e quando a vala canalizada se encontra assoreada.
Indicativo das origens do problema
- Vala na região próxima sofreu obras de canalização e capeamento;
- Ausência de manutenção e limpeza da vala canalizada e capeada.
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
- Retirar o capeamento da vala;
- Redimensionar o sistema de drenagem instalado na Servidão Pedras Brancas.
Observações
- Ausência de coleta de esgoto no local.
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Figura 14. Mapa síntese dos problemas de drenagem da UTP 12 – Papaquara
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UTP 13 – INGLESES
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QUADRO SÍNTESE 1 – CARACTERIZAÇÃO DA BACIA HIDROGRÁFICA
NOME DA BACIA

UTP 13 – INGLESES

CONFIGURAÇÕES LOCAIS

ÁREA DE ABRANGÊNCIA
Localidades integrantes: Ingleses.

A cobertura vegetal predominante é
formada por vegetação de restinga
presente na região das Dunas dos Ingleses e
RPPN do Morro das Aranhas. Ocorre ainda
vegetação de capoeirinha no divisor com a
UTP de Jurerê e capoeirinha em fragmentos
na planície. A urbanização consolidada é
responsável
pelo
alto
grau
de
impermeabilização do solo.
DESCRIÇÃO FÍSICA BÁSICA DOS PRINCIPAIS
CORPOS HÍDRICOS

CARACTERÍSTICAS PREDOMINANTES DO MEIO
FÍSICO
A área da Bacia e Ingleses – UTP 13 é de
aproximadamente 19,18 km2.
O relevo é
caracterizado basicamente como planície costeira,
com grandes áreas de dunas fixas e semiestabilizadas,
responsáveis
por
grande
armazenamento freático. Apresenta como maior
altitude a cota aproximada de 200m.
A UTP 13 apresenta alto grau de urbanização, a
qual vem se consolidando desde a década de 70.

A hidrografia resume-se basicamente a dois
rios: o Rio Capivari e seu afluente o Rio dos
Ingleses, além de pequenos canais que
descem dos morros Vargem do Bom Jesus e
do morro da Ponta das Feiticeiras. A
nascente do rio Capivari localiza-se no
morro do Muquém no sudoeste do Distrito.
O rio Capivari apresenta no seu baixo curso,
características de estuário, desaguando
numa boca única. O rio dos Ingleses é
alimentado pela descarga do Sistema
Aquífero Sedimentar Freático Ingleses,
através das águas que afloram no campo
dunas. Seu volume depende do nível de
água do aquífero. O seu curso inicia-se no
sopé do cordão de dunas fixas, no Rio
Vermelho próximo ao limite com o Distrito
de São João do Rio Vermelho, a oeste do
campo de dunas ativas e fixas e flui para o
norte até encontrar o rio Capivari. A
hidrografia é caracterizada ainda por lagoas
que ocorrem no campo de dunas ativas e
também pelas lagoas do Jacaré e das
Lavadeiras no Santinho.
O Aquífero de Ingleses, denominado
Sistema Aquífero Sedimentar Freático dos
Ingleses, ocorre preponderantemente nas
UTPs dos Ingleses, Santinho, e norte da
UTP Lagoa da Conceição. É utilizado como
manancial de abastecimento pela CASAN e
também por inúmeros domicílios
(estimado 6mil poços).
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USO E OCUPAÇÃO DO SOLO
OCUPAÇÃO URBANA
A ocupação urbana ocorre, via de regra, de forma desordenada em toda a planície costeira que compõe
a bacia, formando um arranjo urbanístico que não atende minimamente aos padrões de qualidade e
conforto urbano. Verifica-se grande pressão imobiliária sobre as áreas de dunas, de restinga, de
estuários, de linhas de costa e outras áreas de preservação permanente. A falta de critérios para a
ocupação urbana sobre o aquífero de Ingleses provoca a impermeabilização da área, comprometendo a
recarga e consequentemente o balanço hídrico desse importante manancial que abastece toda a região
norte da ilha.
Os zoneamentos predominantes compreendem: Área Residencial Predominante (ARP) e Área de
Preservação Permanente (APP) compreendida pelos campos de dunas. Pode-se observar ainda uma
pequena porção de Área Residencial Mista (ARM), Área Turística Residencial (ATR) e Área Mista Central
(AMC). A taxa média de impermeabilidade prevista na área de ocupação é cerca de 70%, segundo Plano
Diretor.
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ÁREAS AMBIENTALMENTE PROTEGIDAS
A UTP 13 apresenta como áreas ambientalmente protegidas a Reserva Particular do Patrimônio Natural
- RPPN do Morro das Aranhas, pequena parte ao norte do Parque Estadual do Rio Vermelho e as Dunas
dos Ingleses, da Praia do Moçambique, seguindo pela planície do Rio vermelho até a área urbanizada dos
ingleses.
INFRAESTRUTURA DE MACRO E MICRO DRENAGEM
MACRODRENAGEM
O sistema de macrodrenagem é caracterizado conforme descrito na sequência:
− Rio Capivari: possui extensão aproximada de 6600 metros com secção em leito natural e sofre
influência da maré junto a sua foz.
− Rio dos Ingleses: possui extensão aproximada de 2300 metros e sua secção apresenta formas
variadas resultantes de intervenções em sua extensão. Praticamente não sofre influência da maré.
MICRODRENAGEM
Todas as vias pavimentadas possuem sistema de micro drenagem, ainda que não cadastrado.
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PROBLEMAS EXISTENTES
DIAGNÓSTICO TÉCNICO
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

Alagamento na região entre as servidões Pedro Laureano dos Santos, 20 de Setembro e
Arrastão.
Alagamento na região das Servidões Ruy Collaço Barbosa e Tayla Stefane Damasceno Batista
e Ruas Maiorca e Albatroz.
Alagamento na confluência da Rodovia João Gualberto Soares com a Rua Intendente João
Nunes Vieira.
Alagamento em trecho final da Rua das Gaivotas.
Alagamento na Rua dos Lordes e adjacências na altura da Rua do Marisco (remanso da água
pluvial pela estrutura de microdrenagem).
Alagamento na região compreendida pela Travessa Nildo Nepomuceno Fernandes, SC 406 e
Estrada Dário Manoel Cardoso.
Alagamento na região da Rua da Tatuíra e Servidão Ostácio Fernando da Silva. (Remanso da
água pluvial na estrutura de microdrenagem).
Alagamento na região compreendida pelas Servidões das Oliveiras, Caminho das Dunas e
Estrada Dário Manoel Cardoso.
Alagamento na região da Rua das Andorinhas e Rua Silva Arantes.

DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO
I.
II.
III.
IV.
V.

Alagamento na SC-403, em frente à Academia i9.
Alagamento na Servidão Maria Silva Ramos.
Alagamento na Rua Nivaldo Alfredo Silva. (Parte coincidente com Área I do Diagnóstico Técnico)
Alagamento na Rua Murilo Antônio Bortoluzi. (Parte coincidente com Área VI do Diagnóstico Técnico)
Alagamento na Rua Quadrangular, Servidão Lua Nova e Estrada Dário Manoel Cardoso. (Possui parte
coincidente com Área VI do Diagnóstico Técnico)
VI. Alagamento na Servidão Caminho das Alamandas. (Parte coincidente com Área VIII do Diagnóstico
Técnico)
VII. Alagamento na entrada do acesso à praia, próximo à Servidão das Caravelas e a um minimercado.
VIII. Alagamento na região central dos Ingleses, próximo à Servidão Benito Freitas.
IX. Alagamento na região próxima à Servidão Canto das Dunas.
X. Alagamento na Rua do Lagarto.
PROJETOS PREVISTOS OU EM IMPLANTAÇÃO
OBSERVAÇÕES
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QUADRO SÍNTESE 2 - CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema

UTP 13 – Ingleses
Região entre as servidões Pedro Laureano dos Santos, 20 de Setembro e Arrastão.
(Localidade: Capivari).

Área de abrangência do problema
- Área I

Qualificação do problema (tipo)
Alagamento na região entre as servidões Pedro Laureano dos Santos, 20 de Setembro e Arrastão.
Histórico e frequência de ocorrência
- Frequência: a cada chuva.
Indicativo das origens do problema
- Ausência de sistema de drenagem (ocorrência de vias sem pavimentação);
- Precariedade do sistema de drenagem (caixas de infiltração - atualmente insuficientes).
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
- Prejuízos materiais;
- Interferência na mobilidade;
- Proliferação de vetores;
- Risco de doenças de veiculação hídrica.
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
Observações
- Necessidade frequente de disponibilização de caminhão hidrojato para retirada do volume de água acumulada (volume
atinge entre 120.000 e 140.000 litros);
- Servidão Pedro Laureano dos Santos ainda possui áreas não edificadas.
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QUADRO SÍNTESE 2 - CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema

UTP 13 – Ingleses
Servidões Ruy Collaço Barbosa e Tayla Stefane Damasceno Batista e Ruas Maiorca e
Albatroz. (Localidade: Capivari).

Área de abrangência do problema
- Área II

Qualificação do problema (tipo)
Alagamento na região das Servidões Ruy Collaço Barbosa e Tayla Stefane Damasceno Batista e Ruas Maiorca e Albatroz.
Histórico e frequência de ocorrência
- Frequência: mais de uma vez ao ano (3 a 4 vezes ao ano).
Indicativo das origens do problema
- Precariedade do sistema de drenagem: existência de tubulação que cruza sob as vias e drena para a Servidão José Manoel
Pacífico, entretanto de seção insuficiente;
- Fatores ambientais: relevo.
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
- Prejuízos materiais;
- Interferência na mobilidade;
- Proliferação de vetores;
- Risco de doenças de veiculação hídrica.
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
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QUADRO SÍNTESE 2 - CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema

UTP 13 – Ingleses
Confluência da Rodovia João Gualberto Soares com a Rua Intendente João Nunes Vieira
(Bairro: Ingleses).

Área de abrangência do problema
- Área III

Qualificação do problema (tipo)
Alagamento na confluência da Rodovia João Gualberto Soares com a Rua Intendente João Nunes Vieira.
Histórico e frequência de ocorrência
− Frequência: mais de uma vez ao ano (na ocorrência de chuvas intensas).
Indicativo das origens do problema
− Assoreamento, precariedade e insuficiência do sistema de drenagem para escoamento das águas (2 tubulações de 1 metro
ligando até o curso d’água que “afogam” na ocorrência de chuvas fortes e também restrição da vazão (estrangulamento),
na travessia sobre o Rio Ingleses na Rua dos Lordes);
− Fatores ambientais: influência de maré.
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
− Interferência na mobilidade.
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
− Existe projeto elaborado pela empresa PROSUL.

354

QUADRO SÍNTESE 2 - CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema

UTP 13 – Ingleses
Rua das Gaivotas (Bairro: Ingleses).

Área de abrangência do problema
- Área IV

Qualificação do problema (tipo)
Alagamento em trecho final da Rua das Gaivotas.
Histórico e frequência de ocorrência
− Frequência: uma vez ao ano.
Indicativo das origens do problema
− Insuficiência do sistema de drenagem para escoamento das águas – existência apenas de caixas de infiltração e apenas
parte com declividade para escoamento longitudinal;
− Fatores ambientais: relevo (baixa declividade);
− Incremento da acumulação de água em razão do volume retirado do subsolo.
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
− Proliferação de vetores;
− Risco de doenças de veiculação hídrica.
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
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QUADRO SÍNTESE 2 - CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema

UTP 13 – Ingleses
Rua dos Lordes e adjacências na altura da Rua do Marisco (Localidade: Ingleses).

Área de abrangência do problema
- Área V

Qualificação do problema (tipo)
Alagamento na Rua dos Lordes e adjacências na altura da Rua do Marisco (remanso da água pluvial pela estrutura de
microdrenagem).
Histórico e frequência de ocorrência
− Frequência: mais de uma vez ao ano (3 a 4 vezes ao ano – chuvas intensas)
− Situação agravada em razão da influência de maré.
Indicativo das origens do problema
− Ponto crítico: Tubulações de 1 metro sob a Rua dos Lordes;
− Assoreamento do leito do Rio Capivari, com destaque para a foz;
− Fatores ambientais: influência de maré.
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
−
−
−
−

Prejuízos materiais;
Interferência na mobilidade;
Proliferação de vetores;
Risco de doenças de veiculação hídrica.

Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
Observações
− Parte dessa região classificada como de alta suscetibilidade a inundação.
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QUADRO SÍNTESE 2 - CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema

UTP 13 – Ingleses
Região compreendida pela Travessa Nildo Nepomuceno Fernandes, SC 406 e Estrada
Dário Manoel Cardoso (Localidade: Capivari).

Área de abrangência do problema
- Área VI

Qualificação do problema (tipo)
Alagamento na região compreendida pela Travessa Nildo Nepomuceno Fernandes, SC 406 e Estrada Dário Manoel Cardoso.
Histórico e frequência de ocorrência
− Frequência: mais de uma vez ao ano (2 a 3 vezes ao ano).
Indicativo das origens do problema
− Precariedade/insuficiência no sistema de drenagem para escoar as águas.
− Vias pavimentadas em sua maioria apenas com a presença de sarjetas e caixas de infiltração (algumas vias com tubulação
drenam para Estrada Dário Manoel Cardoso);
− Região após o Capivari de Baixo, à jusante, sentido SC – 403, com ocorrência de tubulações executadas por particulares
sem critério, causando os problemas à montante, em razão das obstruções e estrangulamentos ;
− Fatores de influência: relevo.
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Consequências associadas aos problemas (indicativos)
− Prejuízos materiais;
− Interferência na mobilidade;
− Proliferação de vetores;
− Risco de doenças de veiculação hídrica.
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
Observações
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QUADRO SÍNTESE 2 - CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema

UTP 13 – Ingleses
Rua da Tatuíra e Servidão Ostácio Fernando da Silva (Localidade: Capivari).

Área de abrangência do problema
- Área VII

Qualificação do problema (tipo)
Alagamento na região da Rua da Tatuíra e Servidão Ostácio Fernando da Silva. (Remanso da água pluvial na estrutura de
microdrenagem).
Histórico e frequência de ocorrência
− Frequência: mais de uma vez ao ano
Indicativo das origens do problema
− Insuficiência do sistema de drenagem para escoamento das águas
− Escoamento por tubulação em direção à SC – 403
− Fatores ambientais: relevo (servidões situam-se em cota abaixo da via coletora - Travessa Manoel Ramos de Souza).
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
−
−
−
−

Prejuízos materiais;
Interferência na mobilidade;
Proliferação de vetores;
Risco de doenças de veiculação hídrica.

Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
− Execução de drenagem para direcionar o escoamento para o Rio Capivari, à jusante.
Observações
− As duas servidões são desprovidas de rede pública coletora de esgotamento sanitário em função da cota.
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QUADRO SÍNTESE 2 - CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema

UTP 13 – Ingleses
Região compreendida pelas Servidões das Oliveiras, Caminho das Dunas e Estrada Dário
Manoel Cardoso (Localidade: Capivari).

Área de abrangência do problema
- Área VIII

Qualificação do problema (tipo)
Alagamento na região compreendida pelas Servidões das Oliveiras, Caminho das Dunas e Estrada Dário Manoel Cardoso.
Histórico e frequência de ocorrência
− Frequência: mais de uma vez ao ano (2 a 3 vezes ao ano).
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Indicativo das origens do problema
− Precariedade/insuficiência no sistema de drenagem para escoar as águas.
− Vias pavimentadas em sua maioria apenas com a presença de sarjetas e caixas de infiltração (algumas vias com tubulação
drenam para Estrada Dário Manoel Cardoso);
− Região após a localidade de Capivari de Baixo, à jusante, sentido SC – 403, com ocorrência de tubulações executadas por
particulares sem critério, causando os problemas à montante, em razão das obstruções e estrangulamentos;
− Fatores de influência: relevo.
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
−
−
−
−

Prejuízos materiais;
Interferência na mobilidade;
Proliferação de vetores;
Risco de doenças de veiculação hídrica.

Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
Observações
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QUADRO SÍNTESE 2 - CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema

UTP 13 – Ingleses
Rua das Andorinhas e Rua Silva Arantes (Localidade: Ingleses).

Área de abrangência do problema
- Área IX

Qualificação do problema (tipo)
Alagamento na região da Rua das Andorinhas e Rua Silva Arantes.
Histórico e frequência de ocorrência
− Frequência: mais de uma vez ao ano (3 vezes ao ano).
Indicativo das origens do problema
− Precariedade do sistema de drenagem;
− Fatores ambientais: relevo (área em cota mais baixa entre o meio e final da via).
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
−
−
−
−

Prejuízos materiais;
Interferência na mobilidade;
Proliferação de vetores;
Risco de doenças de veiculação hídrica.

Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
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QUADRO SÍNTESE 3 – CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS JUNTO À POPULAÇÃO
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema
Área de abrangência do problema

UTP 13 – Ingleses
Na SC-403, em frente à Academia i9. (Localidade: Ingleses do Rio Vermelho)

- Área I

Qualificação do problema (tipo)
Alagamento na SC-403, em frente à Academia i9.
Histórico e frequência de ocorrência
- Histórico: desde a duplicação da SC-403.
- Frequência: na ocorrência de chuvas intensas.
Indicativo das origens do problema
- Criação de uma área de acumulação devido ao rebaixamento da via;
- Provável Subdimensionamento da rede de drenagem.
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
- Transtornos na mobilidade urbana, fazendo com que os veículos circulem apenas por uma pista.
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
- Redimensionamento do sistema de drenagem;
- Melhorias na limpeza da rede de drenagem.
Observações
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QUADRO SÍNTESE 3 – CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS JUNTO À POPULAÇÃO
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema
Área de abrangência do problema

UTP 13 – Ingleses
Servidão Maria Silva Ramos. (Localidade: Ingleses do Rio Vermelho).

- Área II

Qualificação do problema (tipo)
Alagamento na Servidão Maria Silva Ramos.
Histórico e frequência de ocorrência
- Histórico: no mínimo, há 5 anos.
- Frequência: geralmente no inverno e no verão (aproximadamente a cada 6 meses).
Indicativo das origens do problema
- Drenagem insuficiente na servidão;
- Falta de manutenção da rede de drenagem pluvial.
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
- Implementação de rede de drenagem ao longo de toda a servidão;
- Limpeza e manutenção da rede de drenagem pluvial;
- Manutenção das estruturas das bocas de lobo.
Observações
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QUADRO SÍNTESE 3 – CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS JUNTO À POPULAÇÃO
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema
Área de abrangência do problema

UTP 13 – Ingleses
Rua Nivaldo Alfredo Silva. (Localidade: Ingleses do Rio Vermelho)

- Área III

Qualificação do problema (tipo)
Alagamento na Rua Nivaldo Alfredo Silva.
Histórico e frequência de ocorrência
- Histórico: há 10 anos.
- Frequência: na ocorrência de chuvas.
Indicativo das origens do problema
- Excesso de chuvas.
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
- Transtornos no trânsito dos moradores.
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
- Implementação de rede de drenagem pluvial;
- Manutenção da rede de drenagem.
Observações
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QUADRO SÍNTESE 3 – CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS JUNTO À POPULAÇÃO
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema
Área de abrangência do problema

UTP 13 – Ingleses
Rua Murilo Antônio Bortoluzi. (Localidade: Canasvieiras).

- Área IV

Qualificação do problema (tipo)
Alagamento na Rua Murilo Antônio Bortoluzi.
Histórico e frequência de ocorrência
- Histórico: desde a implantação da rede de drenagem da Rua Lua Nova (a rede da Rua Lua Nova é ligada na rede da Rua
Quadrangular).
- Frequência: na ocorrência de chuvas intensas.
Indicativo das origens do problema
- Subdimensionamento e falta de manutenção do sistema de drenagem;
- Lançamento clandestino de esgoto;
- Impermeabilização do solo;
- Disposição irregular de resíduos.
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
- Interferências no trânsito;
- Entrada de água em residências;
- Risco de transmissão de doenças.
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
- Redimensionamento da rede de drenagem (aumento do número de bocas de lobo e da capacidade de escoamento da galeria
pluvial);
- Implantação da rede de esgoto e fiscalização de lançamentos clandestinos.
- Manutenção mais frequente das bocas de lobo
Observações
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QUADRO SÍNTESE 3 – CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS JUNTO À POPULAÇÃO
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema

UTP 13 – Ingleses
Rua Quadrangular, Servidão Lua Nova e Estrada Dário Manoel Cardoso. (Localidade:
Ingleses do Rio Vermelho)

Área de abrangência do problema
- Área V

Qualificação do problema (tipo)
Alagamento na Rua Quadrangular, Servidão Lua Nova e Estrada Dário Manoel Cardoso.
Histórico e frequência de ocorrência
- Histórico: desde 2012.
- Frequência: na ocorrência de chuvas prolongadas.
Indicativo das origens do problema
- Ausência de galerias pluviais;
- Pavimentação inadequada.
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
- Transtornos na mobilidade urbana;
- Proliferação de mosquitos.
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
- Reparo das galerias pluviais;
- Limpeza das bocas de lobo;
- Implementação de educação ambiental nas escolas;
- Conscientização da população.
Observações
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QUADRO SÍNTESE 3 – CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS JUNTO À POPULAÇÃO
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema

UTP 13 – Ingleses

Servidão Caminho das Alamandas. (Localidade: Sítio de Baixo).

Área de abrangência do problema
- Área VI

Qualificação do problema (tipo)
Alagamento na Servidão Caminho das Alamandas.
Histórico e frequência de ocorrência
- Histórico: há cerca de 15 anos.
- Frequência: esse problema ocorre anualmente.
Indicativo das origens do problema
- Subdimensionamento do sistema de drenagem;
- Tubulações entupidas;
- Ligação clandestina de esgotos na rede de drenagem pluvial
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
- Entrada de água em residências;
- Risco de transmissão de doenças;
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)

- Redimensionamento da rede de drenagem (aumento do diâmetro da galeria);
- Fiscalização de lançamentos clandestinos.
- Limpeza mais frequente do sistema.
Observações
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QUADRO SÍNTESE 3 – CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS JUNTO À POPULAÇÃO
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema

UTP 13 – Ingleses
Na entrada do acesso à praia, próximo à Servidão das Caravelas e a um minimercado.
(Localidade: Ingleses do Rio Vermelho)

Área de abrangência do problema
- Área VII

Qualificação do problema (tipo)
Alagamento na entrada do acesso à praia, próximo à Servidão das Caravelas e a um minimercado.
Histórico e frequência de ocorrência
- Frequência: na ocorrência de chuvas intensas.
Indicativo das origens do problema
- Criação de uma área de acumulação devido ao rebaixamento da rua;
- Insuficiência da rede de drenagem.
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
- Sem maiores transtornos.
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
- Correção da seção transversal da via;
- Correção do sistema de drenagem implementado.
Observações
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QUADRO SÍNTESE 3 – CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS JUNTO À POPULAÇÃO
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema

UTP 13 – Ingleses
Na região central dos Ingleses, próximo à Servidão Benito Freitas. (Localidade: Ingleses
do Rio Vermelho)

Área de abrangência do problema
- Área VIII

Qualificação do problema (tipo)
Alagamento na região central dos Ingleses, próximo à Servidão Benito Freitas.
Histórico e frequência de ocorrência
- Frequência: anualmente.
Indicativo das origens do problema
- Sistema de drenagem ineficiente.
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
- Transtornos no tráfego de veículos, no entanto, as lojas não chegam a ser afetadas.
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
- Redimensionamento do sistema de drenagem.
Observações
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QUADRO SÍNTESE 3 – CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS JUNTO À POPULAÇÃO
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema
Área de abrangência do problema

UTP 13 – Ingleses
Região próxima à Servidão Canto das Dunas. (Localidade: Ingleses do Rio Vermelho)

- Área IX

Qualificação do problema (tipo)
Alagamento na região próxima à Servidão Canto das Dunas.
Histórico e frequência de ocorrência
- Histórico: desde a ocupação urbana, há 30 anos.
- Frequência: nos períodos de março a abril e de setembro a outubro.
Indicativo das origens do problema
- Ocorrência de chuvas;
- Ocupação desordenada.
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
- Moradores desalojados em razão dos alagamentos.
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
Observações
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QUADRO SÍNTESE 3 – CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS JUNTO À POPULAÇÃO
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema
Área de abrangência do problema

UTP 13 – Ingleses
Rua do Lagarto. (Localidade: Ingleses).

- Área X

Qualificação do problema (tipo)
Alagamento na Rua do Lagarto.
Histórico e frequência de ocorrência
- Frequência: na ocorrência de chuvas.
Indicativo das origens do problema
- Obstrução do sistema de drenagem;
- Ligações clandestinas de esgoto na rede de drenagem pluvial
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
- Limpeza mais frequente do sistema de drenagem.
- Implantação da rede de esgoto.
Observações
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Figura 15. Mapa síntese dos problemas de drenagem da UTP 13 – Ingleses
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UTP 14 – SANTINHO

374

375

QUADRO SÍNTESE 1 – CARACTERIZAÇÃO DA BACIA HIDROGRÁFICA
NOME DA BACIA
CONFIGURAÇÕES LOCAIS

UTP 14 – SANTINHO

ÁREA DE ABRANGÊNCIA
Localidades integrantes: Santinho e Rio
Vermelho.

O relevo é constituído por dissecação de morraria a
nordeste (Morro dos Ingleses, com 195m) e ao centrosul (Morro das Aranhas, com 255 m), com planícies
coluviais em rampas de dissipação ao norte do Morro
das Aranhas (onde se localiza a Lagoa do Jacaré), uma
planície marinha bem estreita a leste da UTP (ao longo
da praia do Santinho) e uma planície eólica (composta
de dunas) entre essas duas planícies.
Ao sul do Morro das Aranhas também encontra se uma
planície eólica e uma estreita faixa de cordões de
restinga, margeando a praia do Moçambique. Os
morros são compostos por afloramentos do
Embasamento Cristalino e as planícies por sedimentos
marinhos litorâneos e arenosos de origem eólica.
A bacia caracteriza-se pela presença de vegetação de
influência marinha herbácea, arbustiva e arbórea, com
predomínio de vegetação herbácea fixando dunas, de
restinga nas planícies e de Floresta Ombrófila Densa
nas encostas dos morros.
DESCRIÇÃO FÍSICA BÁSICA DOS PRINCIPAIS CORPOS
HÍDRICOS:

CARACTERÍSTICAS PREDOMINANTES DO
MEIO FÍSICO:
A UTP 14 - Bacia do Santinho possui uma
área aproximada de 5,17 km².

Sem corpos hídricos principais, apenas pequenos
cursos d’água e a Lagoa do Jacaré constituem a
hidrografia desta bacia. Por outro lado, conta com
importantes aqüíferos (Aqüífero Joaquina e Rio
Vermelho) já em franca utilização pelas comunidades.

USO E OCUPAÇÃO DO SOLO
OCUPAÇÃO URBANA
A característica predominante dessa UTP, no que diz respeito ao ordenamento territorial, é a quase totalidade
de sua área configurada como ambientalmente protegida, neste caso unidades de conservação ou áreas de
preservação permanente (APP). A ocupação apresenta-se mais consolidada nas áreas de planícies, que se
apresentam como área residencial predominante (ARP) e área turística residencial (ATR). Também ocorrem
pequenas extensões de área de preservação de uso limitado (APL-E) e de área residencial mista (ARM).
A UTP caracteriza-se por ser uma região balneária, com ocupação predominantemente residencial ou casa de
veraneio (segunda residência), podendo observar uma intensificação recente da urbanização, com destaque
para a implantação de residências multifamiliares em forma de loteamentos ou de condomínios.
A taxa média de impermeabilidade prevista na área de ocupação é cerca de 70%, segundo Plano Diretor.
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ÁREAS AMBIENTALMENTE PROTEGIDAS
A UTP 14 apresenta como áreas ambientalmente protegidas o Parque Estadual do Rio Vermelho, a Reserva
Particular do Patrimônio Natural do Morro das Aranhas e as Dunas do Santinho (campo de dunas fixas,
semifixas e móveis, situado ao longo da praia dos Ingleses e paralela a Estrada Geral do Santinho) bem como
as Áreas de Proteção Permanente de encostas, topos de morro e margens de cursos d’água.
INFRAESTRUTURA DE MACRO E MICRO DRENAGEM
MACRODRENAGEM
A macrodrenagem desta UTP é caracterizada pelos pequenos córregos naturais, não ocorrendo infraestrutura
obras significativas implantadas.
MICRODRENAGEM
Todas as vias pavimentadas possuem sistema de microdrenagem, ainda que não cadastrado, em suas
respectivas abrangências.
PROBLEMAS EXISTENTES
DIAGNÓSTICO TÉCNICO
I.
II.
III.
IV.

Alagamento na Estrada Vereador Onildo Lemos entre as servidões da Graça e Cerca Viva.
Alagamento na região da Rua dos Tubarões entre as servidões Almir Nunes Magalhães, Maria
Emília da Silva e Leonel Domingos da Silva.
Alagamento no polígono da Servidão 5 de Outubro, altura da servidão Orlandino Antonio
Cardoso.
Alagamento na região da Servidão Maria Ramos Gama, Rua do Tico Tico e adjacências.

PROJETOS PREVISTOS OU EM IMPLANTAÇÃO
OBSERVAÇÕES
Necessário adequar o parcelamento do solo, evitando a impermeabilização excessiva da região, o que
aumentaria a demanda por serviços de drenagem. As áreas urbanas em franco desenvolvimento acarretam
problemas para a alimentação dos aquíferos, que são muito bons nessa região. Além disso, em função da
estrutura geomorfológica do solo, que por ser muito arenoso não retém a água, percolando facilmente
esgotos domésticos ao lençol freático superficial e possivelmente aos aquíferos.
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QUADRO SÍNTESE 2 - CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema

UTP 14 - Santinho
Estrada Vereador Onildo Lemos entre as servidões da Graça e Cerca Viva. (Localidade:
Santinho).

Área de abrangência do problema
- Área I

Qualificação do problema (tipo)
Alagamento na Estrada Vereador Onildo Lemos entre as servidões da Graça e Cerca Viva.
Histórico e frequência de ocorrência
− Frequência: mais de uma vez ao ano (3 a 4 vezes ao ano).
Indicativo das origens do problema
− Ponto crítico entre as servidões da Graça e Cerca Viva em função do escoamento superficial que afluem dessas servidões e
ficam retidos na Estrada Vereador Onildo Lemos.
− Precariedade do sistema de drenagem: Estrada Vereador Onildo Lemos possui sistema de drenagem, mas insuficiente.
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
−
−
−
−

Prejuízos materiais;
Interferência na mobilidade;
Proliferação de vetores;
Risco de doenças de veiculação hídrica.

Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
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QUADRO SÍNTESE 2 - CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema

UTP 14 - Santinho
Rua dos Tubarões entre as servidões Almir Nunes Magalhães, Maria Emília da Silva e
Leonel Domingos da Silva (Localidade: Santinho).

Área de abrangência do problema
- Área II

Qualificação do problema (tipo)
Alagamento na região da Rua dos Tubarões entre as servidões Almir Nunes Magalhães, Maria Emília da Silva e Leonel
Domingos da Silva.
Histórico e frequência de ocorrência
− Frequência: mais de uma vez ao ano (3 a 4 vezes ao ano).
Indicativo das origens do problema
− Ausência de sistema de drenagem: Servidão Maria Emília da Silva;
− Precariedade e insuficiência de sistema de drenagem para escoamento das água: existência apenas de caixas de infiltração
nas imediações;
− Fatores ambientais: relevo (área em cota mais baixa favorecendo o alagamento).
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
−
−
−
−

Prejuízos materiais;
Interferência na mobilidade;
Proliferação de vetores;
Risco de doenças de veiculação hídrica.

Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
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QUADRO SÍNTESE 2 - CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema

UTP 14 - Santinho
Servidão 5 de Outubro, altura da servidão Orlandino Antonio Cardoso (Localidade:
Santinho).

Área de abrangência do problema
- Área III

Qualificação do problema (tipo)
Alagamento no polígono da Servidão 5 de Outubro, altura da servidão Orlandino Antonio Cardoso.
Histórico e frequência de ocorrência
− Frequência: mais de uma vez ao ano (3 a 4 vezes ao ano).
Indicativo das origens do problema
− Ausência de sistema de drenagem (região sem pavimentação);
− Fatores ambientais: relevo (região de planície).
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
−
−
−
−

Prejuízos materiais;
Interferência na mobilidade;
Proliferação de vetores;
Risco de doenças de veiculação hídrica.

Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
Observações
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QUADRO SÍNTESE 2 - CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema

UTP 14 - Santinho
Região da Servidão Maria Ramos Gama, Rua do Tico Tico e adjacências (Localidade:
Santinho).

Área de abrangência do problema
- Área IV

Qualificação do problema (tipo)
Alagamento na região da Servidão Maria Ramos Gama, Rua do Tico Tico e adjacências.
Histórico e frequência de ocorrência
− Frequência: mais de uma vez ao ano (3 a 4 vezes ao ano).
Indicativo das origens do problema
−
−
−
−

Ausência de sistema de drenagem na Servidão Maria Ramos Gama;
Obstrução da seção da tubulação de 40 cm na Rua do Tico Tico;
Precariedade do sistema de drenagem
Tubulação executada na Rua do Tico Tico para escoar a água superficial desta via para Lagoa do Jacaré encontra-se em
cota superior, gerando alagamento.
− Fatores ambientais: relevo (área em cota mais baixa favorecendo o alagamento).
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
−
−
−
−

Prejuízos materiais;
Interferência na mobilidade;
Proliferação de vetores;
Risco de doenças de veiculação hídrica.

Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
Observações
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Figura 16. Mapa síntese dos problemas de drenagem da UTP 14 – Santinho
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UTP 15 – JURERÊ

384

385

QUADRO SÍNTESE 1 – CARACTERIZAÇÃO DA BACIA HIDROGRÁFICA
NOME DA BACIA

UTP 15 – JURERÊ

CONFIGURAÇÕES LOCAIS
ÁREA DE ABRANGÊNCIA
Localidades integrantes: Jurerê Tradicional, Jurerê
Internacional e Canasvieiras (parte).

Limitando com a UTP Papaquara, verifica-se a
ocorrência de um maciço granítico denominado
Morro do Jurerê, com altitude máxima de 200
metros (dissecação em morraria).
A oeste observa-se a presença de Morro do Forte,
com altitude máxima de 200 metros (dissecação em
morraria), o qual faz limite com a UTP Ponta Grossa.
Ocorrência na região do Aquífero Ingleses. Quanto
ao solo, a faixa de praia caracteriza-se pela
presença de areias quartzosas marinhas, sendo que
nos divisores, a leste e a oeste, há fraca cobertura
de argissolos sobre os maciços.
A vegetação predominante nas encostas dos
morros é de capoeirinha, assim como na planície,
porém em pequenos fragmentos. Presença ainda
de vegetação de influência marinha herbácea e
arbustiva. Predomínio de vegetação herbácea
fixando as dunas da região.
DESCRIÇÃO FÍSICA BÁSICA DOS PRINCIPAIS
CORPOS HÍDRICOS

CARACTERÍSTICAS PREDOMINANTES DO MEIO
FÍSICO
A UTP 15 - Jurerê possui uma área aproximada de
7,56 km2. O relevo é dominado por uma extensa
planície costeira, formando modelo de
acumulação, com a presença de cordões de
restinga, onde se assentam os bairros de Jurerê,
Jurerê Internacional e parte de Canasvieiras.

Destaca-se na UTP 15 o Rio das Ostras e um sistema
de canais de drenagem no Bairro de Jurerê
Internacional, que se encontra entre os de melhor
funcionamento no município, fato este que pode
ser atribuído à manutenção preventiva e periódica
realizada pelo empreendedor do loteamento.
Ocorre ainda em Jurerê Internacional uma lagoa
artificial com volume de reservação equivalente a
1.500 m3, a qual é abastecida por água de chuva e
lençol freático, caracterizando-se como o
manancial de abastecimento da região.

USO E OCUPAÇÃO DO SOLO
OCUPAÇÃO URBANA
Sob o ponto de vista do uso e ocupação do solo, identifica-se que a grande totalidade da extensão territorial
da bacia é passível de ocupação, ocorrendo algumas porções de áreas ambientalmente protegidas. A região
consolidou-se como território de grande interesse imobiliário e turístico. Canasvieiras foi ocupada a partir da
execução de empreendimentos, com fins turísticos, sobre a restinga, assim como a partir do crescimento
espontâneo junto às encostas do Morro do Jurerê a oeste, orientado pela estrutura fundiária nativa. No
loteamento Jurerê Internacional, de predominância residencial, as edificações, de alto padrão, obedecem a
uma rigorosa regulamentação de tipologias e implantações pré-determinadas pelo incorporador. No bairro
de Jurerê Tradicional o adensamento ocorreu com a construção de edifícios, que se localizam principalmente
junto às avenidas de maior fluxo, onde o comércio e serviços também se estabeleceram. Nos grandes lotes
de orla a ocupação é de complexos turísticos como hotéis, resorts, pousadas e campings e sedes de
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associações. Atualmente a malha urbana das duas localidades se interliga sem evidenciar uma divisão
espacial.
Os zoneamentos predominantes compreendem: Área Residencial Predominante (ARP), Área Residencial
Mista (ARM), Área Turística Residencial (ATR), Área Comunitária Institucional (ACI) e Área de Preservação
Permanente (APP), esta última identificada principalmente no Morro do Jurerê. Ocorre ainda Área Mista
Central (AMC), Área Verde de Lazer (AVL) e Área de Preservação Uso Limitado (APL-E). Uma significativa área
de Jurerê Internacional apresenta-se mapeada com suscetibilidade média e baixa à inundação, conforme
geoprocessamento municipal.
O Aquífero dos Ingleses, presente na região, encontra-se em franca utilização pela comunidade com fins de
abastecimento doméstico, colocando em risco a sua capacidade de carga e recarga. Importante salientar a
efetivação de medidas de proteção dos campos de dunas e áreas de restinga como repositores naturais do
aquífero.
A taxa média de impermeabilidade prevista na área de ocupação é cerca de 70%, segundo Plano Diretor.
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ÁREAS AMBIENTALMENTE PROTEGIDAS
A UTP 15 possui como áreas ambientalmente protegidas as Áreas de Preservação Permanente de encostas,
de dunas e margens de cursos d’água.
INFRAESTRUTURA DE MACRO E MICRO DRENAGEM
MACRODRENAGEM
O sistema de macrodrenagem é caracterizado conforme descrito na sequência:
− Sistema de Canais de Jurerê Internacional: Totalizando uma extensão aproximada de 8.900 metros, estes
canais desaguam no Manguezal de Ratones e são caracterizados por possuírem secção retangular e
quadrada, com fundos e laterais em concreto armado. Alguns são revestidos com placas de concreto.
Sofrem influência de maré até a Avenida dos Búzios. Foram executados conforme projeto de drenagem
do loteamento, não existindo pontos críticos de alagamentos.
− Rio das Ostras: Inicia-se nas proximidades da Rua Jurerê Tradicional e desagua na Praia de Jurerê.
Apresenta secção em leito natural e tubular, sendo que muitos trechos foram tubulados de forma
clandestina. Apresenta uma extensão aproximada de 1.600 metros. Sofre influência de maré até as
proximidades da Rua Tertuliano de Brito Xavier. Estrada do Jurerê Tradicional se encontra sujeito a
alagamentos
MICRODRENAGEM
Todas as vias pavimentadas possuem sistema de microdrenagem, ainda que não cadastrado.
PROBLEMAS EXISTENTES
DIAGNÓSTICO TÉCNICO
I.
II.

Estabilidade das paredes do canal da Avenida dos Dourados.
Alagamento na Região entre a Avenida dos Salmões, Rua das Algas e Avenida dos Búzios.
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I.
II.
III.

Alagamento na Rua Jurerê Tradicional, entre a Rua Acácio Melo e Serv. Manoel da Luz Virgilio e
Inundação também na Rua Jurerê Tradicional, próximo à Rua Acácio Melo.
Alagamento na região compreendida entre as ruas Acary Margarida e a Waldemiro José Carlsson.
Alagamento na região entre as Ruas das Sereias, José Daux, Tertuliano Brito Xavier e João de
Barro.

DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO
I. Alagamento na Rua das Manjubas.
II. Alagamento na Rua dos Polvos e em trechos da Av. dos Búzios.
III. Alagamento na Alameda César Nascimento com a Rua Dep. Paulo Preis.
IV. Inundação costeira na Rua das Piraúnas.
V. Inundação costeira na Rua Jorge Cherem.
VI. Inundação costeira na Rua Prof. Renato Barbosa.
VII. Alagamento na AMOJU (Associação dos Moradores de Jurerê), Rua das Tainhotas.
VIII. Inundação costeira na Rua das Tainhotas.
IX. Inundação costeira ao longo da Rua Jurerê Tradicional.
X. Alagamento na região entre a Rua Madre Maria Vilac, a Rua Doutor João de Oliveira, a Rua Waldemiro
José Carlson e a Rua José Daux. (Parte coincidente com Área V do Diagnóstico Técnico)
PROJETOS PREVISTOS OU EM IMPLANTAÇÃO

OBSERVAÇÕES
− Canasvieiras: Edificações encontradas sobre os canais impossibilitam o trabalho de manutenção dos
corpos hídricos.
− Quase toda região de Jurerê Internacional classificado como de média suscetibilidade a inundação.
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QUADRO SÍNTESE 2 - CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema

UTP 15 - Jurerê
Canal da Avenida dos Dourados (Localidade: Jurerê e Jurerê Internacional).

Área de abrangência do problema
- Área I

Qualificação do problema (tipo)
Estabilidade das paredes do canal da Avenida dos Dourados.
Histórico e frequência de ocorrência
− Frequência: mais de uma vez ao ano (2x) – agravado por influência de maré.
Indicativo das origens do problema
− Tráfego de veículos pesados nas vias;
− Paisagismo implantado nas margens do canal;
− Estrutura composta apenas por blocos sem revestimento
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
− Desestabilização e queda das estruturas de contenção
Observação
− Região identificada como de média vulnerabilidade à inundação
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QUADRO SÍNTESE 2 - CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema

UTP 15 - Jurerê
Região entre a Avenida dos Salmões, Rua das Algas e Avenida dos Búzios. (Localidade:
Jurerê Internacional).

Área de abrangência do problema
- Área II

Qualificação do problema (tipo)
Alagamento na Região entre a Avenida dos Salmões, Rua das Algas e Avenida dos Búzios.
Histórico e frequência de ocorrência
− Frequência: constante.
Indicativo das origens do problema
− Insuficiência do sistema de drenagem (estrutura apenas superficial);
− Incremento da acumulação de água em razão do volume retirado do subsolo;
− Fatores ambientais: relevo (baixa declividade).
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
− Acúmulo constante de água nas vias mesmo em períodos após precipitação.
Observação
− Região identificada como de média vulnerabilidade à inundação
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QUADRO SÍNTESE 2 - CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema

UTP 15 - Jurerê
Final da R. Jurerê Tradicional, entre a Rua Acácio Melo e Serv. Manoel da Luz Virgilio.
(Localidade: Jurerê Tradicional).

Área de abrangência do problema
- Área III.A

Qualificação do problema (tipo)
Alagamento no final da R. Jurerê Tradicional, entre a Rua Acácio Melo e Serv. Manoel da Luz Virgilio.
Histórico e frequência de ocorrência
− Frequência: mais de uma vez ao ano (2x) – agravado por influência de maré.
Indicativo das origens do problema
− Ponto de estrangulamento entre a Rua Tertuliano Brito Xavier e a Travessa Bittencourt em terreno particular. Neste local
ocorre uma transição de um sistema composto por quatro tubulações de 1 metro de diâmetro (travessia do canal de 4
metros de largura) para um sistema com duas tubulações, sendo uma de 80 cm e outra de 60cm;
− Servidões que afluem para a Jurerê Tradicional ficam “represadas”.
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
−
−
−
−

Prejuízos materiais;
Interferência na mobilidade;
Proliferação de vetores;
Risco de doenças de veiculação hídrica.

Observação
− Trecho à jusante classificado como de média suscetibilidade à inundação.
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QUADRO SÍNTESE 2 - CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema

UTP 15 - Jurerê
Final da R. Jurerê Tradicional, próximo à Rua Acácio Melo. (Localidade: Jurerê
Tradicional).

Área de abrangência do problema
- Área III.B

Qualificação do problema (tipo)
Inundação no final da R. Jurerê Tradicional, próximo à Rua Acácio Melo.
Histórico e frequência de ocorrência
− Frequência: mais de uma vez ao ano (2x) – agravado por influência de maré.
Indicativo das origens do problema
− Toda a região de Jurerê Tradicional contribui para essa macrodrenagem.
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
−
−
−
−

Prejuízos materiais;
Interferência na mobilidade;
Proliferação de vetores;
Risco de doenças de veiculação hídrica.

Observação
− Trecho à jusante classificado como de média suscetibilidade à inundação.
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QUADRO SÍNTESE 2 - CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema

UTP 15 – Jurerê
Entre as ruas Acary Margarida e a Waldemiro José Carlsson (Localidade:
Canasvieiras).

Área de abrangência do problema
- Área IV

Qualificação do problema (tipo)
Alagamento na região compreendida entre as ruas Acary Margarida e a Waldemiro José Carlsson.
Histórico e frequência de ocorrência
− Frequência: mais de uma vez ao ano (2x).
Indicativo das origens do problema
− Assoreamento e Insuficiência para escoamento das águas das estruturas de drenagem;
− Obstruções do sistema em razão das construções irregulares (por exemplo: obra de rede de telefonia obstruindo o sistema
de drenagem na Rua das Flores);
− Influência de maré.
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
− Prejuízos materiais;
− Interferência na mobilidade;
− Proliferação de vetores;
− Risco de doenças de veiculação hídrica.
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
− Existe projeto de melhoria do sistema de macrodrenagem para região.
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QUADRO SÍNTESE 2 - CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema

UTP 15 – Jurerê
Região entre as Ruas das Sereias, José Daux, Tertuliano Brito Xavier e João de
Barro (Localidade: Canasvieiras).

Área de abrangência do problema
- Área V

Qualificação do problema (tipo)
Alagamento na região entre as Ruas das Sereias, José Daux, Tertuliano Brito Xavier e João de Barro.
Histórico e frequência de ocorrência
− Frequência: mais de uma vez ao ano (3x).
Indicativo das origens do problema
− Assoreamento e Insuficiência para escoamento das águas das estruturas de drenagem;
− Obstruções do sistema em razão das construções irregulares;
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
− Prejuízos materiais;
− Interferência na mobilidade;
− Proliferação de vetores;
− Risco de doenças de veiculação hídrica.
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
− Existe projeto de melhoria do sistema de macrodrenagem para região.
− Existe projeto para Rua José Rosa (SMO)
− Execução de drenagem na Rua Mário Lacombe direcionando para o canal no entorno da Academia da Polícia
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QUADRO SÍNTESE 3 – CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS JUNTO À POPULAÇÃO
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema
Área de abrangência do problema

UTP 15 - Jurerê
Rua das Manjubas. (Localidade: Jurerê Internacional)

- Área I

Qualificação do problema (tipo)
Alagamento na Rua das Manjubas.
Histórico e frequência de ocorrência
- Histórico: há 18 anos.
- Frequência: na ocorrência de chuvas.
Indicativo das origens do problema
- Não há evasão da água.
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
- Riscos à saúde provocados pela proliferação de mosquitos em excesso.
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
- Implantação de bocas de lobo;
- Nivelamento da Rua das Manjubas em toda a sua extensão;
- Drenagem dos canais existentes.
Observações
- A Rua das Manjubas recolhe as águas provenientes da Avenida dos Búzios e da Rua das Piracemas.
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QUADRO SÍNTESE 3 – CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS JUNTO À POPULAÇÃO
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema
Área de abrangência do problema

UTP 15 - Jurerê
Rua dos Polvos e trechos da Av. dos Búzios. (Localidade: Jurerê Tradicional).

- Área II

Qualificação do problema (tipo)
Alagamento na Rua dos Polvos e em trechos da Av. dos Búzios.
Histórico e frequência de ocorrência
- Frequência: na ocorrência de chuvas intensas. (Ocorre cerca de duas vezes ao ano)
Indicativo das origens do problema
- Deficiência (e ausência) do sistema de drenagem;
- Obstrução da rede de drenagem;
- Constante e progressivo aumento de áreas impermeáveis.
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
- Transtornos aos pedestres e interferências no trânsito
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
- Desobstrução das bocas de lobo.
Observações
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QUADRO SÍNTESE 3 – CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS JUNTO À POPULAÇÃO
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema
Área de abrangência do problema

UTP 15 - Jurerê
Alameda César Nascimento com a Rua Dep. Paulo Preis. (Localidade: Jurerê)

- Área III

Qualificação do problema (tipo)
Alagamento na Alameda César Nascimento com a Rua Dep. Paulo Preis.
Histórico e frequência de ocorrência
- Histórico: desde 1980.
- Frequência: na ocorrência de chuvas torrenciais.
Indicativo das origens do problema
- Problemas no sistema de drenagem.
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
- Transtornos na mobilidade urbana.
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
- Revisão do sistema de drenagem da região.
Observações
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QUADRO SÍNTESE 3 – CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS JUNTO À POPULAÇÃO
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema
Área de abrangência do problema

UTP 15 - Jurerê
Rua das Piraúnas. (Localidade: Jurerê)

- Área IV

Qualificação do problema (tipo)
Inundação costeira na Rua das Piraúnas.
Histórico e frequência de ocorrência
- Histórico: há 3 anos.
- Frequência: na ocorrência de chuvas torrenciais aliadas à maré alta.
Indicativo das origens do problema
- Galerias de drenagem obstruídas e subdimensionadas.
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
- Proliferação de doenças.
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
- Redimensionar as galerias pluviais das ruas citadas;
- Limpeza e desobstrução periódica das galerias.
Observações
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QUADRO SÍNTESE 3 – CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS JUNTO À POPULAÇÃO
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema
Área de abrangência do problema

UTP 15 - Jurerê
Rua Jorge Cherem. (Localidade: Jurerê)

- Área V

Qualificação do problema (tipo)
Inundação costeira na Rua Jorge Cherem.
Histórico e frequência de ocorrência
- Histórico: há 3 anos.
- Frequência: na ocorrência de chuvas torrenciais aliadas à maré alta.
Indicativo das origens do problema
- Galerias de drenagem obstruídas e subdimensionadas.
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
- Proliferação de doenças.
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
- Redimensionar as galerias pluviais das ruas citadas;
- Limpeza e desobstrução periódica das galerias.
Observações
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QUADRO SÍNTESE 3 – CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS JUNTO À POPULAÇÃO
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema
Área de abrangência do problema

UTP 15 - Jurerê
Rua Prof. Renato Barbosa. (Localidade: Jurerê)

- Área VI

Qualificação do problema (tipo)
Inundação costeira na Rua Prof. Renato Barbosa.
Histórico e frequência de ocorrência
- Histórico: há 3 anos.
- Frequência: na ocorrência de chuvas torrenciais aliadas à maré alta.
Indicativo das origens do problema
- Galerias de drenagem obstruídas e subdimensionadas.
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
- Proliferação de doenças.
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
- Redimensionar as galerias pluviais das ruas citadas;
- Limpeza e desobstrução periódica das galerias.
Observações
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QUADRO SÍNTESE 3 – CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS JUNTO À POPULAÇÃO
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema

UTP 15 - Jurerê
AMOJU (Associação dos Moradores de Jurerê), na Rua das Tainhotas. (Localidade:
Jurerê)

Área de abrangência do problema
- Área VII

Qualificação do problema (tipo)
Alagamento na AMOJU (Associação dos Moradores de Jurerê), Rua das Tainhotas.
Histórico e frequência de ocorrência
- Histórico: desde 1985.
- Frequência: na ocorrência de chuvas torrenciais.
Indicativo das origens do problema
- Terreno de cota inferior em relação ao entorno.
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
- Drenagem da Rua das Manjubas até a Rua Jurerê Tradicional, uma vez que existe uma tubulação antiga que aparenta estar
obstruída.
Observações

402

QUADRO SÍNTESE 3 – CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS JUNTO À POPULAÇÃO
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema
Área de abrangência do problema

UTP 15 - Jurerê
Rua das Tainhotas. (Localidade: Jurerê)

- Área VIII

Qualificação do problema (tipo)
Inundação costeira na Rua das Tainhotas.
Histórico e frequência de ocorrência
- Histórico: há 3 anos.
- Frequência: na ocorrência de chuvas torrenciais aliadas à maré alta.
Indicativo das origens do problema
- Galerias de drenagem obstruídas e subdimensionadas.
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
- Proliferação de doenças.
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
- Redimensionar as galerias pluviais das ruas citadas;
- Limpeza e desobstrução periódica das galerias.
Observações
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QUADRO SÍNTESE 3 – CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS JUNTO À POPULAÇÃO
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema
Área de abrangência do problema

UTP 15 - Jurerê
Ao longo da Rua Jurerê Tradicional. (Localidade: Jurerê)

- Área IX

Qualificação do problema (tipo)
Inundação costeira ao longo da Rua Jurerê Tradicional.
Histórico e frequência de ocorrência
- Histórico: pelo menos desde 1988.
- Frequência: na ocorrência de chuvas torrenciais aliadas à maré alta.
Indicativo das origens do problema
- Vazão insuficiente;
- Tubulações subdimensionadas.
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
- Inundação do Rio das Ostras, inclusive nas residências próximas.
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
- Padronização das tubulações;
- Execução de um canal de drenagem, como o exemplo da Avenida dos Dourados;
- Revitalização da Rua Jurerê Tradicional, visto que ela apresenta irregularidades ao longo de seu percurso;
- Limpeza periódica dos canais e das bocas de lobo do sistema de microdrenagem.
Observações
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QUADRO SÍNTESE 3 – CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS JUNTO À POPULAÇÃO
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema

UTP 15 - Jurerê
Região entre a Rua Madre Maria Vilac, a Rua Doutor João de Oliveira, a Rua Waldemiro
José Carlson e a Rua José Daux. (Localidade: Canasvieiras)

Área de abrangência do problema
- Área X

Qualificação do problema (tipo)
Alagamento na região entre a Rua Madre Maria Vilac, a Rua Doutor João de Oliveira, a Rua Waldemiro José Carlson e a Rua
José Daux.
Histórico e frequência de ocorrência
- Frequência: na ocorrência de chuvas intensas, principalmente no verão.
Indicativo das origens do problema
- A área apresenta um terreno com elevações mais baixas, dificultando o escoamento das águas.
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
- Transtornos na mobilidade urbana;
- Problemas de saúde pública;
- Perda de patrimônio por parte dos moradores, como casas, veículos, etc.
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
- Criação de valas de infiltração;
- Redimensionamento das tubulações;
- Desobstrução dos canos, tubos e bocas de lobo do sistema de drenagem.
Observações
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Figura 17. Mapa síntese dos problemas de drenagem da UTP 15 – Jurerê
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UTP 16 – PONTA GROSSA
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QUADRO SÍNTESE 1 – CARACTERIZAÇÃO DA BACIA HIDROGRÁFICA
NOME DA BACIA

UTP 16 - PONTA GROSSA

CONFIGURAÇÕES LOCAIS
ÁREA DE ABRANGÊNCIA
Localidades integrantes: Praia do Forte e parte
da Daniela.

CARACTERÍSTICAS PREDOMINANTES DO MEIO
FÍSICO
A UTP 16 – Ponta Grossa possui uma área
aproximada de 0,72 km2. O relevo é constituído
predominantemente por encosta, denominada
Morro do Forte (dissecação de morraria), com
altitude máxima de 200 metros, que se
constitui no divisor de águas da bacia, que
apresenta formação em Granito Florianópolis.
Apresenta estreita faixa de planície marinha
(Praia do Forte), constituída de sedimentos
marinhos litorâneos. Apresenta um paredão
rochoso, com pouco solo sobre a rocha mãe e
fina camada de argissolo. Ocorrência do
Aquífero Ilha.
A vegetação caracteriza-se pela influência
marinha, sendo de porte herbáceo e arbustivo
com a presença de capoeirinha nas encostas.
DESCRIÇÃO FÍSICA BÁSICA DOS PRINCIPAIS
CORPOS HÍDRICOS
Não existem na bacia corpos hídricos
significativos.

USO E OCUPAÇÃO DO SOLO
OCUPAÇÃO URBANA
Por ser basicamente constituída por encosta, esta UTP apresenta-se basicamente dominada por
zoneamentos com usos restritivos do ponto de vista ambiental. Apresenta baixo grau urbanização, porém a
circulação de pessoas é grande em razão da atratividade turística. Ocorre o predomínio de residências
unifamiliares (moradia e segunda residência) em lotes individuais.
Os zoneamentos predominantes dessa UTP compreendem Área de Preservação Permanente (APP) e Área de
Preservação de Uso Limitado de Encostas (APL-E), ocorrendo na região da Daniela trechos de Área Residencial
Mista (ARM) e Área Residencial Predominante. Destaca-se a delimitação de Área de Preservação Cultural
(APC) na Praia do Forte.
As taxas de impermeabilidade previstas Plano Diretor são de 15% para as APL-E, as quais predominam na UTP
e em média de 65% no pequeno trecho da Daniela composto de áreas residenciais.
Trecho que ocupa parte da localidade da Daniela classificado como suscetibilidade alta e média à inundação.
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ÁREAS AMBIENTALMENTE PROTEGIDAS
A UTP 16 apresenta como áreas ambientalmente protegidas as Áreas de Preservação Permanente de
encostas, topos de morro, restinga e margens de cursos d’água.
INFRAESTRUTURA DE MACRO E MICRO DRENAGEM
Região atendida apenas por micro drenagem.
PROBLEMAS EXISTENTES
DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO
I.

Obstrução de acessórios da rede de drenagem na Avenida Jacarandá entre a Rua das Papoulas e a
Rua dos Cactos.
II. Enxurrada na Servidão Caminho do Boi, entre a Praia da Daniela e a Praia do Forte.
III. Inundação costeira ao longo da faixa de areia da Praia do Forte.
IV. Obstrução de acessórios de drenagem na Servidão José Cardoso de Oliveira.
PROJETOS PREVISTOS OU EM IMPLANTAÇÃO
OBSERVAÇÕES
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QUADRO SÍNTESE 3 – CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS JUNTO À POPULAÇÃO
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema
Área de abrangência do problema

UTP 16 - Ponta Grossa
Avenida Jacarandá entre a Rua das Papoulas e a Rua dos Cactos. (Localidade: Daniela).

- Área I

Qualificação do problema (tipo)
Obstrução de acessórios da rede de drenagem na Avenida Jacarandá entre a Rua das Papoulas e a Rua dos Cactos.
Histórico e frequência de ocorrência
- Histórico: há 15 anos, no mínimo.
- Frequência: na ocorrência de chuvas.
Indicativo das origens do problema
- Árvores como as Amendoeiras (espécies exóticas) obstruem as tubulações, impedindo o escoamento das águas;
- Existência de lençol freático superficial.
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
- Alagamentos;
- Proliferação de mosquitos.
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
- Limpeza e manutenção dos bueiros e canais;
- Retirada da vegetação exótica existente;
- Fechamento do lago artificial, em razão dos alagamentos;
- Implantação do Plano de Drenagem Comunitário, sendo essa uma iniciativa do CCPontal – Praia da Daniela).
Observações
- 90% das bocas de lobo estão visivelmente obstruídas, apresentando, portanto, praticamente nenhuma funcionalidade.
- Quando chove, geralmente espera-se 1 semana até que a água das ruas escoe completamente.
- Alguns canos de drenagem se encontram danificados.
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QUADRO SÍNTESE 3 – CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS JUNTO À POPULAÇÃO
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema

UTP 16 - Ponta Grossa
Servidão Caminho do Boi, entre a Praia da Daniela e a Praia do Forte. (Localidade:
Daniela)

Área de abrangência do problema
- Área II

Qualificação do problema (tipo)
Enxurrada na Servidão Caminho do Boi, entre a Praia da Daniela e a Praia do Forte.
Histórico e frequência de ocorrência
- Histórico: há cerca de 10 anos.
- Frequência: na ocorrência de chuvas.
Indicativo das origens do problema
- Escoamento superficial de alta velocidade e energia;
- Erosão.
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
- Erosão superficial (até a região da praia).
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
- Obras de drenagem e pavimentação das vias;
- Dissipadores de energia;
- Implantação de mais bocas de lobo;
- Melhoria da infraestrutura do local, mediante a pavimentação de vias, mais áreas de acesso, entre outros.
Observações
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QUADRO SÍNTESE 3 – CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS JUNTO À POPULAÇÃO
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema
Área de abrangência do problema

UTP 16 - Ponta Grossa
Ao longo da faixa de areia da Praia do Forte. (Localidade: Praia do Forte)

- Área III

Qualificação do problema (tipo)
Inundação costeira ao longo da faixa de areia da Praia do Forte.
Histórico e frequência de ocorrência
- Histórico: há cerca de 10 anos.
- Frequência: diariamente.
Indicativo das origens do problema
- Bancos de areia represam as águas da chuva.
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
- O acesso a algumas comunidades próximas fica bloqueado.
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
- Implantação de drenagem que permita o escoamento em direção à praia, por meio de galerias pluviais;
- Verificar se essa circunstância tem afetado as condições de segurança sanitária da comunidade adjunta.
Observações
- O movimento das areias, aliado aos efeitos da maré, represam as águas da chuva e da bacia de contribuição, isolando a
comunidade localizada no fim da praia.
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QUADRO SÍNTESE 3 – CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS JUNTO À POPULAÇÃO
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema
Área de abrangência do problema

UTP 16 - Ponta Grossa
Servidão José Cardoso de Oliveira. (Localidade: Jurerê Internacional)

- Área IV

Qualificação do problema (tipo)
Obstrução de acessórios de drenagem na Servidão José Cardoso de Oliveira.
Histórico e frequência de ocorrência
- Histórico: há cerca de 5 anos.
- Frequência: poucas vezes ao ano.
Indicativo das origens do problema
. - As sarjetas são interrompidas, não havendo ligação entre elas;
- Alta declividade
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
- Erosão nos pontos em que não há sarjetas instaladas.
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
- Correção das sarjetas existentes, interligando-as;
- Limpeza e manutenção das sarjetas.
Observações
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Figura 18. Mapa síntese dos problemas de drenagem da UTP 16 – Ponta Grossa
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UTP 17 – PONTA DAS CANAS
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QUADRO SÍNTESE 1 – CARACTERIZAÇÃO DA BACIA HIDROGRÁFICA

UTP 17 – PONTA DAS CANAS

NOME DA BACIA
CONFIGURAÇÕES LOCAIS

Ao longo de todo trecho oeste da UTP observa-se
grande extensão de planície, caracterizada como
planície de acumulação fluvial e lacustre nas margens
da laguna. Cordões de restinga são observados
próximos à comunidade de Ponta das Canas.

ÁREA DE ABRANGÊNCIA
Localidades integrantes: Ponta das Canas.

A vegetação presente na UTP é de influência marinha
herbácea e arbustiva, com predomínio de vegetação
herbácea fixando as dunas na planície e nas encostas
e topos de morros por capoeirinha. Ocorre também a
presença de restinga em processo de formação já
recoberta por uma vegetação característica desse
sistema, com a formação de mangue situado na
extremidade norte e na porção sul da Lagoa de Ponta
das Canas.
DESCRIÇÃO FÍSICA BÁSICA DOS PRINCIPAIS CORPOS
HÍDRICOS

CARACTERÍSTICAS
MEIO FÍSICO

PREDOMINANTES

DO

A UTP 17 - Bacia da Ponta das Canas possui
uma área aproximada de 2,717 Km2. O relevo
é constituído por morros de formação
granítica com declividades acentuadas a
noroeste (que inclui a Ponta da Laje e a Ponta
das Canas) e a leste e sudeste (Morro da
Cachoeira), caracterizados pela dissecação em
morraria.

A Lagoa de Ponta das Canas (laguna) se constitui no
mais significativo corpo hídrico desta bacia.
Apresenta uma superfície de cerca de 0,18 km2, com
comprimento total de 1,7 km e larguras variáveis
entre 240 m e 6 m. A sua ligação com o mar é feita
através de um canal (Rio Thomé) e as contribuições
de água doce são provenientes do Rio Sanga dos Bois,
Rio Thomé e de um córrego, todos oriundos do morro
da Cachoeira. A Lagoa de Ponta das Canas é um
ambiente de deposição recente caracterizada por
estar isolada do oceano por uma flecha arenosa
formada pelo transporte de sedimentos costeiros e
pela atuação de correntes de deriva litorânea.
Apresenta elevado grau de comprometimento
ambiental, em razão da presença da urbanização e
desassoreamento regulares para a manutenção das
hidrovias para barco de pesca e de lazer.
Os cursos d’água mais importantes compreendem o
Rio Sanga dos Bois e o Rio Thomé. Na UTP há a
presença do aquífero Ingleses.

USO E OCUPAÇÃO DO SOLO

OCUPAÇÃO URBANA
A característica predominante dessa UTP, no que diz respeito ao ordenamento territorial, é configuração
de metade de sua área como ambientalmente protegida, neste caso: Áreas de Limitação Ambiental
(Tombada - Restinga de Ponta das Canas: Decreto Municipal 216/1985 ou Banhado) e áreas de preservação
permanente (APP), sobretudo encostas e topos de morro. Há porções de Área de Preservação de Uso
Limitado de Encosta (APL-E), principalmente na transição entre as encostas e a planície. O zoneamento
apresenta ainda porções significativas de área Turística Residencial (ATR), Área Residencial Predominante
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(ARP) e área residencial mista (ARM), além de uma pequena extensão de Área Comunitária Institucional
(ACI).
A UTP de Ponta das Canas possui uma taxa de ocupação baixa, porém sua planície é bem ocupada,
principalmente ao longo da avenida principal que margeia a Lagoa e arredores, onde há a predominância
de residências (casas de moradia e veraneio), condomínios residenciais multifamiliares e de
empreendimentos hoteleiros. Observa-se importante pressão imobiliária sobre as áreas protegidas
ambientalmente, principalmente sobre os manguezais, dunas, restingas encostas, topo de morros, além da
orla da lagoa. Este avanço da mancha urbana, preponderantemente desordenado, compromete a
qualidade urbanística de toda a região, assim como o adequado fluxo das águas pluviais, pela ausência de
infraestrutura de microdrenagem combinada com a impermeabilização do solo. A taxa média de
impermeabilidade prevista na área zoneada para ocupação é cerca de 70%, sendo limitada a 15% na área
de preservação de usos limitado, segundo Plano Diretor.
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ÁREAS AMBIENTALMENTE PROTEGIDAS
A UTP 17 apresenta como áreas ambientalmente protegidas a Restinga de Ponta das Canas, estabelecida
pelo Decreto Municipal 216/1985 (área de 21,5 hectares), além daquelas descritas no código Florestal
Federal, ou seja, as Áreas de Preservação Permanente (APP) de topo de morro, nascentes, encostas, de
margens de cursos d’água e lagoas, mangues, dunas, restingas, entre outras.
INFRAESTRUTURA DE MACRO E MICRO DRENAGEM
MACRODRENAGEM
O sistema de macrodrenagem não está caracterizado no plano de saneamento.
Rio Thomé: Observou-se por meio das imagens de 2012 (SDS) a retificação, em linha reta de cerca de 450
metros, de todo o trecho de planície do rio.
Rio Sanga dos Bois: Localiza-se perto da Cachoeira do Bom Jesus e possui extensão de 1.01 quilômetros.
MICRODRENAGEM
As vias pavimentadas principais possuem sistema de micro drenagem, ainda que não cadastrado, em suas
respectivas abrangências.
PROBLEMAS EXISTENTES
DIAGNÓSTICO TÉCNICO
I.
II.
III.
IV.

Alagamento na região das Ruas Quilombo dos Palmares e Orlando Teixeira.
Alagamento na região da Rua Boaventura (trecho final).
Alagamento na região da Rua Alcina Jannis (principalmente do trecho intermediário para o final
da rua em direção à praia – ponto mais baixo) e Servidão André Leal.
Alagamento na Rua Franklin Cascaes (principalmente no trecho intermediário até a confluência
com a geral – Avenida Luiz Boiteux Piazza).

DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO
I.

Inundação Costeira na Av. Luiz Boiteux Piazza desde o rio (altura do condomínio Vereda Tropical), até
perto do Hotel Canto da Ilha.
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PROJETOS PREVISTOS OU EM IMPLANTAÇÃO

OBSERVAÇÕES
− Necessidade de construção de passarela única sobre a lagos, como forma de unificar o fluxo de usuários
da praia.
− Riscos ambientais na ocupação das encostas com desmatamento e processos de erosão
− Preocupação quanto a poluição do aquífero pelo crescimento da área urbana
− Necessidade de realização de estudos para caracterizar melhor a região.
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QUADRO SÍNTESE 2 - CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema

UTP 17 - Ponta das Canas
Ruas Quilombo dos Palmares e Orlando Teixeira. (Localidade: Ponta das Canas).

Área de abrangência do problema
- Área I

Qualificação do problema (tipo)
Alagamento na região das Ruas Quilombo dos Palmares e Orlando Teixeira.
Histórico e frequência de ocorrência
− Frequência: três vezes ao ano
Indicativo das origens do problema
− Insuficiência do sistema de drenagem para escoamento das águas(da Rua Quilombo dos Palmares em direção à Rua Orlando
Teixeira);
− Precariedade das estruturas de drenagem (tubulações quebradas e aflorando).
− Fatores ambientais: relevo (área de planície); influência de maré e lençol freático elevado;
− Assoreamento da lagoa que recebe o escoamento superficial.
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
−
−
−
−

Prejuízos materiais;
Interferência na mobilidade;
Proliferação de vetores;
Risco de doenças de veiculação hídrica.

Observações
− Região classificada como de média suscetibilidade a inundação.
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QUADRO SÍNTESE 2 - CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema

Ponta das Canas (Bairro: Ponta das Canas).
Rua Boaventura - trecho final (Localidade: Ponta das Canas).

Área de abrangência do problema
- Área II

Qualificação do problema (tipo)
Alagamento na região da Rua Boaventura (trecho final).
Histórico e frequência de ocorrência
− Frequência: uma vez ao ano
Indicativo das origens do problema
− Obstrução das estruturas pelas raízes da vegetação no entorno;
− Fatores ambientais: relevo (área de planície); influência de maré e lençol freático elevado.
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
−
−
−
−

Prejuízos materiais;
Interferência na mobilidade;
Proliferação de vetores;
Risco de doenças de veiculação hídrica.

Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
− Região classificada como de média suscetibilidade a inundação.
− Necessidade de remoção da vegetação com hidro jato.
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QUADRO SÍNTESE 2 - CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema

UTP 17 - Ponta das Canas
Rua Alcina Jannis (principalmente do trecho intermediário para o final da rua
em direção à praia – ponto mais baixo) e Servidão André Leal. (Localidade:
Ponta das Canas).

Área de abrangência do problema
- Área III

Qualificação do problema (tipo)
Alagamento na região da Rua Alcina Jannis (principalmente do trecho intermediário para o final da rua em direção à praia –
ponto mais baixo) e Servidão André Leal.
Histórico e frequência de ocorrência
− Frequência: ao menos cinco vezes ao ano (muito frequente).
Indicativo das origens do problema
− Estrutura de drenagem “afogada” na área de manguezal (APP) não sendo permitida assim a manutenção adequada da rede.
− Insuficiência da rede de drenagem para escoamento das águas - Rua Alcina Jannis recebe a contribuição da Servidão André
Leal.
− Precariedade do sistema: jambolão no final da rua interfere na conservação da rede.
− Fatores ambientais: relevo (área de planície); influência de maré e lençol freático elevado.
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
−
−
−
−

Prejuízos materiais;
Interferência na mobilidade;
Proliferação de vetores;
Risco de doenças de veiculação hídrica.

Observações
− Região classificada como de média suscetibilidade a inundação.
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QUADRO SÍNTESE 2 - CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema

UTP 17 - Ponta das Canas
Rua Franklin Cascaes (principalmente no trecho intermediário até a confluência
com a geral – Avenida Luiz Boiteux Piazza). (Localidade: Ponta das Canas).

Área de abrangência do problema
- Área IV

Qualificação do problema (tipo)
Alagamento na Rua Franklin Cascaes (principalmente no trecho intermediário até a confluência com a geral – Avenida Luiz
Boiteux Piazza).
Histórico e frequência de ocorrência
− Frequência: duas a três vezes ao ano (chuva com média intensidade).
Indicativo das origens do problema
−
−
−
−

Toda vazão que escoa pela Servidão Anhatomirim é direcionada para a Rua Franklin Cascaes.
Diâmetro da rede insuficiente (sobrecarga em razão do aporte da Anhatomirim).
Precariedade das estruturas de drenagem (tubulações quebradas e aflorando).
Fatores ambientais: relevo (área de planície); influência de maré e lençol freático elevado.

Consequências associadas aos problemas (indicativos)
−
−
−
−

Prejuízos materiais;
Interferência na mobilidade;
Proliferação de vetores;
Risco de doenças de veiculação hídrica.

Observações
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QUADRO SÍNTESE 3 – CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS JUNTO À POPULAÇÃO
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema

UTP 17 – Ponta das Canas
Na Av. Luiz Boiteux Piazza, atingindo a maioria dos condomínios que ficam na beira do
morro. Desde o rio (altura do condomínio Vereda Tropical), até perto do Hotel Canto da
Ilha. (Localidade: Cachoeira do Bom Jesus).

Área de abrangência do problema
- Área I

Qualificação do problema (tipo)
Inundação Costeira na Av. Luiz Boiteux Piazza desde o rio (altura do condomínio Vereda Tropical), até perto do Hotel Canto
da Ilha.
Histórico e frequência de ocorrência
- Frequência: na ocorrência de chuvas intensas e maré alta.
Indicativo das origens do problema
- Asfaltamento da Avenida Luiz Boiteux Plazza;
- Obstrução das saídas da canalização pluvial para a praia;
- Má qualidade do sistema de drenagem pluvial instalado;
- Construções de prédios em cursos de água naturais
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
- Alagamentos e enchentes, principalmente nos condomínios na beira do morro, pois recebem toda a água deste, sem ter saída
adequada na tubulação da Avenida Luiz Boituex Piazza.
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
Observações
- Existe um dossiê que descreve e o problema da região
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Figura 19. Mapa síntese dos problemas de drenagem da UTP 17 – Ponta das Canas
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UTP 18 – PRAIA BRAVA
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QUADRO SÍNTESE 1 – CARACTERIZAÇÃO DA BACIA HIDROGRÁFICA
NOME DA BACIA

UTP 18 – PRAIA BRAVA

CONFIGURAÇÕES LOCAIS
ÁREA DE ABRANGÊNCIA
Localidades integrantes: Praia Brava.

CARACTERÍSTICAS PREDOMINANTES DO MEIO FÍSICO
A UTP 18 - Bacia da Praia Brava possui uma área aproximada
de 2,40 Km2.
O relevo é constituído por morros de formação granítica,
possuindo declividades acentuadas: ao norte (Morro do
Rapa), a sudeste (Morro das Feiticeiras) e ao sul/sudoeste
(Morro da Cachoeira), caracterizados pela dissecação em
morraria com vertentes com rampa de dissipação, seguidas
pelos cordões de restinga, e na faixa que se estende da
porção centro-nordeste da UTP, entre as Pontas da Bota e
da Feiticeira, encontra-se uma planície constituída por
sedimentos marinhos litorâneos e eólicos retrabalhados e
na praia sedimentos marinhos litorâneos.
A vegetação da UTP é composta basicamente por
capoeirinha em suas encostas e topos de morro e por
vegetação de influência marinha herbácea e arbustiva em
sua planície, com predomínio de vegetação herbácea
(restinga) fixando as dunas.
DESCRIÇÃO FÍSICA BÁSICA DOS PRINCIPAIS CORPOS
HÍDRICOS
Há apenas pequenos córregos originados nas vertentes dos
morros principalmente na porção centro-sul da UTP que
formam um riacho que corre paralelo à linha da praia e que
deságua no extremo sul da praia. Na UTP há a presença do
aquífero Ingleses.

USO E OCUPAÇÃO DO SOLO
OCUPAÇÃO URBANA
A característica predominante dessa UTP, no que diz respeito ao ordenamento territorial, é configuração
de área ambientalmente protegida de cerca de dois terços do território da bacia, neste caso como áreas
de preservação permanente (APP). Há grandes porções de Área de Preservação com Uso Limitado de
Encosta (APL-E). O zoneamento apresenta ainda porções significativas de Área Residencial predominante
(ARP), Área Turística Residencial (ATR), Área de Preservação com Uso Limitado de Planície (APL-P) e Área
Verde de Lazer (AVL), além de pequenas extensões de Área Residencial Mista (ARM), Área Comunitária
Institucional (ACI), Área Turística de Lazer (ATL) e ALA. Em trechos da orla da Lagoinha observam-se
algumas porções caracterizadas como Áreas de Limitação Ambiental (Vegetação ou Banhado).
A ocupação apresenta-se mais consolidada nas áreas de planície, principalmente ao longo da estrada que
dá acesso a praia, onde há a predominância de condomínios multifamiliares de alto padrão. O processo
de ocupação desta planície é ainda controlado, apresentando uma estruturação de balneário com
arruamento já subindo a encosta. A taxa média de impermeabilidade prevista na área zoneada para
ocupação é cerca de 70%, sendo limitada a 15% na área de preservação de usos limitado, segundo Plano
Diretor.
A beleza da praia tem atraído dezenas de investidores, os quais passaram a construir os grandes
condomínios. As obras, entretanto, não levaram em conta a disponibilidade limitada dos recursos hídricos
subterrâneos e a falta de um planejamento adequado quanto ao saneamento básico.
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ÁREAS AMBIENTALMENTE PROTEGIDAS
A UTP 18 apresenta como áreas ambientalmente protegidas aquelas descritas no código Florestal Federal,
ou seja, as Áreas de Preservação Permanente (APP) de topo de morro, nascentes, encostas e de margens de
cursos d’água.
INFRAESTRUTURA DE MACRO E MICRO DRENAGEM
MACRODRENAGEM
O sistema de macrodrenagem não apresenta caracterização descrita no plano de saneamento.
MICRODRENAGEM
Todas as vias pavimentadas possuem sistema de micro drenagem, não cadastrado. Os condomínios possuem
sistemas de escoamento de águas pluviais bem dimensionados e executados.
PROBLEMAS EXISTENTES
PROJETOS PREVISTOS OU EM IMPLANTAÇÃO
OBSERVAÇÕES
−
−
−
−
−

Riscos ambientais na ocupação das encostas com desmatamento e processos erosivos;
Aquífero Ingleses já utilizado pela comunidade;
Riacho que drena a região e desagua no extremo sul da praia encontra-se assoreado;
Área susceptível a inundação próxima à foz do riacho que deságua no extremo sul da praia;
Falta de manutenção do sistema de micro drenagem.
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Figura 20. Mapa síntese dos problemas de drenagem da UTP 18 – Praia Brava
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UTP 19 – LAGOINHA DO NORTE
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QUADRO SÍNTESE 1 – CARACTERIZAÇÃO DA BACIA HIDROGRÁFICA
NOME DA BACIA
CONFIGURAÇÕES LOCAIS

UTP 19 – LAGOINHA DO NORTE

ÁREA DE ABRANGÊNCIA
Localidades integrantes: Lagoinha do Norte

Na faixa que se estende da porção centro-norte
da UTP, entre as Pontas do Rapa e da Laje,
encontra-se uma planície caracterizada por um
ambiente
paleolagunar
onde
porções
remanescentes do corpo aquoso ainda se fazem
presentes, porém, é evidente o estágio adiantado
de colmatação. Da praia da Lagoinha a montante,
observa-se a presença de sedimentos marinhos
litorâneos, seguido por sedimentos areno-silticos
argilosos de baía elaguna e por sedimentos
marinhos litorâneos e eólicos retrabalhados.
A vegetação da UTP é composta basicamente por
capoeirinha em suas encostas e topos de morros
e por vegetação de influência marinha herbácea e
arbustiva em sua planície. Nas dunas da praia da
Lagoinha e no entorno da Lagoinha há a presença
de vegetação de restinga em diferentes estágios
sucessionais.
DESCRIÇÃO FÍSICA BÁSICA DOS PRINCIPAIS
CORPOS HÍDRICOS

CARACTERÍSTICAS PREDOMINANTES DO MEIO
FÍSICO
A UTP 19 - Lagoinha do Norte possui uma área
aproximada de 1,801 km2. O relevo é constituído
por morros de formação granítica com
declividades acentuadas a oeste, a leste (Morro
do Rapa) e ao sul (Morro da Cachoeira),
caracterizados pela dissecação em morraria, com
rampas de dissipação na vertente.

A Lagoinha do Norte se constitui no mais
significativo corpo hídrico desta bacia. Apresenta
uma superfície de cerca de 0,13 km2, com
comprimento total de 1,2 km e larguras variáveis
entre 495 m e 30 m com desague na porção norte
(praia da Lagoinha do Norte). Caracteriza-se como
uma laguna de águas rasas, em estágio adiantado
de colmatação, com profundidade não superior a
1 metro. A sua ligação com o mar é feita através
de um canal e a contribuições de água doce são
provenientes de córregos com baixa vazão
oriundos do maciço do sul da UTP.
Outros pequenos córregos originados nas
vertentes do morro a leste da UTP deságuam
diretamente no mar.

USO E OCUPAÇÃO DO SOLO
OCUPAÇÃO URBANA
A característica predominante dessa UTP, no que diz respeito ao ordenamento territorial, é a quase totalidade
de sua área configurada como ambientalmente protegida, neste caso áreas de preservação permanente
(APP), sobretudo, encostas e topos de morros. Há grandes porções de Área de Preservação de Uso Limitado
de Encosta (APL-E). O zoneamento apresenta ainda porções significativas de área residencial mista (ARM),
área Turística Residencial (ATR), além de pequenas extensões de Área Verde de Lazer (AVL), Área Comunitária

440
Institucional (ACI), Área Verde de Lazer (AVL) e Área Mista Central (AMC). Em trechos da orla da Lagoinha
observam-se algumas porções caracterizadas como Áreas de Limitação Ambiental (Vegetação ou Banhado).
A ocupação apresenta-se mais consolidada nas áreas de planície, principalmente ao longo da estrada que
margeia a Lagoinha e arredores, onde há a predominância de residências (casas de moradia e veraneio), bem
como uma vasta rede hoteleira. O processo de ocupação desta planície é acelerado, apresentando uma
estruturação de balneário já com densificação urbana, arruamento e casas nas encostas e topos de morros
(principalmente naquele voltado para a Praia Brava), tornando-se necessária uma solução global para a
drenagem, a fim de evitar que a urbanização se torne um problema no futuro. A taxa média de
impermeabilidade prevista na área zoneada para ocupação é cerca de 70%, sendo limitada a 15% na área de
preservação de usos limitado, segundo Plano Diretor.
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ÁREAS AMBIENTALMENTE PROTEGIDAS
A UTP 19 apresenta como áreas ambientalmente protegidas aquelas descritas no código Florestal Federal, ou
seja, as Áreas de Preservação Permanente (APP) de topo de morro, nascentes, encostas, de margens de cursos
d’água e lagoas, mangues, dunas, restingas, entre outras.
INFRAESTRUTURA DE MACRO E MICRO DRENAGEM
MACRODRENAGEM
O sistema de macrodrenagem não apresenta caracterização descrita no plano de saneamento.
MICRODRENAGEM
As vias pavimentadas principais possuem sistema de microdrenagem, ainda que não cadastrado, em sua
respectiva abrangência.
PROBLEMAS EXISTENTES
DIAGNÓSTICO TÉCNICO
I.
II.

Inundação na Servidão Portal das Flores (trecho entre o canal e a confluência com a geral), com
influência também na Servidão Manoel Domingos de Lemos.
Inundação em trechos das servidões que afluem para a lagoa (influência da lagoa nos
alagamentos).

PROJETOS PREVISTOS OU EM IMPLANTAÇÃO

OBSERVAÇÕES
− Processo acelerado de ocupação urbana tornando necessária sua inclusão no plano de drenagem, a fim de
evitar que a urbanização agrave este problema no futuro.
− Riscos ambientais na ocupação das encostas com desmatamento e processos erosivos.

442

QUADRO SÍNTESE 2 - CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema

UTP 19 – Lagoinha do Norte
Servidão Portal das Flores (trecho entre o canal e a confluência com a geral), com
influência também na Servidão Manoel Domingos de Lemos. (Localidade: Lagoinha
do Norte).

Área de abrangência do problema
- Área I

Qualificação do problema (tipo)
Inundação. Servidão Portal das Flores (trecho entre o canal e a confluência com a geral), com influência também na Servidão
Manoel Domingos de Lemos.
Histórico e frequência de ocorrência
− Frequência: mínimo 1 vez ao ano, na ocorrência de chuvas intensas
Indicativo das origens do problema
− Estrangulamento do bueiro sob a Servidão Portal das Flores (tubulação de 60 cm);
− Margens do canal ocupadas dificultando a limpeza e desassoreamento do curso d’água.
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
−
−
−
−

Prejuízos materiais;
Interferência na mobilidade;
Proliferação de vetores;
Risco de doenças de veiculação hídrica.

Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
− Manutenção da limpeza do canal, hoje executada a cada 3 meses.
Observações complementares
− Existe projeto para calçar e drenagem na Palmeira Real.
− Ação da Floram e Defesa Civil para frear a ocupação da região.
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QUADRO SÍNTESE 2 - CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema

UTP 19 - Lagoinha do Norte
Servidões que afluem para a lagoa que dá origem ao curso d’água que desemboca
no canto da praia (Localidade: Lagoinha do Norte).

Área de abrangência do problema
- Área II

Qualificação do problema (tipo)
Inundação em trechos das servidões que afluem para a lagoa (influência da lagoa nos alagamentos).
Histórico e frequência de ocorrência
Indicativo das origens do problema
− Assoreamento e presença de vegetação (taboa) no corpo d’água
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
Observações
− Entorno da lagoa classificado como de média suscetibilidade à inundação.
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Figura 21. Mapa síntese dos problemas de drenagem da UTP 19 – Lagoinha do Norte
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UTP 20 – COSTEIRA
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QUADRO SÍNTESE 1 – CARACTERIZAÇÃO DA BACIA HIDROGRÁFICA
NOME DA BACIA

UTP 20 - COSTEIRA

CONFIGURAÇÕES LOCAIS
ÁREA DE ABRANGÊNCIA:
Localidades Integrantes: Costeira do Pirajubaé e
Saco dos Limões.

CARACTERÍSTICAS PREDOMINANTES DO MEIO
FÍSICO
A UTP 20 – Bacia da Costeira possui uma área
aproximada de 3,90 km2. O Relevo é
caracterizado por um estreito trecho de planície
costeira, alinhada no sentido norte/sul, limitada
a leste por encostas íngremes (dissecação em
montanha) e a oeste pela baia sul. As encostas
compreendem os Maciços da Costeira e do Morro
da Cruz, com grandes desníveis altimétricos e
altitude máxima de 400 metros. A planície
costeira é formada por deposição flúvio-marinha,
a qual foi acrescida de aterros (terrenos
classificados como acrescidos de marinha) em
toda a sua extensão longitudinal, os quais não
estão computados como parte integrante da
bacia.
A vegetação predominante é de domínio de
capoeirinha, com presença de espécies exóticas e
capoeirão no alto do Maciço.
DESCRIÇÃO FÍSICA BÁSICA DOS PRINCIPAIS
CORPOS HÍDRICOS
A UTP 19 é composta pelo Sistema de Canais do
Aterro do Saco dos Limões que contempla 12
canais e pelo Canal da Costeira do Pirajubaé.

USO E OCUPAÇÃO DO SOLO
OCUPAÇÃO URBANA
Sob o ponto de vista da ocupação urbana, a característica marcante desta UTP é a restrição de usos
determinada pelo aspecto ambiental, de modo que aproximadamente 46% do território estão zoneados como
Área de Preservação Permanente – APP (topo de morro e encosta) e 20% zoneados como Área de Preservação
com Uso Limitado – Encostas (APL-E). A configuração urbanística caracteriza-se basicamente por uma rua
principal, a partir da qual derivam ruas secundárias (em "espinha de peixe"), que determinam o avanço da
ocupação em direção às encostas. Em menor escala, e em ordem decrescente de preponderância, os demais
zoneamentos compreendem: Área Residencial Predominante (ARP); Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS);
Área Residencial Mista (ARM); Área Mista Central (AMC), Área Comunitária Institucional (ACI). A área
acrescida por aterro (acrescido de marinha) está zoneada como Área Verde de Lazer (AVL).
ÁREAS AMBIENTALMENTE PROTEGIDAS:
As áreas ambientalmente protegidas compreendem o Parque Municipal do Maciço da Costeira, bem como as
Áreas de Preservação Permanente (APP) de topo de morro, de encostas e de margens de cursos d’água.
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INFRAESTRUTURA DE MACRO E MICRO DRENAGEM
MACRODRENAGEM
O sistema de macrodrenagem é caracterizado conforme descrito na sequência:
− Sistema de Canais do Aterro do Saco dos Limões: Este sistema é composto de 12 canais, os quais possuem
secções trapezoidais, com fundo e laterais em gabião tipo manta, rebocados com concreto simples. A
influência de maré é alta em todo o sistema.
− Canais paralelos às avenidas Waldemar Vieira e Jorge Lacerda: Paralelos a estas vias, seguem pequenos
canais, capeados com laje de concreto, responsáveis por coletar toda a micro drenagem da região.
− Canal da Costeira do Pirajubaé: Tem sua nascente no morro da Costeira do Pirajubaé e deságua na baia
sul. Apresenta um trecho capeado, na altura abaixo do posto Camarão. Apresenta secção retangular, com
trechos do fundo em concreto e outros em rocha natural.

MICRODRENAGEM
Todas as vias pavimentadas possuem sistema de microdrenagem, ainda que não cadastrado, em suas
respectivas abrangências.
PROBLEMAS EXISTENTES
DIAGNÓSTICO TÉCNICO
I.

Inundação na Avenida Jorge Lacerda na altura das servidões Augusto Schimidt, Poncho e proximidades.

DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO
I.
II.
III.
IV.
V.

Alagamento em frente ao mercado Ilha Sul localizado na Rua João Motta Espezim.
Alagamento na região próxima ao ponto de ônibus entre o Armazém Vieira e o posto de saúde.
Alagamento no trevo próximo ao Armazém Vieira.
Alagamento na Avenida Jorge Lacerda (entre o posto Texaco até Zilli Veículos).
Alagamento na Rua João Câncio Jacques. Do posto Japonês até o Bistek.

PROJETOS PREVISTOS OU EM IMPLANTAÇÃO
OBSERVAÇÕES
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QUADRO SÍNTESE 2 - CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema

UTP 20 – Costeira
Avenida Jorge Lacerda entre as servidões Augusto Schimidt e Maria Alves.
(Localidade: Costeira)

Área de abrangência do problema
- Área I

Qualificação do problema (tipo)
Inundação na Avenida Jorge Lacerda na altura das servidões Augusto Schimidt, Poncho e proximidades.
Histórico e frequência de ocorrência
− Frequência: a cada chuva intensa com influência de maré.
Indicativo das origens do problema
− Insuficiência da rede de drenagem para escoamento das águas;
− Assoreamento de curso d’água (dificuldade de manutenção pela presença do mangue);
− Fatores ambientais: influência de maré.
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
−
−
−
−

Interferência na mobilidade;
Proliferação de vetores;
Risco de doenças de veiculação hídrica;
Prejuízos materiais.

Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
Observações
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QUADRO SÍNTESE 3 – CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS JUNTO À POPULAÇÃO
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema
Área de abrangência do problema

UTP 20 – Costeira
Em frente ao mercado Ilha Sul localizado na Rua João Motta Espezim.

- Área I

Qualificação do problema (tipo)
Alagamento em frente ao mercado Ilha Sul localizado na Rua João Motta Espezim.
Histórico e frequência de ocorrência
- Histórico: desde a execução do aterro, em 1998.
- Frequência: quando chove, mesmo com baixa intensidade.
Indicativo das origens do problema
- Drenagem inadequada (Subdimensionamento dos dutos, falta de manutenção e construção inadequadas de bocas de lobo).
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
- Influência na mobilidade urbana (Dificuldade para transitar pela calçada e o ponto de ônibus fica alagado).
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
Observações
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QUADRO SÍNTESE 3 – CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS JUNTO À POPULAÇÃO
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema
Área de abrangência do problema

UTP 20 – Costeira
Região próxima ao ponto de ônibus entre o Armazém Vieira e o posto de saúde.

- Área II

Qualificação do problema (tipo)
Alagamento na região próxima ao ponto de ônibus entre o Armazém Vieira e o posto de saúde.
Histórico e frequência de ocorrência
- Histórico: desde a execução do aterro, em 1998.
- Frequência: quando chove, mesmo com baixa intensidade.
Indicativo das origens do problema
- Falta de infraestrutura de drenagem.
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
- Transtornos na mobilidade urbana (principalmente com o alagamento dos pontos de ônibus).
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
Observações
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QUADRO SÍNTESE 3 – CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS JUNTO À POPULAÇÃO
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema
Área de abrangência do problema

UTP 20 – Costeira
Trevo próximo ao Armazém Vieira.

- Área III

Qualificação do problema (tipo)
Alagamento no trevo próximo ao Armazém Vieira.
Histórico e frequência de ocorrência
- Histórico: desde a execução do aterro, em 1998.
- Frequência: quando chove, mesmo com baixa intensidade.
Indicativo das origens do problema
- Rede de drenagem subdimensionada e obstrução das bocas de lobo.
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
- Transtornos na mobilidade urbana (principalmente com o alagamento dos pontos de ônibus).
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
Observações
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QUADRO SÍNTESE 3 – CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS JUNTO À POPULAÇÃO
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema
Área de abrangência do problema

UTP 20 – Costeira
Avenida Jorge Lacerda (entre o posto Texaco até Zilli Veículos).

- Área IV

Qualificação do problema (tipo)
Alagamento na Avenida Jorge Lacerda (entre o posto Texaco até Zilli Veículos).
Histórico e frequência de ocorrência
- Histórico: há anos.
- Frequência: quando chove (mesmo com baixa intensidade).
Indicativo das origens do problema
- Inexistência de bueiros.
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
- Interferência na mobilidade urbana (prejudica acesso principal ao morro, gera dificuldade de locomoção).
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
- Implantação de boca de lobo.
Observações
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QUADRO SÍNTESE 3 – CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS JUNTO À POPULAÇÃO
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema
Área de abrangência do problema

UTP 20 – Costeira
Rua João Câncio Jacques. Do posto Japonês até o Bistek.

- Área V

Qualificação do problema (tipo)
Alagamento na Rua João Câncio Jacques. Do posto Japonês até o Bistek.
Histórico e frequência de ocorrência
- Histórico: há anos.
- Frequência: quando chove (mesmo com baixa intensidade).
Indicativo das origens do problema
- Inexistência de bueiros.
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
- Interferência na mobilidade urbana (prejudica acesso principal ao morro, gera dificuldade de locomoção).
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
- Implantação de boca de lobo.
Observações
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Figura 22. Mapa síntese dos problemas de drenagem da UTP 20 – Costeira
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UTP 21 – RIO TAVARES
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QUADRO SÍNTESE 1 – CARACTERIZAÇÃO DA BACIA HIDROGRÁFICA
NOME DA BACIA

UTP 21 – RIO TAVARES

CONFIGURAÇÕES LOCAIS
ÁREA DE ABRANGÊNCIA
Localidades Integrantes: Tapera, Carianos, parte
dos Bairros Campeche, Morro das Pedras, Rio
Tavares e Fazenda do Rio Tavares.

Entre estes dois elementos geomorfológicos
ocorre uma planície marinha que se estende
em direção ao Campeche. Ao sul e a nordeste,
existência de pequenos morros (dissecação em
morraria), na região da Tapera e do Campeche
respectivamente. Ao norte, dissecação em
montanha representada pelo maciço da
Costeira.
A vegetação existente é basicamente de
capoeirinhas nas encostas dos morros com
algumas áreas de capoeira na planície entre o
Campeche e o Rio Tavares. Há também a
presença de vegetação de influência marinha
(vegetação de restinga – herbácea, arbustiva e
arbórea) e vegetação de influência
fluviomarinha (manguezais do Rio Tavares e da
Tapera).
DESCRIÇÃO FÍSICA BÁSICA DOS PRINCIPAIS
CORPOS HÍDRICOS
A UTP 21 é constituída por dois rios principais
representados pelo Rio Tavares e Canal da
Tapera (Rua do Juca). Existem ainda vários
canais secundários, sobretudo na área de
abrangência dos manguezais. Existem ainda
vários canais artificiais, dentre os quais
destacamos o canal paralelo à SC 405, que o foi
executado pelo DNOS, visando conter a
ocupação no manguezal do Rio Tavares.

CARACTERÍSTICAS PREDOMINANTES DO MEIO
FÍSICO
A extensão territorial da UTP 21 – Rio Tavares é de
aproximadamente 49,20 km2. O relevo é dominado
por uma extensa planície costeira, composta por
terraço marinho ao sudeste (região do aeroporto
Hercílio Luz) e ao sul (região da Tapera e Pedregal)
e por planície de manguezal ao norte (manguezal
do Rio Tavares) e ao sul (manguezal da tapera).

A planície costeira, composta pela área de
manguezal e adjacências, apresenta baixa
condição de infiltração do solo em razão dos
altos níveis de lençol freático, da influência de
maré, assim como da composição argilosa do
solo do manguezal. Na área de encosta a
presença de vegetação potencializa a
capacidade de retenção e infiltração das águas
de chuva. Entretanto o solo raso e argiloso
também apresenta baixa capacidade de
infiltração.

USO E OCUPAÇÃO DO SOLO
OCUPAÇÃO URBANA

Basicamente 2/3 do território da bacia contemplam zoneamentos passíveis de ocupação, predominando
os seguintes: Área Residencial Predominante (ARP); Área Comunitária Institucional (ACI); Área de
Urbanização Específica (AUE); Área Residencial Mista (ARM); Área Mista Central (AMC), Área Mista de
Serviços (AMS) e Área de Preservação com Uso Limitado (APL). Verifica-se também zoneamento para
atender as demandas habitacionais de população de baixa renda denominados Zonas Especial de Interesse
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Social (ZEIS). O restante do território (aproximadamente 1/3) está zoneado como Áreas de Preservação
Permanente (APP), as quais contemplam parte das unidades de conservação da Reserva Marinha da
Costeira do Pirajubaé, que engloba o manguezal de Rio Tavares e parte do Parque do Maciço da Costeira.
Contempla ainda como APP o manguezal da Tapera. Sobrepondo-se ao zoneamento, esta UTP apresenta
grandes extensões de áreas suscetíveis à inundações nos níveis alta, média e baixas, as quais estão
sobreposta sobre os manguezais, sobre as AUE’s e outros zoneamentos passíveis de ocupação.
Ocupação urbana ocorre em toda a planície costeira que compõe a bacia, contemplando especialmente os
seguintes núcleos mais adensados: Carianos, Ressacada, parte do Campeche, parte do Morro das Pedras,
Fazenda Rio Tavares e parte do Rio Tavares. Verifica-se pressão de ocupação urbana em direção às encostas
e sobre a área de manguezal, regiões estas ambientalmente protegidas.
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ÁREAS AMBIENTALMENTE PROTEGIDAS
Esta UTP apresenta os seguintes espaços territoriais ambientalmente protegidas: parte das Unidades de
Conservação da Reserva Extrativista Marinha do Pirajubaé que contempla o manguezal do Rio Tavares e do
Parque Municipal do Maciço da Costeira; APP do manguezal da Tapera; APP de encostas e topos de morros;
APP de nascentes e margem de rios.
INFRAESTRUTURA DE MACRO E MICRO DRENAGEM
MACRODRENAGEM
O sistema de macrodrenagem é caracterizado conforme descrito na sequência:
− Rio Tavares: Com uma extensão de aproximadamente 6.300 metros (compreendido entre a sua foz na
Baia Sul e às proximidades do terreno da CASAN), o Rio Tavares nasce ao norte nos Morros do Sertão e
do Badejo, atravessa a SC 405, inserindo-se a partir deste ponto integralmente no mangue do Rio Tavares.
Na altura de aproximadamente 2.400 metros a partir de sua foz, o Rio Tavares encontra seu principal
afluente, o Ribeirão da Fazenda, que nasce ao sul no Morro dos Padres. O trecho do Rio Tavares (à
montante da Rod. SC-405) possui diversos cursos d’água, que convergem para o manguezal. Sujeito à
influência da maré.
− Canal da Tapera (Rua do Juca): Com extensão aproximada de 2.900 metros em leito natural e retangular,
o Canal da Tapera tem sua nascente nos fundos do terreno da Base Aérea Militar e segue passando pela
Rua do Juca até encontrar o Manguezal da Tapera. Apresenta espaço para manutenção Insatisfatório.
Sujeito à grande influência da maré ao longo da Rua do Juca.
− Canal da Servidão Manoel do Nascimento: Numa extensão aproximada de 620 metros, em leito natural
e tubular, inicia-se nas proximidades da Rua Divino Espírito Santo, atravessa a SC-405 e deságua no Rio
Tavares. Não existe espaço para manutenção. Sujeito à influência da maré.
MICRODRENAGEM
As vias pavimentadas principais possuem sistema de microdrenagem, ainda que não cadastrado, em suas
respectivas abrangências
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PROBLEMAS EXISTENTES
DIAGNÓSTICO TÉCNICO
I.
II.
III.

IV.

V.

VI.

VII.
VIII.

IX.

X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.

XV.
XVI.
XVII.

Alagamento na área que abrange a região mais plana das vias transversais à Rua José Correia,
conhecida como Rua do Juca.
Inundação (extravasamento do canal que delimita a Resex) no trecho a oeste da Rodovia
Deputado Diomício Freitas
Alagamento (retorno da água pluvial pela estrutura de micro drenagem) e inundação
(extravasamento do canal que delimita a Resex) no trecho final das ruas Avenida Joinville e
Avenida Blumenau que fazem limite com a área da Resex.
Alagamento (retorno da água pluvial pela estrutura de micro drenagem) e inundação
(extravasamento do canal que delimita a Resex) nos trechos finais das ruas e servidões que fazem
limite com a área da Resex.
Alagamento (retorno da água pluvial pela estrutura de micro drenagem) e inundação
(extravasamento do canal que delimita a Resex) nos trechos finais das ruas e servidões que fazem
limite com a área da Resex.
Alagamento (retorno da água pluvial pela estrutura de micro drenagem) nos trechos finais das
ruas e servidões que fazem limite com a área da Resex e trecho a oeste da Rodovia Deputado
Diomício Freitas.
Alagamento na região da SC 405 e transversais entre o Supermercado Imperatriz e Rua Odete
Maria Pereira (remanso da água pluvial na estrutura de micro drenagem).
Inundação agravada pelo escoamento superficial proveniente do Morro das Pedras na região
entre a Servidão Verde Vale do Sol e Trechos das servidões Pedro Castanho e João Basílio da
Cunha e as Ruas Artimimo Nostrani e Teresa Francelina Lopes.
Alagamento (remanso da água pluvial na estrutura de micro drenagem) na região da SC 405 entre
a Rua Divino Espírito Santo e Servidão Manoel Inácio do Nascimento, nas proximidades da
garagem da Empresa de Ônibus Insular.
Alagamento em área de lote particular.
Alagamento na região do trevo do Erasmo entre a Servidão Quimboas ou Travessa Jambolão, Rua
Nossa Senhora de Fátima e Rua Francisco Vieira.
Alagamento na área entre a SC 405, Rua Laura Duarte Prazeres e Rua dos Veleiros.
Alagamento na área que abrange trechos finais das ruas recanto do Beija-Flor, Coral, Revoar das
Perdizes e Canto das Pérolas.
Alagamento (remanso da água pluvial na estrutura de micro drenagem) e inundação
(extravassamento do canal) na região da SC 405 entre a Servidão Elza May Farias e o Posto de
Combustível Galo.
Alagamento na área que abrange a Servidão Nova Esperança e a Rua Valdomiro José Vieira e final
da Rua Laureano.
Suscetibilidade à inundação na região da SC 406 e adjacências entre as Servidões Vassourinha e
Batuel Cunha e o divisor de águas a leste.
Inundação no final da Servidão Porto Velho.

DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO
I. Alagamento na Rua Bernardino João Damásio e Travessa da Paróquia
II. Inundação costeira ao longo da Rua José Correia e ruas transversais.
III. Alagamento nos 200 metros finais da Servidão Ildefonso Caetano de Melo. (parte coincidente com Área
IV do Diagnóstico Técnico)
IV. Obstrução de algum acessório de drenagem na vala próxima ao manguezal do bairro Carianos.
V. Alagamento na junção da Servidão João Gonçalves com a Rua Tenente Calandrini.
VI. Alagamento na Travessa Ressacada.
VII. Alagamento ao longo da Servidão Garcia Esporte e Lazer.
VIII. Alagamento na Rua Saul Silveira Penha, entre o Internacional e a esquina da creche.
IX. Obstrução de acessório de drenagem entre a Rua Maria Geraldina Ramos e a Rua João Sallum.
X. Alagamento na região próxima à Rua Aviador. (parte coincidente com Área VI do Diagnóstico Técnico)
XI. Alagamento na Região entre a Rua Canadá e a Servidão Santo Estevão.
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XII. Alagamento na Rua Galvão entre a Rua Arco Íris e a Avenida Alberto Santos Dumont. (Parte coincidente
com Área VI do Diagnóstico Técnico)
XIII. Alagamento no final da Rua João Vieira Aguiar e da Servidão Jacir Mangoni.
XIV. Alagamento na região entre a Servidão Silvino Venceslau Pereira e a Servidão Dona Flor.
XV. Alagamento na Servidão Manoel Jorge Filho.
XVI. Alagamento na Rodovia Francisco Magno Vieira (em frente ao supermercado Imperatriz). (Parte
coincidente com Área VII do Diagnóstico Técnico)
XVII. Alagamento na Servidão Pedro Castanho e Servidão João Basílio da Cunha.
XVIII. Alagamento na Rodovia Baldicero Filomeno, entre a Rua Teresa Francelina Lopes e a Servidão
Caminho das Rosas.
XIX. Alagamento na Rodovia Baldicero Filomeno, entre a Servidão Amigos do Sul e a Servidão dos Bambuzais.
XX. Inundação costeira na Rodovia Francisco Magno Vieira.
XXI. Alagamento na região entre a Rodovia Francisco Magno Vieira, a Rua dos Veleiros e a Servidão Laura
Duarte Prazeres. (Parte coincidente com Área XII do Diagnóstico Técnico)
XXII. Alagamento na Rua Nossa Senhora de Fátima.
XXIII. Obstrução de acessório da rede de drenagem (bocas de lobo) entre a Servidão Olindina Maria Lopes
e a Rua Tereza Lopes.
XXIV. Inundação na Servidão Beira Rio e outras servidões na redondeza. (parte coincidente com Área XIV
do Diagnóstico Técnico)
XXV. Alagamento na região próxima à Rua José Elias Lopes.
XXVI. Alagamento na esquina da Servidão Valdomiro José Vieira com a Rua Huberto Rohden.
XXVII. Alagamento na Servidão Miguel José Vieira.
PROJETOS PREVISTOS OU EM IMPLANTAÇÃO
OBSERVAÇÕES
− O canal que passa em paralelo a Rod. SC-405 pelo bairro Rio Tavares não é parte importante do sistema
de drenagem, trata-se de uma medida executada pelo extinto DNOS para conter a ocupação crescente
sobre o manguezal.
− A intensa modificação dos canais de drenagem na planície, para diminuir as cheias e a influência de maré,
diminuiu o ritmo natural das águas da planície entre - mares e do manguezal.
− Problemas ambientais ocasionados pelas pressões resultantes da ocupação sobre áreas do manguezal,
encostas e cordões de dunas fixas (restinga), descaracterizando e comprometendo estes ecossistemas.
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QUADRO SÍNTESE 2 - CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema

UTP 21 – Rio Tavares
Área que abrange a região mais plana das vias transversais à Rua José Correia, conhecida
como Rua do Juca. (Localidade: Tapera).

Área de abrangência do problema
- Área I

Qualificação do problema (tipo)
Alagamento na área que abrange a região mais plana das vias transversais à Rua José Correia, conhecida como Rua do Juca.
Histórico e frequência de ocorrência
− Frequência: mais de uma vez ao ano (na ocorrência de chuvas intensas e influência de maré).
Indicativo das origens do problema
− Ponto crítico na desembocadura do canal da Rua do Juca com curso d’água em área do ICMBio;
− Precariedade do sistema de drenagem em razão de adaptações de tubulações executadas por particulares;
− Fatores ambientais: influência de maré, relevo (região de planície contígua a área da Resex) e alto nível do lençol freático.
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
− Prejuízos materiais;
− Interferência na mobilidade;
− Proliferação de vetores;
− Risco de doenças de veiculação hídrica.
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
− Desassoreamento do Rio Tavares;
− Manutenção periódica dos canais da Ressacada.
Observações
− Região classificada como de alta suscetibilidade a inundação.
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QUADRO SÍNTESE 2 - CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema

UTP 21 – Rio Tavares
Trecho a oeste da Rodovia Deputado Diomício Freitas. (Localidade: Carianos).

Área de abrangência do problema
- Área II

Qualificação do problema (tipo)
Inundação (extravasamento do canal que delimita a Resex) no trecho a oeste da Rodovia Deputado Diomício Freitas
Histórico e frequência de ocorrência
− Frequência: mais de uma vez ao ano (na ocorrência de chuvas intensas e influência de maré).
Indicativo das origens do problema
− Fatores ambientais: influência de maré, relevo (região de planície contígua a área da Resex) e alto nível do lençol freático.
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
−
−
−
−

Prejuízos materiais;
Interferência na mobilidade;
Proliferação de vetores;
Risco de doenças de veiculação hídrica.

Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
− Desassoreamento e redimensionamento do canal que delimita a Resex.
Observações
− Região classificada como de média a alta suscetibilidade a inundação.
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QUADRO SÍNTESE 2 - CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema

UTP 21 – Rio Tavares
Trecho final das ruas Avenida Joinville e Avenida Blumenau que fazem limite com a área
da Resex. (Localidade: Carianos).

Área de abrangência do problema
- Área III.A

Qualificação do problema (tipo)
Alagamento (retorno da água pluvial pela estrutura de micro drenagem) no trecho final das ruas Avenida Joinville e Avenida
Blumenau que fazem limite com a área da Resex.
Histórico e frequência de ocorrência
− Frequência: mais de uma vez ao ano (na ocorrência de chuvas intensas e influência de maré).
Indicativo das origens do problema
− Assoreamento do sistema de drenagem, com destaque para o canal que delimita a Reserva Extrativista - Resex Marinha do
Pirajubaé;
− Canais de drenagem tubulados afluentes ao canal que delimita a Resex sofrem a interferência do assoreamento na área da
Resex;
− Fatores ambientais: influência de maré, relevo (região de planície contígua a área da Resex) e alto nível do lençol freático.
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
−
−
−
−

Prejuízos materiais;
Interferência na mobilidade;
Proliferação de vetores;
Risco de doenças de veiculação hídrica.

Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
− Desassoreamento e redimensionamento do canal que delimita a Resex.
Observações
− Região classificada como de média a alta suscetibilidade a inundação.
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QUADRO SÍNTESE 2 - CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema

UTP 21 – Rio Tavares
Trecho final das ruas Avenida Joinville e Avenida Blumenau que fazem limite com a área
da Resex. (Localidade: Carianos).

Área de abrangência do problema
- Área III.B

Qualificação do problema (tipo)
Inundação (extravasamento do canal que delimita a Resex) no trecho final das ruas Avenida Joinville e Avenida Blumenau
que fazem limite com a área da Resex.
Histórico e frequência de ocorrência
− Frequência: mais de uma vez ao ano (na ocorrência de chuvas intensas e influência de maré).
Indicativo das origens do problema
− Fatores ambientais: influência de maré, relevo (região de planície contígua a área da Resex) e alto nível do lençol freático.
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
−
−
−
−

Prejuízos materiais;
Interferência na mobilidade;
Proliferação de vetores;
Risco de doenças de veiculação hídrica.

Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
− Desassoreamento e redimensionamento do canal que delimita a Resex.
Observações
− Região classificada como de média a alta suscetibilidade a inundação.
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QUADRO SÍNTESE 2 - CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema

UTP 21 – Rio Tavares
Trechos finais das ruas e servidões que fazem limite com a área da Resex. (Localidade:
Carianos).

Área de abrangência do problema
- Área IV.A

Qualificação do problema (tipo)
Alagamento (retorno da água pluvial pela estrutura de micro drenagem) nos trechos finais das ruas e servidões que fazem
limite com a área da Resex.
Histórico e frequência de ocorrência
− Frequência: mais de uma vez ao ano (na ocorrência de chuvas intensas e influência de maré).
Indicativo das origens do problema
− Assoreamento do sistema de drenagem, com destaque para o canal que delimita a Reserva Extrativista - Resex Marinha do
Pirajubaé;
− Canais de drenagem tubulados afluentes ao canal que delimita a Resex sofrem a interferência do assoreamento na área da
Resex;
− Fatores ambientais: influência de maré, relevo (região de planície contígua a área da Resex) e alto nível do lençol freático.
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
−
−
−
−

Prejuízos materiais;
Interferência na mobilidade;
Proliferação de vetores;
Risco de doenças de veiculação hídrica.

Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
− Desassoreamento e redimensionamento do canal que delimita a Resex.
Observações
− Região classificada como de média a alta suscetibilidade a inundação.
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QUADRO SÍNTESE 2 - CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema

UTP 21 – Rio Tavares
Trechos finais das ruas e servidões que fazem limite com a área da Resex. (Localidade:
Carianos).

Área de abrangência do problema
- Área IV.B

Qualificação do problema (tipo)
Inundação (extravasamento do canal que delimita a Resex) nos trechos finais das ruas e servidões que fazem limite com a
área da Resex.
Histórico e frequência de ocorrência
− Frequência: mais de uma vez ao ano (na ocorrência de chuvas intensas e influência de maré).
Indicativo das origens do problema
− Fatores ambientais: influência de maré, relevo (região de planície contígua a área da Resex) e alto nível do lençol freático.
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
−
−
−
−

Prejuízos materiais;
Interferência na mobilidade;
Proliferação de vetores;
Risco de doenças de veiculação hídrica.

Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
− Desassoreamento e redimensionamento do canal que delimita a Resex.
Observações
− Região classificada como de média a alta suscetibilidade a inundação.
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QUADRO SÍNTESE 2 - CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema

UTP 21 – Rio Tavares
Trechos finais das ruas e servidões que fazem limite com a área da Resex. (Localidade:
Carianos).

Área de abrangência do problema
- Área V.A

Qualificação do problema (tipo)
Alagamento (retorno da água pluvial pela estrutura de micro drenagem) nos trechos finais das ruas e servidões que fazem
limite com a área da Resex.
Histórico e frequência de ocorrência
− Frequência: mais de uma vez ao ano (na ocorrência de chuvas intensas e influência de maré).
Indicativo das origens do problema
− Assoreamento do sistema de drenagem, com destaque para o canal que delimita a Reserva Extrativista - Resex Marinha do
Pirajubaé;
− Canais de drenagem tubulados afluentes ao canal que delimita a Resex sofrem a interferência do assoreamento na área da
Resex;
− Fatores ambientais: influência de maré, relevo (região de planície contígua a área da Resex) e alto nível do lençol freático.
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
−
−
−
−

Prejuízos materiais;
Interferência na mobilidade;
Proliferação de vetores;
Risco de doenças de veiculação hídrica.

Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
− Desassoreamento e redimensionamento do canal que delimita a Resex.
Observações
− Região classificada como de média a alta suscetibilidade a inundação.
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QUADRO SÍNTESE 2 - CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema

UTP 21 – Rio Tavares
Trechos finais das ruas e servidões que fazem limite com a área da Resex. (Localidade:
Carianos).

Área de abrangência do problema
- Área V.B

Qualificação do problema (tipo)
Inundação (extravasamento do canal que delimita a Resex) nos trechos finais das ruas e servidões que fazem limite com a
área da Resex.
Histórico e frequência de ocorrência
− Frequência: mais de uma vez ao ano (na ocorrência de chuvas intensas e influência de maré).
Indicativo das origens do problema
− Fatores ambientais: influência de maré, relevo (região de planície contígua a área da Resex) e alto nível do lençol freático.
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
−
−
−
−

Prejuízos materiais;
Interferência na mobilidade;
Proliferação de vetores;
Risco de doenças de veiculação hídrica.

Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
− Desassoreamento e redimensionamento do canal que delimita a Resex.
Observações
− Região classificada como de média a alta suscetibilidade a inundação.
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QUADRO SÍNTESE 2 - CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema

UTP 21 – Rio Tavares
Trechos finais das ruas e servidões que fazem limite com a área da Resex e trecho a oeste
da Rodovia Deputado Diomício Freitas. (Localidade: Carianos).

Área de abrangência do problema
- Área VI

Qualificação do problema (tipo)
Alagamento (retorno da água pluvial pela estrutura de micro drenagem) nos trechos finais das ruas e servidões que fazem
limite com a área da Resex e trecho a oeste da Rodovia Deputado Diomício Freitas.
Histórico e frequência de ocorrência
− Frequência: mais de uma vez ao ano (na ocorrência de chuvas intensas e influência de maré).
Indicativo das origens do problema
− Ponto crítico na confluência dos canais de drenagem que margeiam a região da Ressacada e encontram o Rio Tavares, no
interior da Resex, assoreado.
− Fatores ambientais: influência de maré, relevo (região de planície contígua a área da Resex) e alto nível do lençol freático.
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
− Prejuízos materiais;
− Interferência na mobilidade;
− Proliferação de vetores, risco de doenças de veiculação hídrica.
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
− Desassoreamento do Rio Tavares;
− Manutenção periódica dos canais da Ressacada.
Observações
− Região classificada como de alta suscetibilidade a inundação.
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QUADRO SÍNTESE 2 - CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema

UTP 21 – Rio Tavares
Região da SC 405 e transversais entre o Supermercado Imperatriz e Rua Odete Maria
Pereira. (Localidade: Costeira do Pirajubaé).

Área de abrangência do problema
- Área VII

Qualificação do problema (tipo)
Alagamento na região da SC 405 e transversais entre o Supermercado Imperatriz e Rua Odete Maria Pereira (remanso da
água pluvial na estrutura de micro drenagem).
Histórico e frequência de ocorrência
− Frequência: mais de uma vez ao ano (na ocorrência de chuvas intensas e influência de maré).
Indicativo das origens do problema
− Assoreamento do sistema de drenagem, com destaque para o canal que delimita a Reserva Extrativista Marinha do
Pirajubaé;
− Fatores ambientais: influência de maré e relevo (região de planície que recebe contribuição do escoamento da vertente do
Maciço da Costeira).
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
− Prejuízos materiais;
− Interferência na mobilidade;
− Proliferação de vetores, risco de doenças de veiculação hídrica.
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
− Desassoreamento e redimensionamento do canal que delimita a Resex.
Observações
− Trecho do canal na área do Supermercado Imperatriz e à jusante da SC 405 encontram-se tubulados até próximo ao
encontro com o canal que delimita a Resex.

476

QUADRO SÍNTESE 2 - CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema

UTP 21 – Rio Tavares
Região entre a Servidão Verde Vale do Sol e Trechos das servidões Pedro Castanho
e João Basílio da Cunha e as Ruas Artimimo Nostrani e Teresa Francelina Lopes.
(Localidade: Alto Ribeirão).

Área de abrangência do problema
- Área VIII

Qualificação do problema (tipo)
Inundação agravada pelo escoamento superficial proveniente do Morro das Pedras na região entre a Servidão Verde
Vale do Sol e Trechos das servidões Pedro Castanho e João Basílio da Cunha e as Ruas Artimimo Nostrani e Teresa
Francelina Lopes.
Histórico e frequência de ocorrência
− Frequência: mais de uma vez ao ano (na ocorrência de chuvas intensas).
Indicativo das origens do problema
− Alteração de curso de canal nas proximidades da região para ocupação urbana (irregular);
− Obstrução de estruturas de drenagem e redução da seção de escoamento;
− Fatores ambientais: relevo (região de planície e confluência de cursos d’água).
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
−
−
−
−

Prejuízos materiais;
Interferência na mobilidade;
Proliferação de vetores;
Risco de doenças de veiculação hídrica.

Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
− Execução de canal para macrodrenagem.
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QUADRO SÍNTESE 2 - CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS
Nome indicativo da Bacia:

UTP 21 – Rio Tavares

Local de ocorrência do problema

Região da SC 405 entre a Rua Divino Espírito Santo e Servidão Manoel Inácio do
Nascimento, nas proximidades da garagem da Empresa de Ônibus Insular.
(Localidade: Costeira do Pirajubaé)

Área de abrangência do problema
- Área IX

Qualificação do problema (tipo)
Alagamento (remanso da água pluvial na estrutura de micro drenagem) na região da SC 405 entre a Rua Divino Espírito Santo
e Servidão Manoel Inácio do Nascimento, nas proximidades da garagem da Empresa de Ônibus Insular.
Histórico e frequência de ocorrência
− Frequência: mais de uma vez ao ano (na ocorrência de chuvas intensas e influência de maré).
Indicativo das origens do problema
− Assoreamento do sistema de drenagem, com destaque para o canal que delimita a Reserva Extrativista - Resex Marinha do
Pirajubaé;
− Tubulação sob a Rua Divino Espírito Santo estrangulada;
− Tubulação sob acesso para garagem da empresa de ônibus encontra-se afogado (3 tubulações de 80 cm);
− Trecho executado para implantação da ciclovia reduziu a seção útil que é composta por 2 tubulações de 80 cm;
− Fatores ambientais: influência de maré e relevo (região de planície que recebe contribuição do escoamento da vertente do
Maciço da Costeira).
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
− Prejuízos materiais;
− Interferência na mobilidade;
− Proliferação de vetores;
− Risco de doenças de veiculação hídrica.
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
− Desassoreamento e redimensionamento do canal que delimita a Resex.
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QUADRO SÍNTESE 2 - CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema

UTP 21 – Rio Tavares
Área em lote particular. (Localidade: Campeche).

Área de abrangência do problema
- Área X

Qualificação do problema (tipo)
Alagamento em área de lote particular.
Histórico e frequência de ocorrência
− Frequência: mais de uma vez ao ano (na ocorrência de chuvas intensas).
Indicativo das origens do problema
− Subdimensionamento e obstrução das estruturas de drenagem e travessia (execução de aterro no local).
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
−
−
−
−

Prejuízos materiais;
Interferência na mobilidade;
Proliferação de vetores;
Risco de doenças de veiculação hídrica.

Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
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QUADRO SÍNTESE 2 - CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema

UTP 21 – Rio Tavares
Região do trevo do Erasmo entre a Servidão Quimboas ou Travessa Jambolão, Rua
Nossa Senhora de Fátima e Rua Francisco Vieira. (Localidade: Morro das Pedras).

Área de abrangência do problema
- Área XI

Qualificação do problema (tipo)
Alagamento na região do trevo do Erasmo entre a Servidão Quimboas ou Travessa Jambolão, Rua Nossa Senhora de Fátima
e Rua Francisco Vieira.
Histórico e frequência de ocorrência
− Frequência: mais de uma vez ao ano (na ocorrência de chuvas intensas e influência de maré).
Indicativo das origens do problema
− Região com tubulações subdimensionadas implantadas por iniciativa de particulares, com ocorrência de obstruções e
interrupções.
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
−
−
−
−

Prejuízos materiais;
Interferência na mobilidade;
Proliferação de vetores;
Risco de doenças de veiculação hídrica.

Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
− Implantação de sistema de drenagem a partir de estudos e projeto para região.

480

QUADRO SÍNTESE 2 - CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema

UTP 21 – Rio Tavares
Área entre a SC 405, Rua Laura Duarte Prazeres e Rua dos Veleiros.
(Localidade: Campeche)

Área de abrangência do problema
- Área XII

Qualificação do problema (tipo)
Alagamento na área entre a SC 405, Rua Laura Duarte Prazeres e Rua dos Veleiros.
Histórico e frequência de ocorrência
− Frequência: mais de uma vez ao ano (na ocorrência de chuvas intensas)
Indicativo das origens do problema
− Precariedade do sistema de drenagem e obstrução de estruturas;
− Fatores ambientais: relevo (área caracterizada como “piscinão”).
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
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QUADRO SÍNTESE 2 - CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema

UTP 21 – Rio Tavares
Área que abrange trechos finais das ruas Recanto do Beija-Flor, Coral, Revoar das
Perdizes e Canto das Pérolas. (Localidade: Campeche).

Área de abrangência do problema
- Área XIII

Qualificação do problema (tipo)
Alagamento na área que abrange trechos finais das ruas recanto do Beija-Flor, Coral, Revoar das Perdizes e Canto das Pérolas.
Histórico e frequência de ocorrência
− Frequência: mais de uma vez ao ano (na ocorrência de chuvas intensas).
Indicativo das origens do problema
− Ausência de sistema de drenagem.
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
−
−
−
−

Prejuízos materiais;
Interferência na mobilidade;
Proliferação de vetores;
Risco de doenças de veiculação hídrica.

Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
− Implantação de sistema de drenagem.
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QUADRO SÍNTESE 2 - CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema

UTP 21 – Rio Tavares
Região da SC 405 entre a Servidão Elza May Farias e o Posto de Combustível Galo
(Localidade: Rio Tavares).

Área de abrangência do problema
- Área XIV.A

Qualificação do problema (tipo)
Alagamento (remanso da água pluvial na estrutura de micro drenagem) na região da SC 405 entre a Servidão Elza May Farias
e o Posto de Combustível Galo.
Histórico e frequência de ocorrência
− Histórico: Precipitação de 100 mm num período de 12 horas (2015) “fechou” a ponte na SC 405;
− Frequência: mais de uma vez ao ano (na ocorrência de chuvas intensas e influência de maré).
Indicativo das origens do problema
− Impermeabilização do solo caracterizada por ocupação desordenada/irregular;
− Fatores ambientais: influência de maré e relevo (região de planície, praticamente no nível do mar).
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
− Prejuízos materiais;
− Interferência na mobilidade;
− Proliferação de vetores;
− Risco de doenças de veiculação hídrica.
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
− Desassoreamento do canal no interior da área de manguezal.
Observações
− Canal que cruza SC 405 recebe, entre outras, contribuição de canal que vem desde a região da Pedrita.
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QUADRO SÍNTESE 2 - CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema

UTP 21 – Rio Tavares
Região da SC 405 entre a Servidão Elza May Farias e o Posto de Combustível Galo
(Localidade: Rio Tavares).

Área de abrangência do problema
- Área XIV.B

Qualificação do problema (tipo)
Inundação (extravasamento do canal) na região da SC 405 entre a Servidão Elza May Farias e o Posto de Combustível Galo.
Histórico e frequência de ocorrência
− Histórico: Precipitação de 100 mm num período de 12 horas (2015) “fechou” a ponte na SC 405;
− Frequência: mais de uma vez ao ano (na ocorrência de chuvas intensas e influência de maré).
Indicativo das origens do problema
− Impermeabilização do solo caracterizada por ocupação desordenada/irregular;
− Alteração do curso natural do canal que margeia a região;
− Fatores ambientais: influência de maré e relevo (região de planície, praticamente no nível do mar).
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
− Prejuízos materiais;
− Interferência na mobilidade;
− Proliferação de vetores;
− Risco de doenças de veiculação hídrica.
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
− Desassoreamento do canal no interior da área de manguezal.
Observações
− Canal que cruza SC 405 recebe, entre outras, contribuição de canal que vem desde a região da Pedrita.
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QUADRO SÍNTESE 2 - CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema

UTP 21 – Rio Tavares
Área que abrange a Servidão Nova Esperança e a Rua Valdomiro José
Vieira e final da Rua Laureano. (Localidade: Campeche).

Área de abrangência do problema
- Área XV

Qualificação do problema (tipo)
Alagamento na área que abrange a Servidão Nova Esperança e a Rua Valdomiro José Vieira e final da Rua Laureano.
Histórico e frequência de ocorrência
− Frequência: mais de uma vez ao ano (na ocorrência de chuvas intensas).
Indicativo das origens do problema
− Ausência de sistema de drenagem;
− Fatores ambientais: relevo (área mais plana).
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
−
−
−
−

Prejuízos materiais;
Interferência na mobilidade;
Proliferação de vetores;
Risco de doenças de veiculação hídrica.

Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
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QUADRO SÍNTESE 2 - CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema

UTP 21 – Rio Tavares
Região da SC 406 e adjacências entre as Servidões Vassourinha e Batuel Cunha e o
divisor de águas a leste (Localidade: Rio Tavares).

Área de abrangência do problema
- Área XVI

Qualificação do problema (tipo)
Suscetibilidade à inundação na região da SC 406 e adjacências entre as Servidões Vassourinha e Batuel Cunha e o divisor de
águas a leste.
Histórico e frequência de ocorrência
− Ainda não apresentou eventos de inundação
Indicativo das origens do problema
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
− Necessidade de manutenção periódica no sistema de drenagem para evitar problemas e contenção de erosão para evitar
assoreamento no Canal da Rua Pau de Canela.
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QUADRO SÍNTESE 2 - CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema

UTP 21 – Rio Tavares
Final da Servidão Porto Velho (Localidade: Rio Tavares).

Área de abrangência do problema
- Área XVII

Qualificação do problema (tipo)
Inundação no final da Servidão Porto Velho.
Histórico e frequência de ocorrência
− Frequência: uma vez ao ano (na ocorrência de chuvas intensas e influência de maré).
Indicativo das origens do problema
− Ocupações irregulares;
− Fatores ambientais: influência de maré e relevo (região de planície que recebe contribuição do escoamento da vertente do
Maciço da Costeira).
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
−
−
−
−

Prejuízos materiais;
Interferência na mobilidade;
Proliferação de vetores;
Risco de doenças de veiculação hídrica.

Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
− Manutenção periódica do canal nas proximidades e desassoreamento do canal no interior da área da Resex
Observações
− Região classificada como de alta suscetibilidade a inundação.
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QUADRO SÍNTESE 3 – CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS JUNTO À POPULAÇÃO
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema
Área de abrangência do problema

UTP 21 – Rio Tavares
Rua Bernardino João Damásio e Travessa da Paróquia (Localidade: Tapera)

- Área I

Qualificação do problema (tipo)
Alagamento na Rua Bernardino João Damásio e Travessa da Paróquia
Histórico e frequência de ocorrência
- Histórico: há mais de 30 anos.
- Frequência: na ocorrência de chuvas intensas, geralmente de 2 a 3 vezes ao ano.
Indicativo das origens do problema
- Falta de escoamento;
- Residências situadas em nível mais baixo que a rua;
- Obstrução de bocas de lobo e outros acessórios da estrutura de drenagem.
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
- Danos às residências próximas;
- Interferência na mobilidade urbana.
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
Observações
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QUADRO SÍNTESE 3 – CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS JUNTO À POPULAÇÃO
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema
Área de abrangência do problema

UTP 21 – Rio Tavares
Ao longo da Rua José Correia e ruas transversais. (Localidade: Tapera)

- Área II

Qualificação do problema (tipo)
Inundação costeira ao longo da Rua José Correia e ruas transversais.
Histórico e frequência de ocorrência
- Histórico: há mais de 40 anos.
- Frequência: na ocorrência de chuvas intensas e maré alta.
Indicativo das origens do problema
- Obstrução das bocas de lobo e acessórios da estrutura de drenagem;
- Ruas transversais situadas em nível mais baixo que a Rua José Correia.
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
- Danos às residências próximas;
- Interferência na mobilidade urbana.
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
- Desobstrução das bocas de lobo da região.
Observações
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QUADRO SÍNTESE 3 – CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS JUNTO À POPULAÇÃO
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema
Área de abrangência do problema

UTP 21 – Rio Tavares
Nos 200 metros finais da Servidão Ildefonso Caetano de Melo.

- Área III

Qualificação do problema (tipo)
Alagamento nos 200 metros finais da Servidão Ildefonso Caetano de Melo.
Histórico e frequência de ocorrência
- Histórico: desde 2000.
- Frequência: quando chove.
Indicativo das origens do problema
- Chuva em excesso.
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
- Transtornos na mobilidade urbana;
- Invasão de água em residências.
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
- Inverter o caimento da rede, direcionando para o final da rua.
Observações
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QUADRO SÍNTESE 3 – CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS JUNTO À POPULAÇÃO
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema
Área de abrangência do problema

UTP 21 – Rio Tavares
Vala próxima ao manguezal do bairro Carianos.

- Área IV

Qualificação do problema (tipo)
Assoreamento de canal próximo ao manguezal do bairro Carianos.
Histórico e frequência de ocorrência
- Histórico: sempre ocorreu.
- Frequência: quando chove.
Indicativo das origens do problema
- Assoreamento da vala.
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
- Comprometimento de toda a rede de drenagem que escoa na vala.
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
- Desassoreamento da vala.
Observações
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QUADRO SÍNTESE 3 – CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS JUNTO À POPULAÇÃO
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema
Área de abrangência do problema

UTP 21 – Rio Tavares
Na junção da Servidão João Gonçalves com a Rua Tenente Calandrini.

- Área V

Qualificação do problema (tipo)
Alagamento na junção da Servidão João Gonçalves com a Rua Tenente Calandrini.
Histórico e frequência de ocorrência
- Histórico: desde a construção da nova rede de drenagem na Servidão João Gonçalves.
- Frequência: quando chove (Depende do volume de água pluvial).
Indicativo das origens do problema
- Maior dimensionamento da rede de drenagem presente na Servidão João Gonçalves escoando em uma rede de menor
dimensionamento na Rua Tenente Calandrini.
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
- Transtornos na mobilidade urbana (alagamentos).
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
- Redimensionamento da rede onde há a junção da rede de drenagem atual com a antiga.
-Divisão da vazão de água que tem origem na Servidão João Gonçalves.
Observações
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QUADRO SÍNTESE 3 – CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS JUNTO À POPULAÇÃO
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema
Área de abrangência do problema

UTP 21 – Rio Tavares
Travessa Ressacada.

- Área VI

Qualificação do problema (tipo)
Alagamento na Travessa Ressacada.
Histórico e frequência de ocorrência
- Histórico: desde a construção.
- Frequência: quando chove.
Indicativo das origens do problema
- Subdimensionamento da rede de drenagem pluvial.
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
- Alagamento das ruas adjacentes.
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
- Redimensionamento da rede de drenagem da rua.
Observações
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QUADRO SÍNTESE 3 – CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS JUNTO À POPULAÇÃO
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema
Área de abrangência do problema

UTP 21 – Rio Tavares
Ao longo da Servidão Garcia Esporte e Lazer.

- Área VII

Qualificação do problema (tipo)
Alagamento ao longo da Servidão Garcia Esporte e Lazer.
Histórico e frequência de ocorrência
- Histórico: desde a execução da servidão.
- Frequência: quando chove.
Indicativo das origens do problema
- Chuva em excesso.
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
- Invasão de água nas residências (alagamento).
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
- Projeto de rede de drenagem pluvial.
Observações
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QUADRO SÍNTESE 3 – CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS JUNTO À POPULAÇÃO
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema
Área de abrangência do problema

UTP 21 – Rio Tavares
Na Rua Saul Silveira Penha, entre o Internacional e a esquina da creche.

- Área VIII

Qualificação do problema (tipo)
Alagamento na Rua Saul Silveira Penha, entre o Internacional e a esquina da creche.
Histórico e frequência de ocorrência
- Histórico: há 15 anos ou mais.
- Frequência: quando chove.
Indicativo das origens do problema
- Quando chove intensamente.
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
- Invasão de água em residências.
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
Observações
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QUADRO SÍNTESE 3 – CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS JUNTO À POPULAÇÃO
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema
Área de abrangência do problema

UTP 21 – Rio Tavares
Entre a Rua Maria Geraldina Ramos e a Rua João Sallum.

- Área IX

Qualificação do problema (tipo)
Obstrução de acessório de drenagem entre a Rua Maria Geraldina Ramos e a Rua João Sallum.
Histórico e frequência de ocorrência
- Histórico: desde a construção da rede de drenagem em 2006.
- Frequência: quando chove.
Indicativo das origens do problema
- Pressão nos dutos devido ao maior fluxo de veículos sobre o terreno de característica mole e ao aumento do número de
imóveis no local.
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
- Pequenos acidentes com diferentes meios de transporte.
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
- Reelaboração da rede considerando o tipo de terreno e o peso dos veículos.
Observações
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QUADRO SÍNTESE 3 – CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS JUNTO À POPULAÇÃO
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema
Área de abrangência do problema

UTP 21 – Rio Tavares
Na região próxima à Rua Aviador. (Localidade: Carianos).

- Área X

Qualificação do problema (tipo)
Alagamento na região próxima à Rua Aviador.
Histórico e frequência de ocorrência
- Histórico: desde a década de 50.
- Frequência: na ocorrência de chuvas torrenciais, geralmente 3 ou 4 vezes ao ano.
Indicativo das origens do problema
- Construção inadequada do sistema de drenagem;
- Obstrução do sistema de drenagem.
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
- Torna o trânsito perigoso.
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
Observações

497

QUADRO SÍNTESE 3 – CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS JUNTO À POPULAÇÃO
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema
Área de abrangência do problema

UTP 21 – Rio Tavares
Região entre a Rua Canadá e a Servidão Santo Estevão. (Localidade: Ribeirão da Ilha).

- Área XI

Qualificação do problema (tipo)
Alagamento na Região entre a Rua Canadá e a Servidão Santo Estevão.
Histórico e frequência de ocorrência
- Histórico: há mais de 10 anos.
- Frequência: na ocorrência de chuvas torrenciais.
Indicativo das origens do problema
- Quantidade insuficiente de galerias pluviais;
- Subdimensionamento das galerias.
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
- Alagamentos nas residências próximas.
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
- Novo curso para a vala de drenagem, posto que há construções ao longo da mesma.
Observações
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QUADRO SÍNTESE 3 – CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS JUNTO À POPULAÇÃO
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema
Área de abrangência do problema

UTP 21 – Rio Tavares
Rua Galvão entre a Rua Arco Íris e a Avenida Alberto Santos Dumont.

- Área XII

Qualificação do problema (tipo)
Alagamento na Rua Galvão entre a Rua Arco Íris e a Avenida Alberto Santos Dumont.
Histórico e frequência de ocorrência
- Histórico: desde 2000.
- Frequência: problema contínuo.
Indicativo das origens do problema
- Falta de manutenção do sistema de drenagem.
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
- Dificuldade dos moradores em entrar em casa.
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
- Projeto para redimensionamento da rede de drenagem, que deve ser maior.
Observações
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QUADRO SÍNTESE 3 – CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS JUNTO À POPULAÇÃO
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema

UTP 21 – Rio Tavares
Final da Rua João Vieira Aguiar e da Servidão Jacir Mangoni. (Localidade: Ribeirão da
Ilha)

Área de abrangência do problema
- Área XIII

Qualificação do problema (tipo)
Alagamento no final da Rua João Vieira Aguiar e da Servidão Jacir Mangoni.
Histórico e frequência de ocorrência
- Histórico: há cerca de 10 anos.
- Frequência: na ocorrência de chuvas mais intensas.
Indicativo das origens do problema
- Saída das tubulações se encontram obstruídas.
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
- Alagamentos nas residências e nos terrenos próximos.
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
- Limpeza e abertura da vala de drenagem;
- Limpeza do entorno urbano;
- Permitir que a vala mais próxima seja interligada às valas da região.
Observações
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QUADRO SÍNTESE 3 – CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS JUNTO À POPULAÇÃO
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema

UTP 21 – Rio Tavares
Entre a Servidão Silvino Venceslau Pereira e a Servidão Dona Flor. (Localidade: Ribeirão
da Ilha)

Área de abrangência do problema
- Área XIV

Qualificação do problema (tipo)
Alagamento na região entre a Servidão Silvino Venceslau Pereira e a Servidão Dona Flor.
Histórico e frequência de ocorrência
- Histórico: há cerca de 7 anos.
- Frequência: na ocorrência de chuvas mais frequentes.
Indicativo das origens do problema
- Construções realizadas sobre as tubulações de drenagem.
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
- Alagamentos das residências próximas.
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
Observações
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QUADRO SÍNTESE 3 – CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS JUNTO À POPULAÇÃO
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema
Área de abrangência do problema

UTP 21 – Rio Tavares
Servidão Manoel Jorge Filho. (Localidade: Ribeirão da Ilha).

- Área XV

Qualificação do problema (tipo)
Alagamento na Servidão Manoel Jorge Filho.
Histórico e frequência de ocorrência
- Histórico: há cerca de 10 anos.
- Frequência: na ocorrência de chuvas torrenciais.
Indicativo das origens do problema
- Não há saídas suficientes para as águas pluviais.
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
- Alagamento das residências e terrenos próximos.
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
- Cobertura da tubulação da vala de drenagem próxima.
Observações
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QUADRO SÍNTESE 3 – CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS JUNTO À POPULAÇÃO
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema
Área de abrangência do problema

UTP 21 – Rio Tavares
Rodovia Francisco Magno Vieira (em frente ao supermercado Imperatriz).

- Área XVI

Qualificação do problema (tipo)
Alagamento na Rodovia Francisco Magno Vieira (em frente ao supermercado Imperatriz).
Histórico e frequência de ocorrência
- Histórico: há 15 anos.
- Frequência: quando chove e quando há maré alta.
Indicativo das origens do problema
- Maré alta.
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
- Interferência à mobilidade urbana;
- Alagamento nas casas.
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
- Executar bocas de lobo na rodovia;
- Limpeza dos bueiros.
Observações
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QUADRO SÍNTESE 3 – CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS JUNTO À POPULAÇÃO
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema
Área de abrangência do problema

UTP 21 – Rio Tavares
Servidão Pedro Castanho e Servidão João Basílio da Cunha. (Localidade: Ribeirão da Ilha)

- Área XVII

Qualificação do problema (tipo)
Alagamento na Servidão Pedro Castanho e Servidão João Basílio da Cunha.
Histórico e frequência de ocorrência
- Histórico: há cerca de 7 anos.
- Frequência: na ocorrência de chuvas torrenciais.
Indicativo das origens do problema
- Não há saídas de água pluvial.
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
- Alagamentos em algumas residências e terrenos próximos.
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
- Abertura de canal de drenagem.
Observações
- Na região ocorrem também problemas de esgoto a céu aberto, provavelmente despejado pelos edifícios próximos.
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QUADRO SÍNTESE 3 – CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS JUNTO À POPULAÇÃO
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema

UTP 21 – Rio Tavares
Rodovia Baldicero Filomeno, entre a Rua Teresa Francelina Lopes e a Servidão Caminho
das Rosas. (Localidade: Ribeirão da Ilha).

Área de abrangência do problema
- Área XVIII

Qualificação do problema (tipo)
Alagamento na Rodovia Baldicero Filomeno, entre a Rua Teresa Francelina Lopes e a Servidão Caminho das Rosas.
Histórico e frequência de ocorrência
- Histórico: há cerca de 7 anos.
- Frequência: na ocorrência de chuvas mais intensas.
Indicativo das origens do problema
- Quantidade insuficiente de bocas de lobo e, consequentemente, uma rede de drenagem insatisfatória para as demandas da
região.
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
- Alagamentos em residências próximas situadas em níveis mais baixos.
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
- Revisão das tubulações existentes, que são subdimensionadas;
- Limpeza das tubulações existentes.
Observações
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QUADRO SÍNTESE 3 – CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS JUNTO À POPULAÇÃO
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema

UTP 21 – Rio Tavares
Rodovia Baldicero Filomeno, entre a Servidão Amigos do Sul e a Servidão dos Bambuzais.
(Localidade: Ribeirão da Ilha).

Área de abrangência do problema
- Área XIX

Qualificação do problema (tipo)
Alagamento na Rodovia Baldicero Filomeno, entre a Servidão Amigos do Sul e a Servidão dos Bambuzais.
Histórico e frequência de ocorrência
- Histórico: há cerca de 7 anos.
- Frequência: na ocorrência de chuvas mais intensas.
Indicativo das origens do problema
- Quantidade insuficiente de bocas de lobo e, consequentemente, uma rede de drenagem insatisfatória para as demandas da
região.
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
- Revisão das dimensões das tubulações;
- Limpeza das tubulações.
Observações
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QUADRO SÍNTESE 3 – CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS JUNTO À POPULAÇÃO
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema
Área de abrangência do problema

UTP 21 – Rio Tavares
Rodovia Francisco Magno Vieira. (Localidade: Rio Tavares)

- Área XX

Qualificação do problema (tipo)
Inundação costeira na Rodovia Francisco Magno Vieira.
Histórico e frequência de ocorrência
- Histórico: ocorre há cerca de 40 anos.
- Frequência: chuvas intensas associadas a maré alta ou apenas maré alta.
Indicativo das origens do problema
- Ocupação irregular.
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
- Transtornos no trânsito do sul da ilha;
-Vetores (prejudicial as residências);
-Impacto econômico
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
- Estudo técnico para adequação ao plano diretor
Observações
- É necessária a fiscalização pelos órgãos públicos e leis adequadas, bem como a aplicação delas.
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QUADRO SÍNTESE 3 – CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS JUNTO À POPULAÇÃO
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema

UTP 21 – Rio Tavares
Região entre a Rodovia Francisco Magno Vieira, a Rua dos Veleiros e a Servidão Laura
Duarte Prazeres. (Localidade: Rio Tavares)

Área de abrangência do problema
- Área XXI

Qualificação do problema (tipo)
Alagamento na região entre a Rodovia Francisco Magno Vieira, a Rua dos Veleiros e a Servidão Laura Duarte Prazeres.
Histórico e frequência de ocorrência
- Histórico: há 10 anos.
- Frequência: na ocorrência de chuvas intensas.
Indicativo das origens do problema
- Não há destino final para as águas.
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
- Cortar a SC-405 e fazer com que a água desemboque no Rio Tavares.
Observações
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QUADRO SÍNTESE 3 – CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS JUNTO À POPULAÇÃO
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema
Área de abrangência do problema

UTP 21 – Rio Tavares
Rua Nossa Senhora de Fátima. (Localidade: Campeche)

- Área XXII

Qualificação do problema (tipo)
Alagamento na Rua Nossa Senhora de Fátima.
Histórico e frequência de ocorrência
- Histórico: há cerca de 15 anos.
- Frequência: na ocorrência de chuvas intensas.
Indicativo das origens do problema
- Falta de manutenção das caixas de infiltração.
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
- Manutenção das caixas de infiltração.
Observações
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QUADRO SÍNTESE 3 – CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS JUNTO À POPULAÇÃO
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema

UTP 21 – Rio Tavares
Bocas de lobo localizadas entre a Servidão Olindina Maria Lopes e a Rua Tereza Lopes.
(Localidade: Rio Tavares)

Área de abrangência do problema
- Área XXIII

Qualificação do problema (tipo)
Obstrução de acessório da rede de drenagem (bocas de lobo) entre a Servidão Olindina Maria Lopes e a Rua Tereza Lopes.
Histórico e frequência de ocorrência
- Histórico: há pelo menos 5 anos.
- Frequência: constante.
Indicativo das origens do problema
- Acúmulo de sedimentos, principalmente areia.
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
- Alagamentos.
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
- Manutenção preventiva constante;
- Pavimentação das vias para evitar carreamento superficial;
- Organização da estrutura da Prefeitura Municipal de Florianópolis, incluindo alterações em sua política, para que a atuação
nos bairros seja feita de forma mais adequada;
- Fiscalização mais atuante.
Observações
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QUADRO SÍNTESE 3 – CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS JUNTO À POPULAÇÃO
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema
Área de abrangência do problema

UTP 21 – Rio Tavares
Servidão Beira Rio e outras servidões na redondeza. (Localidade: Rio Tavares)

- Área XXIV

Qualificação do problema (tipo)
Inundação na Servidão Beira Rio e outras servidões na redondeza.
Histórico e frequência de ocorrência
- Histórico: há pelo menos 10 anos.
- Frequência: pelo menos duas vezes ao ano, quando ocorrem chuvas com maiores intensidades.
Indicativo das origens do problema
- Construção do elevado.
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
- Limpeza regular dos rios e das bocas de lobo
- Retirada regular dos resíduos sólidos
- Menor impacto do viaduto
Observações
É interessante que a prefeitura faça um trabalho de educação ambiental na comunidade
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QUADRO SÍNTESE 3 – CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS JUNTO À POPULAÇÃO
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema
Área de abrangência do problema

UTP 21 – Rio Tavares
Na região próxima à Rua José Elias Lopes. (Localidade: Morro das Pedras).

- Área XXV

Qualificação do problema (tipo)
Alagamento na região próxima à Rua José Elias Lopes.
Histórico e frequência de ocorrência
- Histórico: desde 2004.
- Frequência: na ocorrência de chuvas torrenciais, ocorre de 1 a 3 vezes ao ano.
Indicativo das origens do problema
− Falta de infraestrutura de drenagem;
− Ocupação desordenada da região;
− Construções e edifícios sem o devido tratamento dos efluentes.
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
− Entrada de água em residências, causando danos a imóveis e automóveis;
− Proliferação de vetores de doenças;
− Problemas de locomoção (principalmente para os moradores afetados) pois a rua fica intransitável.
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Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
− Abertura e limpeza dos bueiros;
− Conscientização da população a respeito das épocas de chuva e das consequências e recomendações em casos de

alagamentos;
− Execução de obras de saneamento e drenagem;

Barramento de construções sem adequado tratamento dos efluentes e drenagem.
Observações
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QUADRO SÍNTESE 3 – CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS JUNTO À POPULAÇÃO
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema

UTP 21 – Rio Tavares
Esquina da Servidão Valdomiro José Vieira com a Rua Huberto Rohden. (Localidade:
Campeche)

Área de abrangência do problema
- Área XXVI

Qualificação do problema (tipo)
Alagamento na esquina da Servidão Valdomiro José Vieira com a Rua Huberto Rohden.
Histórico e frequência de ocorrência
- Histórico: há pelo menos 1 mês.
- Frequência: na ocorrência de chuvas intensas.
Indicativo das origens do problema
- Ruas sem pavimentação;
- Drenagem do tipo natural.
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
- Implementação de vala de drenagem.
Observações
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QUADRO SÍNTESE 3 – CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS JUNTO À POPULAÇÃO
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema
Área de abrangência do problema

UTP 21 – Rio Tavares
Na Servidão Miguel José Vieira. (Localidade: Rio Tavares).

- Área XXVII

Qualificação do problema (tipo)
Alagamento na Servidão Miguel José Vieira.
Histórico e frequência de ocorrência
- Histórico: há cerca de 30 anos.
- Frequência: na ocorrência de chuvas mais intensas.
Indicativo das origens do problema
- Ausência de sistema de drenagem;
- Impermeabilização irregular.
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
- Danos as residências e automóveis que transitam pelo local;
- Problemas de locomoção (a rua fica intransitável).
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
- Pavimentação com blocos sextavados;
- Execução de sistema de drenagem na servidão.
Observações
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Figura 23. Mapa síntese dos problemas de drenagem da UTP 21 – Rio Tavares
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UTP 22 – MORRO DAS PEDRAS
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QUADRO SÍNTESE 1 – CARACTERIZAÇÃO DA BACIA HIDROGRÁFICA
NOME DA BACIA

UTP 22 – MORRO DAS PEDRAS

CONFIGURAÇÕES LOCAIS
ÁREA DE ABRANGÊNCIA
Localidades Integrantes: Campeche.

O relevo apresenta predomínio de áreas baixas,
caracterizado como planície costeira (planície
lacustre e planície eólica), com formação de
dunas provenientes das atividades do vento.
A planície apresenta solo arenoso, de
característica frágil e acumulador de água,
sendo um campo de dunas fixas, semifixas e
móveis, situado ao longo da praia do Campeche.
No noroeste da UTP localiza-se o Morro do
Campeche, de formação Granítica, com altura
máxima de 200 metros e ao sul o Morro das
Pedras, com cerca de 160 metros.
Vegetação de influencia marinha herbácea,
arbustiva e arbórea. Com predomínio de
vegetação herbácea fixando dunas.
A UTP apresenta alto grau de urbanização
ocasionando baixa condição de infiltração e alta
impermeabilização do solo.
DESCRIÇÃO FÍSICA BÁSICA DOS PRINCIPAIS
CORPOS HÍDRICOS

CARACTERÍSTICAS PREDOMINANTES DO MEIO
FÍSICO
A UTP do Morro das Pedras apresenta uma extensão
territorial de aproximadamente 10,80 km2.

Pela faixa litorânea em que essa UTP está
localizada há apenas pequenos córregos
intermitentes. O Riozinho do Campeche,
apresentando pequena extensão, é o principal
rio da UTP. As Lagoas da Chica e a Pequena
constituem-se
em
outros
importantes
elementos hídricos. São lagoas de água doce de
pequeno porte, formadas pelo relevo deprimido
e pelo afloramento do lençol superficial. A Lagoa
da Chica está relacionada à alta pluviosidade
local, secando quando em períodos secos. São
corpos aquosos típicos de formação lacustre de
restinga.

USO E OCUPAÇÃO DO SOLO
OCUPAÇÃO URBANA
A UTP Morro das Pedras abrange principalmente a região do Campeche, cuja ocupação acentuada e
desordenada vem se intensificado nos últimos anos. Apresenta zoneamentos predominantemente
passíveis de ocupação, os quais ocorrem em toda a planície costeira que compõe a bacia, inclusive nas
áreas sujeitas a inundações que circundam a Lagoa da Chica e a Lagoa Pequena. O ponto mais crítico é
próximo à praia onde as ocupações acabaram por ocultar o canal que ligava a Lagoa da Chica até o
Riozinho do Campeche. Nesta região existem pontos de cota muito baixos tornando-os vulneráveis a
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alagamentos, principalmente no entorno da Lagoa da Chica onde as construções já ocupam a zona
amortecimento de cheias, forçando a uma redução do espelho d'água da lagoa. O processo de ocupação
irregular também tem implicado em grande pressão sobre as áreas ambientalmente frágeis, neste caso
as dunas e restingas, determinando a sua degradação e descaracterização. A taxa média de
impermeabilidade prevista na área de ocupação é cerca de 70% segundo Plano Diretor.
O zoneamento predominante é de Área Residencial Predominante (ARP) seguida de Área de Preservação
Permanente (APP). Em menores proporções tem-se Área Turística Residencial (ATR), Área Residencial
Mista (ARM), Área Mista Central (AMC) e Área Comunitária e Institucional (ACI).
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ÁREAS AMBIENTALMENTE PROTEGIDAS
As áreas ambientalmente protegidas compreendem as Áreas de Preservação Permanente (APP)
constituídas pelas Dunas do Campeche, por topos de morro e por encostas, assim como as Lagoas da
Chica e Pequena e seu entorno, tombadas como patrimônio paisagístico e natural da cidade.
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INFRAESTRUTURA DE MACRO E MICRO DRENAGEM
MACRODRENAGEM
O sistema de macrodrenagem é caracterizado conforme descrito na sequência:
− Riozinho do Campeche: Inicia-se nas proximidades do marco da aviação, no Campeche, segue paralelo à
Avenida Pequeno Príncipe, passando entre residências e atravessando a Av. Campeche, para finalmente
desaguar na Praia do Campeche. Apresenta extensão de 2.669,24 metros em secção de leito natural e
tubular (tubulação de 80 cm de diâmetro entre a Avenida Pequeno Príncipe e as ruas do bairro). Não
apresenta influencia relevante da maré. Espaço para manutenção Inexistente.
− A drenagem ao longo da Avenida Pequeno Príncipe é feita por uma vala com trechos abertos e canalizados,
incluindo também pequenas valas de infiltração. Sofre influência de maré até próximo ao Supermercado
Hiperbom, perceptível pelo transbordamento da vala em períodos sem chuva.
MICRODRENAGEM
Todas as vias pavimentadas possuem sistema de microdrenagem, ainda que não cadastrados.
PROBLEMAS EXISTENTES
DIAGNÓSTICO TÉCNICO
I.
II.

III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

Alagamento em decorrência de enxurrada proveniente do morro na região da Rua Ambrósio João
da Silveira.
Alagamento na região entre as Ruas Francisco Vieira e Sagrado Coração de Jesus, nas
proximidades do trevo do Erasmo. Contribuição do escoamento superficial oriundo do Morro das
Pedras.
Alagamento na região entre as Travessas Jataíba e Flor de Pérola.
Alagamento na região da Rua Jardim dos Eucaliptos entre a Rua da Coruja e Rua dos Pinheiros.
Alagamento no final da Servidão Maria Cordeiro, Rua Cândido José da Rocha consta e imediações.
Inundação (extravasamento do canal de drenagem) no final da Avenida Pequeno Príncipe e
servidões a montante.
Alagamento na região entre as servidões Francisca Maria Vidal (Vó Chica) e Padre Alvino
Bertholdo Braun.
Alagamento na região entre as servidões Cecília Jacinta de Jesus e Mar do Leste.

DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO
I.

Alagamento na região próxima ao supermercado Bistek da Rodovia Francisco Thomaz dos Santos (SC406).
II. Alagamento ao longo do canal próximo à Rua Francisco Vieira. (Parte coincidente com Área XI e com Área
II do Diagnóstico Técnico)
III. Inundação na região próxima à Rua das Tilápias.
IV. Obstrução de acessório de drenagem na Servidão Maria Cordeiro Fernandes e Rua da Capela.
V. Alagamento paralelo à Avenida Pequeno Príncipe, no canal localizado do campo de Aviação.
VI. Alagamento na Servidão Vila Harmônia.
VII. Obstrução de acessório de drenagem na maior parte das vias principais, especialmente a Avenida
Campeche.
VIII. Alagamento na Travessa da Benção.
IX. Inundação na Servidão Amantino Cameu, na região da Cova Funda.
X. Alagamento na Servidão Teixeira.
XI. Assoreamento de canal na área alagável localizada na restinga das dunas da Joaquina até o Morro das
Pedras, compreendendo toda a orla.
XII. Alagamento no início da Servidão Quadros.
PROJETOS PREVISTOS OU EM IMPLANTAÇÃO
OBSERVAÇÕES
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QUADRO SÍNTESE 2 - CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema

UTP 22 – Morro das Pedras
Região da Rua Ambrósio João da Silveira (Localidade: Morro das Pedras).

Área de abrangência do problema
- Área I

Qualificação do problema (tipo)
Alagamento em decorrência de enxurrada proveniente do morro na região da Rua Ambrósio João da Silveira.
Histórico e frequência de ocorrência
− Frequência: mais de uma vez ao ano (na ocorrência de chuvas mais intensas em curto período de tempo)
Indicativo das origens do problema
− Trecho tubulado executado por partículas na encosta concentra o fluxo do escoamento superficial agravando o problema;
− Ausência/precariedade de sistema de drenagem;
− Fatores ambientais: relevo (encosta do morro com alta declividade).
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
−
−
−
−
−

Interferência no material de recobrimento da via (lajota);
Prejuízos materiais;
Interferência na mobilidade;
Proliferação de vetores;
Risco de doenças de veiculação hídrica.

Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
− Execução de estruturas para redução da energia do escoamento superficial.
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QUADRO SÍNTESE 2 - CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema

UTP 22 – Morro das Pedras
Região entre as Ruas Francisco Vieira e Sagrado Coração de Jesus, nas proximidades
do trevo do Erasmo (Localidade: Morro das Pedras).

Área de abrangência do problema
- Área II

Qualificação do problema (tipo)
Alagamento na região entre as Ruas Francisco Vieira e Sagrado Coração de Jesus, nas proximidades do trevo do Erasmo.
Contribuição do escoamento superficial oriundo do Morro das Pedras.
Histórico e frequência de ocorrência
− Frequência: mais de uma vez ao ano (na ocorrência de chuvas mais intensas ou prolongadas).
Indicativo das origens do problema
− Precariedade do sistema de drenagem com ocorrência de tubulações sob as edificações alteradas/executadas por
particulares sem critério;
− Impermeabilização da área com presença de assentamentos precários no local interferindo.
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
−
−
−
−

Prejuízos materiais;
Interferência na mobilidade;
Proliferação de vetores;
Risco de doenças de veiculação hídrica.

Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
− Ampliação da tubulação a jusante do trecho.
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QUADRO SÍNTESE 2 - CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema

UTP 22 – Morro das Pedras
Região entre as Travessas Jataíba e Flor de Pérola (Localidade: Campeche).

Área de abrangência do problema
- Área III

Qualificação do problema (tipo)
Alagamento na região entre as Travessas Jataíba e Flor de Pérola.
Histórico e frequência de ocorrência
− Frequência: mais de uma vez ao ano (na ocorrência de chuvas intensas).
Indicativo das origens do problema
− Precariedade do sistema de drenagem;
− Fatores ambientais: influência da maré;
− Assoreamento da drenagem vinculado com a influência da maré.
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
−
−
−
−

Prejuízos materiais;
Interferência na mobilidade;
Proliferação de vetores;
Risco de doenças de veiculação hídrica.

Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
− Necessidade de estudos aprofundados para solucionar o problema (possibilidade de remoção de famílias e área sujeita a
erosão costeira).
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QUADRO SÍNTESE 2 - CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema

UTP 22 – Morro das Pedras
Região da Rua Jardim dos Eucaliptos entre a Rua da Coruja e Rua dos Pinheiros
(Localidade: Campeche).

Área de abrangência do problema
- Área IV

Qualificação do problema (tipo)
Alagamento na região da Rua Jardim dos Eucaliptos entre a Rua da Coruja e Rua dos Pinheiros.
Histórico e frequência de ocorrência
− Frequência: mais de uma vez ao ano (na ocorrência de chuvas intensas).
Indicativo das origens do problema
− Precariedade do sistema de drenagem (existência apenas de valas de infiltração);
− Impermeabilização do solo;
− Fatores ambientais: área natural para retenção e amortecimento da drenagem em razão da configuração do relevo e ainda
com presença de lençol freático elevado.
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
− Prejuízos materiais;
− Interferência na mobilidade;
− Risco de contaminação por doenças de veiculação hídrica.
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
− Emergencial/paliativa: redimensionamento do extravasor existente.

527

QUADRO SÍNTESE 2 - CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema

UTP 22 – Morro das Pedras
Final da Servidão Maria Cordeiro, Rua Cândido José da Rocha consta e imediações.
(Localidade: Campeche).

Área de abrangência do problema
- Área V

Qualificação do problema (tipo)
Alagamento no final da Servidão Maria Cordeiro, Rua Cândido José da Rocha consta e imediações.
Histórico e frequência de ocorrência
− Frequência: mais de uma vez ao ano (na ocorrência de chuvas mais intensas em curto período de tempo).
Indicativo das origens do problema
− Ausência de sistema de drenagem contando apenas com soluções precárias com execução de tubulação por particulares
sem critério;
− Fatores ambientais: relevo (declividade da encosta, agravado por ocupações irregulares).
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
−
−
−
−
−

Prejuízos materiais;
Interferência na mobilidade;
Proliferação de vetores;
Risco de doenças de veiculação hídrica;
Erosão.

Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
− Implantação de sistema de drenagem.
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QUADRO SÍNTESE 2 - CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema

UTP 22 – Morro das Pedras
Final da Avenida Pequeno Príncipe e servidões a montante (Localidade: Campeche).

Área de abrangência do problema
- Área VI

Qualificação do problema (tipo)
Inundação (extravasamento do canal de drenagem) no final da Avenida Pequeno Príncipe e servidões a montante.
Histórico e frequência de ocorrência
− Frequência: mais de uma vez ao ano (na ocorrência de chuvas intensas).
Indicativo das origens do problema
− Estrangulamento da seção (tubulação de 60 cm) em área localizada em estacionamento particular junto a Avenida Pequeno
Príncipe;
− A jusante desse ponto a tubulação de drenagem encontra-se subdimensionada (2 tubulações de 60 cm).
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
−
−
−
−

Prejuízos materiais;
Interferência na mobilidade;
Proliferação de vetores;
Risco de doenças de veiculação hídrica.

Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
− Ampliação do diâmetro da tubulação.
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QUADRO SÍNTESE 2 - CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema

UTP 22 – Morro das Pedras
Região entre as servidões Francisca Maria Vidal (Vó Chica) e Padre Alvino Bertholdo
Braun, defronte ao Campo do Cruz de Malta (Localidade: Rio Tavares).

Área de abrangência do problema
- Área VII

Qualificação do problema (tipo)
Alagamento na região entre as servidões Francisca Maria Vidal (Vó Chica) e Padre Alvino Bertholdo Braun.
Histórico e frequência de ocorrência
− Frequência: mais de uma vez ao ano (na ocorrência de chuvas intensas).
Indicativo das origens do problema
− Deficiências do sistema de drenagem (existência de tubulação cruzando as vias mas sem a declividade adequada e
existência de drenos individuais);
− Fatores ambientais: relevo (pequeno trecho de encosta).
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
−
−
−
−

Prejuízos materiais;
Interferência na mobilidade;
Proliferação de vetores;
Risco de doenças de veiculação hídrica.

Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
− Melhorias no sistema de drenagem.
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QUADRO SÍNTESE 2 - CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema

UTP 22 – Morro das Pedras
Região entre as servidões Cecília Jacinta de Jesus e Mar do Leste (Localidade:
Campeche).

Área de abrangência do problema
- Área VIII

Qualificação do problema (tipo)
Alagamento na região entre as servidões Cecília Jacinta de Jesus e Mar do Leste.
Histórico e frequência de ocorrência
− Frequência: mais de uma vez ao ano (na ocorrência de chuvas intensas).
Indicativo das origens do problema
− Precariedade do sistema de drenagem (existência apenas de valas de infiltração);
− Impermeabilização do solo;
− Fatores ambientais: área natural para retenção e amortecimento da drenagem em razão da configuração do relevo
(“bolsão” entre o morro da Pedrita e o campo de Dunas) e ainda com presença de lençol freático elevado.
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
−
−
−
−

Prejuízos materiais;
Interferência na mobilidade;
Proliferação de vetores;
Risco de doenças de veiculação hídrica.

Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
− Emergencial/paliativa: redimensionamento do extravasor existente.
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QUADRO SÍNTESE 3 – CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS JUNTO À POPULAÇÃO
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema

UTP 22 – Morro das Pedras
Na região próxima ao supermercado Bistek da Rodovia Francisco Thomaz dos Santos
(SC-406). (Localidade: Morro das Pedras).

Área de abrangência do problema
- Área I

Qualificação do problema (tipo)
Alagamento na região próxima ao supermercado Bistek da Rodovia Francisco Thomaz dos Santos (SC-406).
Histórico e frequência de ocorrência
Frequência: na ocorrência de chuvas de maior intensidade, sendo um problema recorrente da região.
Indicativo das origens do problema
- Ausência de sistema de drenagem eficiente;
- Obstrução por entupimento de equipamentos de drenagem existentes.
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
- Torna o trânsito perigoso.
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
Observações
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QUADRO SÍNTESE 3 – CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS JUNTO À POPULAÇÃO
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema
Área de abrangência do problema

UTP 22 – Morro das Pedras
Ao longo do canal próximo à Rua Francisco Vieira. (Localidade: Morro das Pedras)

- Área II

Qualificação do problema (tipo)
Alagamento ao longo do canal próximo à Rua Francisco Vieira.
Histórico e frequência de ocorrência
- Histórico: há pelo menos 8 anos.
Indicativo das origens do problema
- Problema de retenção da água à montante;
- Tubulação irregular do curso d’água.
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
- Impacto ambiental e ocupação desordenada;
- Ações e denúncias no Ministério Público Federal.
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
- Remoção da ocupação e da tubulação irregular.
Observações
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QUADRO SÍNTESE 3 – CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS JUNTO À POPULAÇÃO
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema
Área de abrangência do problema

UTP 22 – Morro das Pedras
Na região próxima à Rua das Tilápias . (Localidade: Campeche).

- Área III

Qualificação do problema (tipo)
Inundação na região próxima à Rua das Tilápias.
Histórico e frequência de ocorrência
- Histórico: ocorre desde a operação tapete preto, na qual a lagoa passou a receber o escoamento de outras ruas
Indicativo das origens do problema
- Aumento das contribuições para a lagoa após a operação Tapete Preto (pavimentação das vias da região)
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
- Destruição de patrimônio privado;
- Risco de transmissão de doenças;
- Interferência no trânsito.
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
- Estudar a possibilidade de um sangradouro da lagoa da chica em direção ao mar.
Observações
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QUADRO SÍNTESE 3 – CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS JUNTO À POPULAÇÃO
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema
Área de abrangência do problema

UTP 22 – Morro das Pedras
Servidão Maria Cordeiro Fernandes e Rua da Capela. (Localidade: Campeche)

- Área IV

Qualificação do problema (tipo)
Obstrução de acessório de drenagem na Servidão Maria Cordeiro Fernandes e Rua da Capela.
Histórico e frequência de ocorrência
- Histórico: há mais de 3 anos.
- Frequência: na ocorrência de chuvas.
Indicativo das origens do problema
- Sedimentos como areia, descem da Serv. Maria Cordeiro, que atualmente não é pavimentada, obstruindo o sistema de
drenagem da Rua da Capela.
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
- Alagamentos na Rua da Capela;
- Obstrução dos bueiros;
- Transtornos na passagem de ciclistas e pedestres (especialmente pedestres com carrinhos de bebê);
- Calçadas ficam cobertas pela areia.
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
- Limpar com frequência as caixas de infiltração;
- Pavimentar a Servidão Maria Cordeiro Fernandes.
Observações
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QUADRO SÍNTESE 3 – CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS JUNTO À POPULAÇÃO
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema

UTP 22 – Morro das Pedras
Paralelo à Avenida Pequeno Príncipe, no canal localizado do campo de Aviação.
(Localidade: Campeche)

Área de abrangência do problema
- Área V

Qualificação do problema (tipo)
Alagamento paralelo à Avenida Pequeno Príncipe, no canal localizado do campo de Aviação.
Histórico e frequência de ocorrência
- Histórico: desde a década de 1990.
- Frequência: sempre quando há manutenções.
Indicativo das origens do problema
- Ligações clandestinas de esgoto.
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
- Insalubridade;
- Aumento da propagação de vetores de doenças, principalmente mosquitos.
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
- Vistoria da vigilância sanitária, para identificar as ligações clandestinas de esgoto;
- Dispor vegetação ao longo da beira do canal.
Observações
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QUADRO SÍNTESE 3 – CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS JUNTO À POPULAÇÃO
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema
Área de abrangência do problema

UTP 22 – Morro das Pedras
Servidão Vila Harmônia. (Localidade: Campeche)

- Área VI

Qualificação do problema (tipo)
Alagamento na Servidão Vila Harmônia.
Histórico e frequência de ocorrência
- Histórico: há 30 anos.
- Frequência: varia, sendo a cada 2 ou 3 anos.
Indicativo das origens do problema
- Após escorrer do Morro do Lampião e descer por 2 calhas pluviais, a água da chuva desemboca na Rua Vila Harmônia onde
fica concentrada.
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
- O acesso à rua fica bloqueado.
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
- Implementação de canalização adequada;
- Pavimentação da rua com lajotas, a fim de evitar a impermeabilização total do solo.
Observações
- Há 5 anos foi executada uma obra canalização, no entanto, esta não solucionou o problema em questão, visto que os tubos
instalados são muito pequenos.
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QUADRO SÍNTESE 3 – CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS JUNTO À POPULAÇÃO
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema

UTP 22 – Morro das Pedras
Na maior parte das vias principais, especialmente a Avenida Campeche. (Localidade: Rio
Tavares e Campeche)

Área de abrangência do problema
- Área VII.A

Qualificação do problema (tipo)
Obstrução de acessório de drenagem na maior parte das vias principais, especialmente a Avenida Campeche.
Histórico e frequência de ocorrência
- Histórico: desde a implantação do sistema de drenagem.
- Frequência: constantemente.
Indicativo das origens do problema
- Ruas não pavimentadas que apresentam cota mais elevada em relação às vias coletoras, conduzem sedimentos para as bocas
de lobo dessas vias.
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
- Alagamentos nas vias principais, que apresentam cota mais baixa;
- Surgimento de grande quantidade de areia e lama nas vias pavimentadas;
- Dificuldade na acessibilidade, principalmente de pedestres e ciclistas.
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
- Calçamento ou pavimentação das ruas de cota mais elevada com pavimento drenante;
- Manutenção periódica das galerias pluviais.
Observações
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QUADRO SÍNTESE 3 – CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS JUNTO À POPULAÇÃO
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema

UTP 22 – Morro das Pedras
Na maior parte das vias principais, especialmente a Avenida Campeche. (Localidade: Rio
Tavares e Campeche)

Área de abrangência do problema
- Área VII.B

Qualificação do problema (tipo)
Obstrução de acessório de drenagem na maior parte das vias principais, especialmente a Avenida Campeche.
Histórico e frequência de ocorrência
- Histórico: desde a implantação do sistema de drenagem.
- Frequência: constantemente.
Indicativo das origens do problema
- Ruas não pavimentadas que apresentam cota mais elevada em relação às vias coletoras, conduzem sedimentos para as bocas
de lobo dessas vias.
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
- Alagamentos nas vias principais, que apresentam cota mais baixa;
- Surgimento de grande quantidade de areia e lama nas vias pavimentadas;
- Dificuldade para a acessibilidade, principalmente de pedestres e ciclistas.
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
- Calçamento ou pavimentação das ruas de cota mais elevada com pavimento drenante;
- Manutenção periódica das galerias pluviais.
Observações
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QUADRO SÍNTESE 3 – CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS JUNTO À POPULAÇÃO
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema
Área de abrangência do problema

UTP 22 – Morro das Pedras
Travessa da Benção. (Localidade: Rio Tavares)

- Área VIII

Qualificação do problema (tipo)
Alagamento na Travessa da Benção.
Histórico e frequência de ocorrência
- Frequência: na ocorrência de chuvas intensas.
Indicativo das origens do problema
- Desnível existente na rua.
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
- Transtornos no tráfego de veículos na rua.
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
- Implantação de bocas de lobo na extensão da via.
Observações
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QUADRO SÍNTESE 3 – CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS JUNTO À POPULAÇÃO
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema
Área de abrangência do problema

UTP 22 – Morro das Pedras
Servidão Amantino Cameu, na região da Cova Funda. (Localidade: Rio Tavares)

- Área IX

Qualificação do problema (tipo)
Inundação na Servidão Amantino Cameu, na região da Cova Funda.
Histórico e frequência de ocorrência

Indicativo das origens do problema
- Ocorrência de chuvas.
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
Observações
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QUADRO SÍNTESE 3 – CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS JUNTO À POPULAÇÃO
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema
Área de abrangência do problema

UTP 22 – Morro das Pedras
Servidão Teixeira. (Localidade: Rio Tavares)

- Área X

Qualificação do problema (tipo)
Alagamento na Servidão Teixeira.
Histórico e frequência de ocorrência
- Frequência: constantemente.
Indicativo das origens do problema
- Falta de escoamento;
- Insuficiência da rede de drenagem existente.
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
- Melhorias na rede de drenagem.
Observações
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QUADRO SÍNTESE 3 – CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS JUNTO À POPULAÇÃO
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema

UTP 22 – Morro das Pedras
Área alagável localizada na restinga das dunas da Joaquina até o Morro das Pedras,
compreendendo toda a orla. (Localidade: Campeche)

Área de abrangência do problema
- Área XI

Qualificação do problema (tipo)
Assoreamento de canal na área alagável localizada na restinga das dunas da Joaquina até o Morro das Pedras,
compreendendo toda a orla.
Histórico e frequência de ocorrência
- Histórico: há 20 anos.
- Frequência: constantemente (a situação piora após a ocorrência de chuvas).
Indicativo das origens do problema
- Ocupação irregular de áreas inundáveis;
- Aumento da vazão das águas pluviais e do esgoto;
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
- Contaminação e poluição da área de restinga, da praia e do mar.
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
- Paralização das construções em andamento e impedimento de novas edificações na região;
- Remoção das construções irregulares localizadas sobre Áreas de Preservação Permanente (APP);
- Fiscalizar o lançamento irregular de esgotos na rede de drenagem pluvial;
- Monitoramento da qualidade dos efluentes das ETE’S (Estação de Tratamento de Esgotos);
- Monitoramento da qualidade das águas dos córregos;
- Estabelecer, exigir e fiscalizar um padrão máximo de impermeabilização do solo por lote;
- Incentivar ações de retenção das águas no lote.
Observações
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QUADRO SÍNTESE 3 – CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS JUNTO À POPULAÇÃO
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema
Área de abrangência do problema

UTP 22 – Morro das Pedras
Início da Servidão Quadros. (Localidade: Rio Tavares)

- Área XII

Qualificação do problema (tipo)
Alagamento no início da Servidão Quadros.
Histórico e frequência de ocorrência
- Frequência: recorrente, geralmente na ocorrência de chuvas intensas.
Indicativo das origens do problema
- Ausência de sistema de drenagem.
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
- Obstrução da passagem de pedestres.
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
Observações
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Figura 24. Mapa síntese dos problemas de drenagem da UTP 22 – Morro das Pedras
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UTP 23 – TAPERA
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QUADRO SÍNTESE 1 – CARACTERIZAÇÃO DA BACIA HIDROGRÁFICA
UTP 23 – TAPERA
NOME DA BACIA
CONFIGURAÇÕES LOCAIS
O relevo é dominado por uma extensa planície
costeira, caracterizada como terraço marinho
antigo e recente nas margens do Rio Alto Ribeirão
e presença de planície de manguezal e marinha
próximos à baía, na foz do rio. Ao sul observa-se a
presença do Morro do Ribeirão, com mais de 520
metros (dissecação em montanha) com rampas
colúvio-eluvionais (formação por alterações de
rochas in situ e por depósitos de sedimentos das
partes mais altas) em direção ao norte.

ÁREA DE ABRANGÊNCIA
Localidades integrantes: Alto Ribeirão.

Ao norte da UTP também se encontra uma
pequena encosta (dissecação em morraria), com
aproximadamente 100 metros de altitude, que
assim como o Morro do Ribeirão, encontra-se no
domínio Granito Florianópolis.
A vegetação presente na UTP é de influência
marinha herbácea e arbustiva, com predomínio
de Capoeira e Capoeirinha nas áreas baixas e de
Floresta Ombrófila Densa em diversos estágios
nas encostas dos morros.
DESCRIÇÃO FÍSICA BÁSICA DOS PRINCIPAIS
CORPOS HÍDRICOS
Com mananciais de boa vazão para
abastecimento local, o rio Alto Ribeirão é o
principal rio dessa Bacia, além de rios de planície
como o ribeirão do Porto. Além do aquífero Ilha
nas encostas, o aquífero Conceição também está
presente sobre a planície, porém estão
subutilizados.
CARACTERÍSTICAS
MEIO FÍSICO

PREDOMINANTES

DO

A UTP 23 - Bacia da Tapera possui uma área
aproximada de 7,60 km².

Apresenta uma área inundável, conforme
caracterizado no geoprocessamento do
município (ver mapa de inundação).

USO E OCUPAÇÃO DO SOLO
OCUPAÇÃO URBANA
Boa parte de sua área, principalmente nas encostas, está configurada como ambientalmente protegida, tanto
como Áreas de Preservação Permanente (APP), como de Áreas de Preservação de Uso Limitado de Encosta
(APL-E). A ocupação apresenta-se mais consolidada nas áreas de planícies, configuradas como Área
Residencial Predominante (ARP), Área Residencial Mista (ARM), Área de Urbanização Especial (AUE), Área
Comunitária Institucional (ACI) e Área Mista de Serviços (AMS). Observa-se também uma pequena porção de
Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS), justamente nas áreas suscetíveis à inundação marinha.
A ocupação urbana encontra-se em consolidação, sendo a região caracterizada por ser um balneário de
recreio, bairro residencial e familiar, com ocupação ao longo da rodovia Baldicero Filomeno caracterizando
pela implantação de loteamentos e condôminos horizontais. Essas ocupações encontram-se em situação de
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risco associada a construções inadequadas em áreas de inundação e canais de drenagem, devido ao
desmatamento da planície e das encostas da UTP.
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ÁREAS AMBIENTALMENTE PROTEGIDAS
A UTP 23 apresenta como Área de Preservação Permanente (APP) o Manguezal da Tapera, bem como as Áreas
de Preservação Permanente (APP) de topo de morro, encostas e de margens de cursos d’água.
INFRAESTRUTURA DE MACRO E MICRO DRENAGEM
MACRODRENAGEM
O Rio Alto Ribeirão nasce no Morro do Ribeirão e pela declividade acentuada possui grau considerável de
processos erosivo nas encostas.
A UTP da Tapera no que diz respeito à drenagem compreende a área em torno da Estrada Velha do Alto
Ribeirão, sendo que o sistema de macrodrenagem não apresenta caracterização descrita no plano de
saneamento.
MICRODRENAGEM
Todas as vias pavimentadas possuem sistema de microdrenagem, ainda que não cadastrado, em suas
respectivas abrangências.
PROBLEMAS EXISTENTES
DIAGNÓSTICO TÉCNICO
I. Alagamento na região das ruas Severiano Firmino Martins, João Agostinho Vieira e Servidão Verde Vale.
DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO
I.

Inundação costeira na Servidão Evandino Gregório da Costa, região também conhecida como “Ilha das
Cabras”.
II. Inundação costeira na Rodovia Açoriana, próximo à residência de número 171.
III. Enxurrada na Região entre a Rodovia Baldicero Filomeno e a Rodovia Açoriana.
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IV.
V.
VI.
VII.

Inundação na região entre a Rodovia Baldicero Filomeno e o Rio Ribeirão Grande.
Alagamento no final da Servidão Fernando Luiz Botelho.
Alagamento na Rua Bom Jardim.
Inundação na região próxima ao Conselho Comunitário Baldicero Filomeno, situado na Rodovia Baldicero
Filomeno, até a área do Centro de Saúde Alto Ribeirão, localizado na Rua Severiano Firmino Martins.
VIII. Alagamento na Rua João Agostinho Vieira.
PROJETOS PREVISTOS OU EM IMPLANTAÇÃO
OBSERVAÇÕES
- Importante salientar a proteção dos Campos de Dunas e áreas de restinga como repositores naturais dos
Aquíferos.

551

QUADRO SÍNTESE 2 - CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema

UTP 23 – Tapera
Região das ruas Severiano Firmino Martins, João Agostinho Vieira e servidão Verde
Vale. (Localidade: Tapera).

Área de abrangência do problema
- Área I

Qualificação do problema (tipo)
Alagamento na região das ruas Severiano Firmino Martins, João Agostinho Vieira e Servidão Verde Vale.
Histórico e frequência de ocorrência
− Frequência: a cada chuva forte.
Indicativo das origens do problema
− Insuficiência do sistema de drenagem para escoamento das águas;
− Assoreamento do canal.
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
− Interferência na mobilidade.
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
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QUADRO SÍNTESE 3 – CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS JUNTO À POPULAÇÃO
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema

UTP 23 – Tapera
Servidão Evandino Gregório da Costa, região também conhecida como “Ilha das Cabras”.
(Localidade: Tapera).

Área de abrangência do problema
- Área I

Qualificação do problema (tipo)
Inundação costeira na Servidão Evandino Gregório da Costa, região também conhecida como “Ilha das Cabras”.
Histórico e frequência de ocorrência
- Histórico: há cerca de 30 anos.
- Frequência: 2 a 3 vezes ao ano, geralmente na ocorrência de chuvas intensas aliadas à maré alta.
Indicativo das origens do problema
- Tubulação implementada para encaminhar a vazão das águas do rio sob a servidão está quebrada devido à circulação de
caminhões da COMCAP.
- Implantação da servidão, aproximadamente no final da década de 1970 e início de 1980, que provocou o bloqueio do curso
d’água.
- A situação piorou com a ocupação na parte leste da servidão, localizada abaixo da via.
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
- Inundação das residências próximas;
- Interferência na mobilidade urbana da região.
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
- Obras de reparo na tubulação instalada sob a servidão;
- Aumento do nível da rua.
Observações
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QUADRO SÍNTESE 3 – CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS JUNTO À POPULAÇÃO
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema
Área de abrangência do problema

UTP 23 – Tapera
Rodovia Açoriana, próximo à residência de número 171. (Localidade: Tapera)

- Área II

Qualificação do problema (tipo)
Inundação costeira na Rodovia Açoriana, próximo à residência de número 171.
Histórico e frequência de ocorrência
- Histórico: há cerca de 30 anos;
- Frequência: 2 a 3 vezes ao ano, principalmente na ocorrência de chuvas intensas aliadas à movimentação da maré.
Indicativo das origens do problema
- Represamento da água sob a ponte.
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
- Danos às residências próximas.
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
- Melhorias no fluxo de água sob a ponte.
Observações
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QUADRO SÍNTESE 3 – CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS JUNTO À POPULAÇÃO
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema

UTP 23 – Tapera
Região entre a Rodovia Baldicero Filomeno e a Rodovia Açoriana. (Localidade: Tapera e
Ribeirão da Ilha).

Área de abrangência do problema
- Área III

Qualificação do problema (tipo)
Enxurrada na Região entre a Rodovia Baldicero Filomeno e a Rodovia Açoriana.
Histórico e frequência de ocorrência
- Histórico: há pelo menos 30 anos.
- Frequência: 2 a 3 vezes por ano, principalmente na ocorrência de chuvas intensas.
Indicativo das origens do problema
- A Rodovia implantada criou uma barreira física, fazendo com que a água da enxurrada atinja as residências próximas. Essa
água fica também represada devido ao retorno das águas do rio.
- Casas construídas em nível abaixo da rodovia.
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
- Avaria residências próximas;
- Interfere na mobilidade urbana, especialmente das Rodovias;
- Danifica o calçamento existente.
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
- Execução de canal de drenagem para interligá-lo ao rio principal;
- Melhorias no escoamento das águas sob a ponte para que essas não sejam mais represadas.
Observações
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QUADRO SÍNTESE 3 – CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS JUNTO À POPULAÇÃO
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema

UTP 23 – Tapera
Região entre a Rodovia Baldicero Filomeno e o Rio Ribeirão Grande. (Localidade:
Ribeirão da Ilha).

Área de abrangência do problema
- Área IV

Qualificação do problema (tipo)
Inundação na região entre a Rodovia Baldicero Filomeno e o Rio Ribeirão Grande.
Histórico e frequência de ocorrência
- Histórico: há muito tempo.
- Frequência: na ocorrência de chuvas.
Indicativo das origens do problema
- Diâmetro da galeria pluvial existente não comporta a vazão da água.
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
- Alagamentos atingem também o Jardim Ribeirão;
- Calçadas da região ficam danificadas.
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
- Desassoreamento do Rio Ribeirão Grande e plantio de árvores em suas margens;
- Limpeza do rio que corta o Jardim Ribeirão;
- Implementação de parque linear ao longo do Rio Ribeirão Grande.
Observações
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QUADRO SÍNTESE 3 – CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS JUNTO À POPULAÇÃO
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema
Área de abrangência do problema

UTP 23 – Tapera
Final da Servidão Fernando Luiz Botelho. (Localidade: Ribeirão da Ilha).

- Área V

Qualificação do problema (tipo)
Alagamento no final da Servidão Fernando Luiz Botelho.
Histórico e frequência de ocorrência
- Frequência: na ocorrência de chuvas.
Indicativo das origens do problema
- Diâmetro da galeria pluvial existente não comporta a vazão da água.
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
Observações
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QUADRO SÍNTESE 3 – CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS JUNTO À POPULAÇÃO
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema
Área de abrangência do problema
- Área VI

UTP 23 – Tapera
Rua Bom Jardim. (Localidade: Ribeirão da Ilha)

Qualificação do problema (tipo)
Alagamento na Rua Bom Jardim.
Histórico e frequência de ocorrência
- Histórico: desde 2010.
- Frequência: na ocorrência de chuvas intensas.
Indicativo das origens do problema
- Circulação de caminhões na área ocasionou danos ao calçamento e ruptura dos canos de drenagem;
- A COMCAP realizou a retirada de vegetação na área, no entanto, não realizou a coleta da mesma. Dessa forma, houve o
acúmulo de remanescentes vegetais nas tubulações que consequentemente ficaram obstruídas;
- Obras de canalização foram realizadas no Loteamento Vilas do Ribeirão, sem acrescentar bocas de lobo aos acessórios de
drenagem;
- Diâmetro das tubulações de drenagem é inadequado.
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
- Alagamentos nas residências próximas.
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
- Refazer a drenagem do Loteamento Vilas do Ribeirão;
- Oferecer educação ambiental à população local afim de evitar que o esgoto seja despejado no rio.
Observações
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QUADRO SÍNTESE 3 – CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS JUNTO À POPULAÇÃO
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema

UTP 23 – Tapera
Região próxima ao Conselho Comunitário Baldicero Filomeno, situado na Rodovia
Baldicero Filomeno, até a área do Centro de Saúde Alto Ribeirão, localizado na Rua
Severiano Firmino Martins. (Localidade: Ribeirão da Ilha)

Área de abrangência do problema
- Área VII

Qualificação do problema (tipo)
Inundação na região próxima ao Conselho Comunitário Baldicero Filomeno, situado na Rodovia Baldicero Filomeno, até a
área do Centro de Saúde Alto Ribeirão, localizado na Rua Severiano Firmino Martins.
Histórico e frequência de ocorrência
- Histórico: há cerca de 12 anos.
- Frequência: na ocorrência de chuvas intensas.
Indicativo das origens do problema
- Obstrução no córrego próximo ao Conselho Comunitário do Ribeirão da Ilha.
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
- Inundação em parte da Rodovia Baldicero Filomeno, interferindo no tráfego de veículos;
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
- Desobstrução do córrego próximo ao Conselho Comunitário do Ribeirão da Ilha.
Observações
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QUADRO SÍNTESE 3 – CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS JUNTO À POPULAÇÃO
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema
Área de abrangência do problema

UTP 23 – Tapera
Rua João Agostinho Vieira. (Localidade: Ribeirão da Ilha)

- Área VIII

Qualificação do problema (tipo)
Alagamento na Rua João Agostinho Vieira.
Histórico e frequência de ocorrência
- Histórico: há mais de 10 anos.
- Frequência: na ocorrência de chuvas intensas.
Indicativo das origens do problema
- Diâmetro das canalizações é pequeno, sendo de aproximadamente 40 cm;
- Drenagem na região é insuficiente, provocando o escoamento das águas pela rua.
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
- Pontos de alagamento na esquina da Rodovia Baldicero Filomeno com a Rua João Agostinho Vieira além de pontos específicos
da Rua João Agostinho Vieira, identificados na área próxima ao campo de futebol e na região central da extensão da via.
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
- Substituição das tubulações atuais por outras com maior diâmetro.
Observações
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Figura 25. Mapa síntese dos problemas de drenagem da UTP 23 – Tapera
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UTP 24 – RIBEIRÃO DA ILHA
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QUADRO SÍNTESE 1 – CARACTERIZAÇÃO DA BACIA HIDROGRÁFICA
NOME DA BACIA

UTP 24 – RIBEIRÃO DA ILHA

CONFIGURAÇÕES LOCAIS
ÁREA DE ABRANGÊNCIA
Localidades Integrantes: Ribeirão da Ilha e
Carianos.

O relevo é caracterizado por um modelado de
dissecação em montanha alinhando-se por toda
extensão da UTP no sentido norte/sul. Apresenta
pequenas áreas de planície, com deposição
predominante variando de flúvio-marinha a de baía
(próxima a comunidade do Ribeirão da Ilha, Costeira
do Ribeirão da Ilha, Tapera, Praia Grande e Caieira da
Barra do Sul), marinha e eólica (na Ponta do
Caiacanguçu), praial de baía (na praia do Sinhô) e
paludial (na praia da Tapera).
Na Praia de Naufragados observa-se a presença de
sedimentos arenosos marinho praiais, além de
sedimentos areno-silticos argilosos, típicos de
ambientes paludiais. Ao longo da planície junto ao
Rio da Tapera, observam-se a presença de
sedimentos marinhos e eólicos retrabalhados, além
de sedimentos de baías. Na Praia de Fora e Praia da
Ponta, os sedimentos ocorrentes são característicos
de baías, com deposição marinha e eólica entre elas.
Na Costeira do Ribeirão da Ilha, predominam os
sedimentos arenosos de origem marinho praial.
A vegetação da UTP é caracterizada por sofrer
influência marinha herbácea e arbustiva nas áreas
próximas ao mar, com predomínio de capoeira,
capoeirinha e capoeirão nas encostas.
DESCRIÇÃO FÍSICA BÁSICA DOS PRINCIPAIS CORPOS
HÍDRICOS

CARACTERÍSTICAS PREDOMINANTES DO MEIO
FÍSICO

Pela declividade e por correr diretamente das
encostas para a Baía Sul, há poucos rios importantes
nessa área, mas muitos córregos intermitentes. Dos
rios perenes destaque para o Rio Tapera e o Rio
Naufragados.

A UTP 24 – Ribeirão da Ilha possui uma extensão
territorial aproximada de 27,30 Km2.
USO E OCUPAÇÃO DO SOLO
OCUPAÇÃO URBANA
Sob o ponto de vista da ocupação urbana, a característica marcante desta UTP é a restrição de usos
determinada pelo aspecto ambiental, de modo que aproximadamente 50% do território estão zoneados como
Área de Preservação Permanente – APP (topo de morro e encosta) e 18% zoneados como Área de Preservação
com Uso Limitado – Encostas (APL-E). Observa-se pequenas porções de Área Residencial Predominante (ARP),
Área Residencial Mista (ARM) e Área de Preservação Cultural (APC).
Ocupação urbana da UTP apresenta características de áreas rurais naturais protegidas, com ocupação ao
longo das margens da baía. As áreas de APP ao longo dos canais de drenagem não estão sendo observadas,
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contribuindo assim para a erosão e assoreamento. Verifica-se ainda relativa pressão de ocupação urbana em
direção às encostas.
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ÁREAS AMBIENTALMENTE PROTEGIDAS
A UTP 24 possui como áreas ambientalmente protegidas o Parque Estadual do Tabuleirinho (parte integrante
do Parque Estadual da Serra do Tabuleiro), bem como as Áreas de Proteção Permanente de margens de curso
d’água, topo de morros e encostas.
INFRAESTRUTURA DE MACRO E MICRO DRENAGEM
MACRODRENAGEM
O sistema de macrodrenagem não apresenta caracterização no plano de saneamento.
MICRODRENAGEM
Todas as vias pavimentadas possuem sistema de microdrenagem, ainda que não cadastrado, em suas
respectivas abrangências.
PROBLEMAS EXISTENTES
DIAGNÓSTICO TÉCNICO
I.

Inundação em região da Rodovia Baldicero Filomeno nas proximidades da escola Básica Dom
Jaime Câmara.

PROJETOS PREVISTOS OU EM IMPLANTAÇÃO
OBSERVAÇÕES

566

QUADRO SÍNTESE 2 - CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema

UTP 24 – Ribeirão da Ilha
Região da Rodovia Baldicero Filomeno nas proximidades da escola Básica Dom Jaime
Câmara (Localidade: Freguesia do Ribeirão).

Área de abrangência do problema
- Área I

Qualificação do problema (tipo)
Inundação em região da Rodovia Baldicero Filomeno nas proximidades da escola Básica Dom Jaime Câmara.
Histórico e frequência de ocorrência
− Frequência: uma vez ao ano (na ocorrência de chuvas intensas).
Indicativo das origens do problema
− Assoreamento do rio
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
− Prejuízos materiais;
− Risco de contaminação por doenças de veiculação hídrica.
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
− Desassoreamento do rio.
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Figura 26. Mapa síntese dos problemas de drenagem da UTP 24 – Ribeirão da Ilha
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UTP 25 – LAGOA DO PERI
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QUADRO SÍNTESE 1 – CARACTERIZAÇÃO DA BACIA HIDROGRÁFICA
NOME DA BACIA
CONFIGURAÇÕES LOCAIS

UTP 25 - LAGOA DO PERI

ÁREA DE ABRANGÊNCIA
Localidades integrantes: Lagoa do Peri, Sertão
do Peri e Armação.

Na face leste da UTP, faixa que se estende do Morro
das Pedras ao Morro do Peri, encontra-se uma
planície caracterizada por uma rampa de dissipação
com cordões de restinga. Da praia da Armação a
montante, observa-se a presença de sedimentos
marinhos litorâneos e eólicos retrabalhados, seguido
por sedimentos areno-silticos argilosos de baía e
laguna. Ainda há a acumulação lacustre nas margens
de toda a lagoa, assim como, acumulação fluviolacustre ao longo do rio Peri (Rio Sangradouro).
As maiores altitudes da Lagoa do Peri estão situadas
ao longo das cristas que contornam a bacia
hidrográfica. Entre os picos mais elevados estão o
morro da Chapada (440m), morro da Tapera (371m),
morro da Boa Vista (350 m) e morro do Peri (320m).
A vegetação da UTP é constituída por Floresta
Ombrófila Densa Submontana e montana no
embasamento cristalino com elevado índice de
preservação, com áreas de capoeirinha, capoeira e
capoeirão no Sertão do Peri. Presença de vegetação
litorânea na planície costeira, além de pequeno
reflorestamento de espécies exóticas que vem sendo
substituído ao longo dos últimos anos por espécies
nativas.

CARACTERÍSTICAS
MEIO FÍSICO

PREDOMINANTES

DO

A UTP 25 – Lagoa do Peri possui uma área
aproximada de 19,866 km2. O relevo apresenta
domínio das terras altas, parte integrante das
serras do Leste Catarinense, cujas,
características são as cristas angulosas
intercaladas por depressões e elevações,
basicamente constituídas por material de
formação
granítica
com
declividades
acentuadas, denominados como Morro do
Ribeirão (norte a oeste da UTP), Morro da
Chapada (sudoeste), Morro da Boa Vista (sul),
Morro do Peri (sudeste) e Morro das Pedras
(nordeste), este caracterizado pela dissecação
em morraria e os demais caracterizados pela
dissecação em montanha, com rampas de
dissipação na vertente.

DESCRIÇÃO FÍSICA BÁSICA DOS PRINCIPAIS CORPOS
HÍDRICOS
A Lagoa do Peri se constitui no mais significativo
corpo hídrico desta bacia. Apresenta uma superfície
de 5,10 km2, com comprimento total de cerca 3,9 km
e larguras variáveis entre 1,9 km e 0,6 km. Como
principal aporte d’água, possui dois rios principais:
Cachoeira Grande e Ribeirão Grande (Rio Sertão), que
nascem no alto dos morros e desembocam na lagoa.
O rio Cachoeira Grande possui uma extensão de 1,7
km, nasce a uma altitude de 280 m e drena uma área
de 1.66 km2. O rio Ribeirão Grande ou Sertão nasce a
285m de altitude, possui uma extensão de 4.6 km e
drena uma área de 6.98 km2. A profundidade da
Lagoa aumenta de Oeste pra Leste. Apresentando um
canal Sangradouro (Rio Peri) com uma extensão de
6,7 m de largura e 0,90 m de profundidade o qual
deságua na Paria da Armação (UTP Pântano do Sul).
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USO E OCUPAÇÃO DO SOLO
OCUPAÇÃO URBANA
A característica predominante dessa UTP, no que diz respeito ao ordenamento territorial, é a quase
totalidade de sua área configurada como ambientalmente protegida, neste caso a Unidades de
Conservação denominada Parque Municipal da Lagoa do Peri. Há pequenos trechos a leste da UTP, ao
longo da Rodovia Francisco Thomaz dos Santos (SC-405), zoneados pelo Plano Diretor de área Residencial
Predominante (ARP), Área de Preservação de Uso Limitado de Encosta (APL-E), Área Comunitária
Institucional (ACI) e Área Residencial Mista (ARM).
A ocupação apresenta-se características de zona rural. As mais consolidadas se dão nas áreas de planície,
principalmente ao longo da Rodovia Francisco Thomaz dos Santos (SC-405) e arredores, mais próximos ao
limite da UTP Pântano do Sul, onde a ocupação originária estava associada ao núcleo da Armação e
também na estrada Francisco Thomaz dos Santos (Chico Alambi), próximo ao limite da UTP do Ribeirão
da Ilha, está com ocupação restrita as comunidades tradicionais na área do parque, que desenvolvem
atividades rurais.
A ocupação no entorno da Unidade de Conservação, especialmente as encostas, pode comprometer
quantitativa e qualitativamente o sistema de drenagem natural que abastece a Lagoa do Peri, manancial
que abastece parte sul e leste da Ilha de Santa Catarina.

ÁREAS AMBIENTALMENTE PROTEGIDAS
A UTP 19 apresenta como áreas ambientalmente protegidas o Parque Municipal da Lagoa do Peri, além
daquelas descritas no código Florestal Federal, ou seja, as Áreas de Preservação Permanente (APP) de topo
de morro, nascentes, encostas, de margens de cursos d’água e lagoas, entre outras.
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INFRAESTRUTURA DE MACRO E MICRO DRENAGEM
MACRODRENAGEM
A Lagoa do Peri se constitui no mais significativo corpo hídrico desta bacia, para a qual convergem uma série
de córregos que drenam a bacia.

MICRODRENAGEM
A maioria das vias pavimentadas possuem sistema de microdrenagem, ainda que não cadastrado, em sua
respectiva abrangência.
PROBLEMAS EXISTENTES
DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO
I.

Inundação costeira ao longo das margens do canal do Rio Sangradouro, parte da Rodovia Francisco
Thomaz dos Santos e adjacências.

PROJETOS PREVISTOS OU EM IMPLANTAÇÃO

OBSERVAÇÕES
I. Fragilidade do ambiente, em virtude de haver morros e encostas que descem diretamente à lagoa do Peri,
a ocupação pode gerar problemas de erosão e movimento de massas. Assim como na planície, entre a
Lagoa do Peri e o Mar, a baixa declividade, aliada a ocupação desordenada pode comprometer a qualidade
da água da Lagoa do Peri.
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QUADRO SÍNTESE 3 – CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS JUNTO À POPULAÇÃO
Nome indicativo da bacia
Local de ocorrência do problema

UTP 25 – Lagoa do Peri
Ao longo das margens do canal do Rio Sangradouro, parte da Rodovia Francisco
Thomaz dos Santos e adjacências. (Localidade: Armação do Pântano do Sul)

Área de abrangência do problema
- Área I

Qualificação do problema (tipo)
Inundação costeira ao longo das margens do canal do Rio Sangradouro, parte da Rodovia Francisco Thomaz dos Santos e
adjacências.
Histórico e frequência de ocorrência
- Histórico: indefinido.
- Frequência: anualmente.
Indicativo das origens do problema
- Impermeabilização do solo;
- Conjunção de maré alta com precipitação;
- Assoreamento devido ao lançamento de entulhos.
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
- Poluição ambiental;
- Transtornos na locomoção;
- Proliferação de doenças de veiculação hídrica.
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
- Implantação de “piscinões” ou bacias de contenção e armazenamento;
- Redimensionamento do canal;
- Manutenção preventiva contra assoreamento e deposição de resíduos;
- Renaturalização do curso d’água;
- Subsolagem;
- Arborização urbana;
- Educação ambiental;
- Remoção das ocupações irregulares;
- Redução da impermeabilização do solo.
Observações
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Figura 27. Mapa síntese dos problemas de drenagem da UTP 25 – Lagoa do Peri
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UTP 26 – PÂNTANO DO SUL
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QUADRO SÍNTESE 1 – CARACTERIZAÇÃO DA BACIA HIDROGRÁFICA
NOME DA BACIA

UTP 26- PÂNTANO DO SUL

CONFIGURAÇÕES LOCAIS
ÁREA DE ABRANGÊNCIA
Localidades Integrantes: Armação do Pântano do
Sul e parte do Pântano do Sul.

CARACTERÍSTICAS PREDOMINANTES DO MEIO
FÍSICO
A UTP 4 – Bacia do Pântano do Sul possui uma
área aproximada de 16,30 km2. O relevo
caracteriza-se por uma extensa planície costeira
circundada a leste e a oeste por encostas
íngremes formadas por modelados de
dissecação em montanha, com altitudes
máximas de 400 metros, sendo que a leste
ocorre grande maciço da Formação Cambirela
(Morro do Cucuruto e Matadeiro) e, a oeste,
predomina o Granito Florianópolis. A região de
planície apresenta a seguinte caracterização:
predomínio de acumulação flúvio-paludial junto
ao rio da Armação e próximo a comunidade da
Armação; predomínio de acumulação marinha e
eólica nas praias do Pântano do Sul, Açores e
Armação
A vegetação dessa bacia sofre influência marinha
herbácea e arbustiva em dunas móveis e fixas da
Praia da Armação e Praia do Pântano do Sul.
Presença de capoeirinha sobre a planície, com
capoeira e capoeirão nas encostas.
DESCRIÇÃO FÍSICA BÁSICA DOS PRINCIPAIS
CORPOS HÍDRICOS
Esta bacia é constituída por dois rios principais,
sendo eles o Rio Sangradouro e o Rio Armação
também conhecido como Rio Quincas.

USO E OCUPAÇÃO DO SOLO
OCUPAÇÃO URBANA
A UTP Pântano do Sul apresenta baixa ocupação quando comparada com as demais regiões do município
de Florianópolis, sendo destinada principalmente ao uso residencial e turístico. Uma das suas principais
características é a significativa extensão de seu território (aproximadamente 1/3) marcada como área
ambientalmente protegida, neste caso Área de Preservação Permanente (APP) de encostas, topos de
morro, dunas e restingas. Os demais zoneamentos predominantes compreendem: Área de Preservação
de Uso Limitado de Encostas (APL-E); Área de Urbanização Especial (AUE), seguidos de Área Residencial
Predominante (ARP), seguida por Área Residencial Mista (ARM) e Área Mista Central (AMC).
O processo de ocupação também tem implicado em grande pressão sobre as áreas ambientalmente
frágeis (encostas, restingas e dunas). A ocupação das encostas, com riscos de escorregamento, vem se
intensificando na Armação, Pântano do Sul e Costa de Dentro. Destaca-se ainda, a ocupação de margens
do Rio Armação, também conhecido como Rio do Quincas e Rio Sangradouro. A taxa média de
impermeabilidade prevista na área de ocupação é cerca de 70%, segundo Plano Diretor.
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Esta UTP apresenta grandes extensões de áreas suscetíveis a inundações, sobre as quais estão
sobrepostos os zoneamentos AUE e outros passíveis de ocupação. Estas áreas compõem a planície
quaternária inundável do Pântano do Sul, que se constitui num espaço sobre o qual ocorrem importantes
conflitos, resultantes de disputas entre o setor imobiliário e setores da sociedade, estes últimos
reivindicando a área para usos públicos com foco ambiental conservacionista, já que o local se constitui
numa bacia natural de contenção de enchentes. A implantação de vários parcelamentos, ocorrida nesta
última década sobre a planície, tem alterado significativamente este ambiente. Áreas de baixios foram
cortadas por canais de drenagem para "secar" os terrenos favorecendo o processo de ocupação.
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ÁREAS AMBIENTALMENTE PROTEGIDAS
A UTP 26 apresenta como áreas ambientalmente protegidas as Dunas do Pântano do Sul e as Dunas da
Armação, bem como as Áreas de Proteção Permanente de encostas, topos de morro e margens de cursos
d’água.
INFRAESTRUTURA DE MACRO E MICRO DRENAGEM
MACRODRENAGEM
− Rio Sangradouro: Inicia-se na Lagoa do Peri, na condição de seu sangradouro, percorrendo a maior parte
do seu trecho na UTP da Lagoa do Peri. Apresenta uma extensão de aproximadamente 3.600 metros,
em leito natural, até encontrar-se com o Rio Quincas, a partir do qual percorre mais um trecho de 500
metros até sua foz na Praia da Armação. Sofre a influência de maré até o cruzamento com a Rodovia SC
406.
− Rio Armação ou Rio Quincas: Inicia-se nas encostas do costão do Pântano do Sul, com uma extensão
aproximada de 4.500 metros até encontrar Rio Sangradouro. Aproximadamente 2/3 deste trecho
encontra-se em leito natural e o restante constituem trechos retificados, que se unem a outros canais
artificiais.
MICRODRENAGEM
Todas as vias pavimentadas possuem sistema de micro drenagem, ainda que não cadastrado, em sua
respectiva abrangência.
PROBLEMAS EXISTENTES
DIAGNÓSTICO TÉCNICO
I.
II.
III.
IV.

Alagamento na região da Servidão Alípio Amaro Duarte.
Alagamento na região da Servidão Luiz Marçal Oda (remanso da água pluvial na estrutura de
micro drenagem).
Enxurrada à montante e alagamento à jusante na região da Rua João Manoel de Fernandes.
Alagamento na região da Rua Manoel Izidoro Januário (remanso da água pluvial na estrutura de
micro drenagem).
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DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO
I. Alagamento na região de encontro entre a Rua Lauro Mendes e a Rua Inério Joaquim da Silva.
II. Alagamento na Rua das Opalas, entre a Rua Manoel Francisco Coelho e a Rua das Bauxitas; Rua das
Bauxitas, entre a Rua das Opalas e a Avenida Ptolomeu Bittencourt.
III. Inundação na região próxima à lagoa, contígua à Estrada João Belarmino da Silva.
IV. Alagamento na Rua José Afonso Fortkamp.
V. Enxurrada na área que compreende a Servidão Caminho dos Cafezais e a rua adjacente, localizada na
encosta da Costa de Cima.
VI. Enxurrada na área situada entre a Servidão Leôncio Amaro Duarte e a Servidão Rogério João de Oliveira.
VII. Inundação costeira na região entre a Rodovia Francisco Thomaz dos Santos e a Rodovia Rozália Paulina
Ferreira.
VIII. Inundação costeira na região localizada entre a Rodovia Rozália Paulina Ferreira, a Servidão Alipio Amaro
Duarte e a Servidão Leôncio Amaro Duarte.
IX. Alagamento na Rua Hermes Guedes da Fonseca, logo após a ponte da Rodovia Francisco Thomaz dos
Santos (SC-406).
X. Inundação costeira na região entre a Servidão Pedro Bernardino de Souza e a Servidão Matos.
XI. Obstrução de acessórios da rede de drenagem na Rua Maria Juventino Jacinto, na região dos fundos da
Capela São Pedro.
XII. Inundação no terreno localizado na esquina entre a Estrada João Belarmino da Silva e a Rodovia
Francisco Thomaz dos Santos.
XIII. Obstrução de acessórios da rede de drenagem na Servidão Arnoldo Firmino Martins, em frente ao
Minimercado Eaiel.
XIV. Obstrução de acessório de drenagem na Rua Fernando Beck, em frente ao Posto Policial.
PROJETOS PREVISTOS OU EM IMPLANTAÇÃO
OBSERVAÇÕES
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QUADRO SÍNTESE 2 - CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema

UTP 26 - Pântano do Sul
Servidão Alípio Amaro Duarte. (Localidade: Pântano do Sul).

Área de abrangência do problema
- Área I

Qualificação do problema (tipo)
Alagamento na região da Servidão Alípio Amaro Duarte.
Histórico e frequência de ocorrência
− Frequência: a cada chuva intensa.
Indicativo das origens do problema
− Ausência de sistema de drenagem.
− Fatores ambientais: relevo.
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
−
−
−
−

Interferência na mobilidade;
Proliferação de vetores;
Risco de doenças de veiculação hídrica;
Prejuízos materiais (pontualmente atinge residências).

Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
Observações
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QUADRO SÍNTESE 2 - CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema

UTP 26 - Pântano do Sul
Servidão Luiz Marçal Oda. (Localidade: Armação).

Área de abrangência do problema
- Área II

Qualificação do problema (tipo)
Alagamento na região da Servidão Luiz Marçal Oda (remanso da água pluvial na estrutura de micro drenagem).
Histórico e frequência de ocorrência
− Frequência: a cada chuva intensa com influência de maré.
Indicativo das origens do problema
− Obstrução, precariedade e insuficiência da rede de drenagem sob as residências;
− Assoreamento do curso d’água (Rio Quincas);
− Fatores ambientais: influência de maré.
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
−
−
−
−

Interferência na mobilidade;
Proliferação de vetores;
Risco de doenças de veiculação hídrica;
Prejuízos materiais (pontualmente atinge residências).

Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
− Desassoreamento do rio Quincas e possibilidade de alargamento do curso d’água;
− Projeto de macrodrenagem para a bacia.
Observações
− Construções irregulares nas margens do curso d’água.
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QUADRO SÍNTESE 2 - CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema

UTP 26 - Pântano do Sul
Rua João Manoel de Fernandes. (Localidade: Pântano do Sul).

Área de abrangência do problema
- Área III.A

Qualificação do problema (tipo)
Enxurrada à montante na região da Rua João Manoel de Fernandes.
Histórico e frequência de ocorrência
− Frequência: a cada chuva intensa.
Indicativo das origens do problema
− Ausência de sistema de drenagem.
− Fatores ambientais: relevo.
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
− Interferência na mobilidade;
− Prejuízos materiais (pontualmente atinge residências).
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
Observações

586

QUADRO SÍNTESE 2 - CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema

UTP26 - Pântano do Sul
Rua João Manoel de Fernandes. (Localidade: Pântano do Sul).

Área de abrangência do problema
- Área III.B

Qualificação do problema (tipo)
Alagamento à jusante na região da Rua João Manoel de Fernandes.
Histórico e frequência de ocorrência
− Frequência: a cada chuva intensa.
Indicativo das origens do problema
− Ausência de sistema de drenagem.
− Fatores ambientais: relevo.
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
−
−
−
−

Interferência na mobilidade;
Proliferação de vetores;
Risco de doenças de veiculação hídrica;
Prejuízos materiais (pontualmente atinge residências).

Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
Observações
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QUADRO SÍNTESE 2 - CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema

UTP 26 - Pântano do Sul
Rua Manoel Izidoro Januário. (Localidade: Armação).

Área de abrangência do problema
- Área IV

Qualificação do problema (tipo)
Alagamento na região da Rua Manoel Izidoro Januário (remanso da água pluvial na estrutura de micro drenagem).
Histórico e frequência de ocorrência
− Frequência: a cada chuva intensa com influência de maré.
Indicativo das origens do problema
− Obstrução e insuficiência da rede de drenagem;
− Assoreamento do curso d’água (Rio Sangradouro);
− Fatores ambientais: influência de maré.
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
−
−
−
−

Interferência na mobilidade;
Proliferação de vetores;
Risco de doenças de veiculação hídrica;
Prejuízos materiais (pontualmente atinge residências).

Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
− Desassoreamento do Rio Sangradouro;
Observações
− Travessa sobre o Rio
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QUADRO SÍNTESE 3 – CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS JUNTO À POPULAÇÃO
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema

UTP 26 - Pântano do Sul
Região de encontro entre a Rua Lauro Mendes e a Rua Inério Joaquim da Silva.
(Localidade: Pântano do Sul)

Área de abrangência do problema
- Área I

Qualificação do problema (tipo)
Alagamento na região de encontro entre a Rua Lauro Mendes e a Rua Inério Joaquim da Silva.
Histórico e frequência de ocorrência
- Histórico: desde o aterramento da lagoa.
- Frequência: na ocorrência de chuvas intensas (3 ou 4 vezes ao ano).
Indicativo das origens do problema
- Obras de aterramento da antiga lagoa.
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
- Implementação de bacias de infiltração nos locais onde antes encontrava-se a lagoa.
Observações
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QUADRO SÍNTESE 3 – CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS JUNTO À POPULAÇÃO
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema

UTP 26 - Pântano do Sul
Rua das Opalas, entre a Rua Manoel Francisco Coelho e a Rua das Bauxitas; Rua das
Bauxitas, entre a Rua das Opalas e a Avenida Ptolomeu Bittencourt (Localidade:
Pântano do Sul)

Área de abrangência do problema
- Área II

Qualificação do problema (tipo)
Alagamento na Rua das Opalas, entre a Rua Manoel Francisco Coelho e a Rua das Bauxitas; Rua das Bauxitas, entre a Rua
das Opalas e a Avenida Ptolomeu Bittencourt.
Histórico e frequência de ocorrência
- Histórico: desde o início da implantação do loteamento.
- Frequência: na ocorrência de chuvas intensas.
Indicativo das origens do problema
- Pouca capacidade de infiltração do solo existente.
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
Observações
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QUADRO SÍNTESE 3 – CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS JUNTO À POPULAÇÃO
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema

UTP 26 - Pântano do Sul
Região próxima à lagoa, contígua à Estrada João Belarmino da Silva. (Localidade:
Pântano do Sul)

Área de abrangência do problema
- Área III

Qualificação do problema (tipo)
Inundação na região próxima à lagoa, contígua à Estrada João Belarmino da Silva.
Histórico e frequência de ocorrência
- Frequência: 1 vez ao ano.
Indicativo das origens do problema
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
Observações
- Inundação da lagoa próxima à Estrada João Belarmino da Silva.
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QUADRO SÍNTESE 3 – CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS JUNTO À POPULAÇÃO
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema
Área de abrangência do problema

UTP 26 - Pântano do Sul
Rua José Afonso Fortkamp. (Localidade: Pântano do Sul)

- Área IV

Qualificação do problema (tipo)
Alagamento na Rua José Afonso Fortkamp.
Histórico e frequência de ocorrência
- Histórico: desde o início da implantação do loteamento.
- Frequência: na ocorrência de chuvas intensas.
Indicativo das origens do problema
- Pouca capacidade de infiltração do solo existente.
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
Observações
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QUADRO SÍNTESE 3 – CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS JUNTO À POPULAÇÃO
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema

UTP 26 - Pântano do Sul
Área que compreende a Servidão Caminho dos Cafezais e a rua adjacente,
localizada na encosta da Costa de Cima. (Localidade: Armação do Pântano do Sul).

Área de abrangência do problema
- Área V

Qualificação do problema (tipo)
Enxurrada na área que compreende a Servidão Caminho dos Cafezais e a rua adjacente, localizada na encosta da Costa de
Cima.
Histórico e frequência de ocorrência
- Histórico: desde o início da ocupação urbana.
- Frequência: na ocorrência de chuvas intensas.
Indicativo das origens do problema
- Desmatamento;
- Ocupação em área irregular;
- Áreas caracterizadas como de risco (classificado como grau 3).
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
- Terra é conduzida para as vias de circulação;
- Erosão.
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
- Fiscalização das ocupações irregulares na região.
Observações
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QUADRO SÍNTESE 3 – CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS JUNTO À POPULAÇÃO
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema

UTP 26 - Pântano do Sul
Área situada entre a Servidão Leôncio Amaro Duarte e a Servidão Rogério João de
Oliveira. (Localidade: Armação do Pântano do Sul).

Área de abrangência do problema
- Área VI

Qualificação do problema (tipo)
Enxurrada na área situada entre a Servidão Leôncio Amaro Duarte e a Servidão Rogério João de Oliveira.
Histórico e frequência de ocorrência
- Histórico: desde o início da ocupação urbana.
- Frequência: na ocorrência de chuvas intensas.
Indicativo das origens do problema
- Desmatamento;
- Ocupação em área irregular;
- Áreas caracterizadas como de risco (classificado como grau 3).
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
- Terra é conduzida para as vias de circulação;
- Erosão.
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
- Fiscalização das ocupações irregulares na região.
Observações
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QUADRO SÍNTESE 3 – CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS JUNTO À POPULAÇÃO
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema

UTP 26 - Pântano do Sul
Região entre a Rodovia Francisco Thomaz dos Santos e a Rodovia Rozália Paulina
Ferreira. (Localidade: Armação do Pântano do Sul).

Área de abrangência do problema
- Área VII

Qualificação do problema (tipo)
Inundação costeira na região entre a Rodovia Francisco Thomaz dos Santos e a Rodovia Rozália Paulina Ferreira.
Histórico e frequência de ocorrência
Indicativo das origens do problema
- Conjunção de maré alta com precipitação.
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
Observações
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QUADRO SÍNTESE 3 – CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS JUNTO À POPULAÇÃO
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema

UTP 26 - Pântano do Sul
Região localizada entre a Rodovia Rozália Paulina Ferreira, a Servidão Alipio Amaro
Duarte e a Servidão Leôncio Amaro Duarte. (Localidade: Armação do Pântano do
Sul)

Área de abrangência do problema
- Área VIII

Qualificação do problema (tipo)
Inundação costeira na região localizada entre a Rodovia Rozália Paulina Ferreira, a Servidão Alipio Amaro Duarte e a Servidão
Leôncio Amaro Duarte.
Histórico e frequência de ocorrência
- Frequência: na ocorrência de chuvas intensas.
Indicativo das origens do problema
- Influência da maré alta no Rio Quinca Antônio;
- Inundação na região de planície.
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
- Lentidão no escoamento total das águas, podendo levar dias.
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
- Implantação de reservatórios de água;
- Conscientização da população próxima às áreas de risco.
Observações
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QUADRO SÍNTESE 3 – CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS JUNTO À POPULAÇÃO
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema

UTP 26 - Pântano do Sul
Rua Hermes Guedes da Fonseca, logo após a ponte da Rodovia Francisco Thomaz dos
Santos (SC-406). (Localidade: Praia da Armação, Pântano do Sul).

Área de abrangência do problema
- Área IX

Qualificação do problema (tipo)
Alagamento na Rua Hermes Guedes da Fonseca, logo após a ponte da Rodovia Francisco Thomaz dos Santos ( SC-406).
Histórico e frequência de ocorrência
- Histórico: desde a retificação do canal sangradouro no trecho entre o exutório da lagoa e a referida ponte da Rodovia Francisco
Thomaz dos Santos (SC-406).
- Frequência: 2 a 3 vezes ao ano, variando de intensidade.
Indicativo das origens do problema
- Construções irregulares;
- Falta de educação ambiental da população;
- Falta de planejamento urbano.
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
- Afloramento de águas negras (com a inundação, a água entra nos sistemas individuais de tratamento do esgoto e transborda);
- Dificuldades na locomoção de pedestres;
- Risco de transmissão de doenças;
- Perdas materiais;
- Destruição de patrimônio privado e estresse da população residente.
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
- Executar vistorias mensais e manutenção semestral do canal;
- Ações de educação ambiental para promover a correta destinação dos resíduos da população.
Observações
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QUADRO SÍNTESE 3 – CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS JUNTO À POPULAÇÃO
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema

UTP 26 - Pântano do Sul
Região entre a Servidão Pedro Bernardino de Souza e a Servidão Matos. (Localidade:
Armação do Pântano do Sul).

Área de abrangência do problema
- Área X

Qualificação do problema (tipo)
Inundação costeira na região entre a Servidão Pedro Bernardino de Souza e a Servidão Matos.
Histórico e frequência de ocorrência
- Histórico: há muito tempo.
- Frequência: na ocorrência de marés altas (não precisa haver chuvas intensas, necessariamente).
Indicativo das origens do problema
- Conjunção de maré alta com precipitação.
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
- Moradores locais prejudicados, com parte deles desabrigados.
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
- Implantação de reservatórios de água;
- Conscientização da população próxima às áreas de risco.
Observações
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QUADRO SÍNTESE 3 – CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS JUNTO À POPULAÇÃO
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema

UTP 26 - Pântano do Sul
Rua Maria Juventino Jacinto, na região dos fundos da Capela São Pedro. (Localidade:
Pântano do Sul).

Área de abrangência do problema
- Área XI

Qualificação do problema (tipo)
Obstrução de acessórios da rede de drenagem na Rua Maria Juventino Jacinto, na região dos fundos da Capela São Pedro.
Histórico e frequência de ocorrência
- Histórico: há cerca de 20 anos;
- Frequência: constantemente.
Indicativo das origens do problema
- Obstrução das bocas de lobo com cimento.
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
- Alagamentos na Rua Maria Juventino Jacinto, devido à falta de escoamento das águas.
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
- Canalização das águas que escoam na Rua Maria Juventino Jacinto;
- Instalação de mais bocas de lobo na região.
- Conscientização dos moradores locais para que as bocas de lobo não sejam obstruídas.
Observações
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QUADRO SÍNTESE 3 – CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS JUNTO À POPULAÇÃO
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema

UTP 26 - Pântano do Sul
Terreno localizado na esquina entre a Estrada João Belarmino da Silva e a Rodovia
Francisco Thomaz dos Santos. (Localidade: Pântano do Sul)

Área de abrangência do problema
- Área XII

Qualificação do problema (tipo)
Inundação no terreno localizado na esquina entre a Estrada João Belarmino da Silva e a Rodovia Francisco Thomaz dos
Santos.
Histórico e frequência de ocorrência
- Histórico: há mais de 24 anos.
- Frequência: na ocorrência de chuvas intensas (geralmente com duração superior a 3 dias).
Indicativo das origens do problema
- Disposição de resíduos e entulhos no rio.
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
- Proliferação de doenças;
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
- Conscientização ambiental da comunidade local.
Observações
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QUADRO SÍNTESE 3 – CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS JUNTO À POPULAÇÃO
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema

UTP 26 - Pântano do Sul
Servidão Arnoldo Firmino Martins, em frente ao Minimercado Eaiel (Localidade:
Pântano do Sul)

Área de abrangência do problema
- Área XIII

Qualificação do problema (tipo)
Obstrução de acessórios da rede de drenagem na Servidão Arnoldo Firmino Martins, em frente ao Minimercado Eaiel.
Histórico e frequência de ocorrência
- Histórico: há anos.
- Frequência: na ocorrência de chuvas.
Indicativo das origens do problema
- Terra obstruindo bocas de lobo da região;
- Falta de limpeza das bocas de lobo.
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
- Ocorrência de alagamentos, dificultando a passagem de pedestres;
- Alagamentos nas residências dos moradores locais.
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
- Limpeza das bocas de lobo existentes na região.
Observações
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QUADRO SÍNTESE 3 – CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS JUNTO À POPULAÇÃO
Nome indicativo da Bacia:
Local de ocorrência do problema

UTP 26 - Pântano do Sul
Rua Fernando Beck, em frente ao Posto Policial. (Localidade: Armação do Pântano do
Sul)

Área de abrangência do problema
- Área XIV

Qualificação do problema (tipo)
Obstrução de acessório de drenagem na Rua Fernando Beck, em frente ao Posto Policial.
Histórico e frequência de ocorrência
Indicativo das origens do problema
- Bocas de lobo encontram-se obstruídas.
Consequências associadas aos problemas (indicativos)
- Odores desagradáveis provenientes da estrutura de drenagem;
- Possibilidade de ocorrência de alagamentos, principalmente na ocorrência de maré alta.
Proposição de medidas para tratamento do problema (indicativos)
- Implantação de rede pública de esgoto.
Observações
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Figura 28. Mapa síntese dos problemas de drenagem da UTP 26 – Pântano do Sul
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UTP 27 – LAGOINHA DO LESTE
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QUADRO SÍNTESE 1 – CARACTERIZAÇÃO DA BACIA HIDROGRÁFICA
NOME DA BACIA

UTP 27 - LAGOINHA DO LESTE

CONFIGURAÇÕES LOCAIS
ÁREA DE ABRANGÊNCIA
Localidades integrantes: Armação.

O relevo é formado basicamente por dissecação
em montanha (Morro da Laginha do Leste, com
320 m) e na porção centro leste (no entorno da
laguna conhecida como Lagoinha do Leste) por
planície lacustre, seguida de cordões de restinga
(com dunas móveis e fixas) e planície marinha em
direção ao oceano Atlântico. No extremo norte da
UTP, formou-se uma planície marinha na praia do
Matadeiro.
No entorno da UTP observa-se a presença do
maciço rochoso da Formação Cambirela. Ao redor
da laguna ocorre a presença de sedimentos arenosilticos argilosos de baía e laguna e ao norte da
praia da Lagoinha do Leste sedimentos arenosos
de origem eólica. Na praia observa-se depósito
sedimentar marinho litorâneo e sedimentos
marinhos litorâneos e eólicos retrabalhados nos
meandros do canal que liga a laguna ao mar.
A vegetação predominante na região é de floresta
ombrófila densa em estágio médio e avançado de
regeneração nas encostas do morro, com
influência marinha herbácea e arbustiva em dunas
e capoeira e capoeirão nas encostas.
DESCRIÇÃO FÍSICA BÁSICA DOS PRINCIPAIS
CORPOS HÍDRICOS:

CARACTERÍSTICAS PREDOMINANTES DO MEIO
FÍSICO
A UTP 27 - Bacia da Lagoinha do Leste possui
uma área aproximada de 6,04 km².

O principal corpo hídrico é a Lagoinha do Leste,
para a qual converge uma série de córregos que
drenam a região e se apresentam no seu estado
natural.

USO E OCUPAÇÃO DO SOLO

OCUPAÇÃO URBANA
No que diz respeito ao ordenamento territorial, praticamente a totalidade da área desta UTP está configurada como
ambientalmente protegida, neste caso unidades de conservação ou áreas de preservação permanente (APP), sendo
uma pequena área enquadrada como Área de Preservação Cultural (APC). Apresenta baixa ocupação e interferência
humana devido ao difícil acesso à região, porém problemas crescentes relacionados a ocupações irregulares de
encostas na Praia do Matadeiro vêm ocasionando alterações significativas na paisagem da região. Segundo o Plano
Diretor a taxa média de impermeabilidade prevista na área de ocupação em APL é de 15%, enquanto na parte de
APP não é permitido construir, apesar de haver habitações consolidadas na área de APC dentro desse zoneamento.
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ÁREAS AMBIENTALMENTE PROTEGIDAS
A UTP 27 apresenta como áreas ambientalmente protegidas o Parque Municipal da Lagoinha do Leste, bem como
as Áreas de Preservação Permanente (APP) de encostas, topos de morros e margens de cursos d’água.
INFRAESTRUTURA DE MACRODRENAGEM E MICRODRENAGEM
Sistema de macrodrenagem apresentando sistema de drenagem natural.
PROBLEMAS EXISTENTES
Não possui problemas levantados pelo diagnóstico.
PROJETOS PREVISTOS OU EM IMPLANTAÇÃO
Não estão previstas obras para o local, cabendo apenas às autoridades responsáveis a fiscalização para que as
normas ambientais e o Plano Diretor sejam respeitados.
OBSERVAÇÕES
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Figura 29. Mapa síntese dos problemas de drenagem da UTP 27 – Lagoinha do Leste
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UTP 28 – SAQUINHO
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QUADRO SÍNTESE 1 – CARACTERIZAÇÃO DA BACIA HIDROGRÁFICA
NOME DA BACIA

UTP 28 - SAQUINHO

CONFIGURAÇÕES LOCAIS
ÁREA DE ABRANGÊNCIA

CARACTERÍSTICAS PREDOMINANTES DO MEIO FÍSICO:

Localidades integrantes: Saquinho; Solidão;
trecho leste de Naufragados e parte da Praia da
Costa de Dentro.

A UTP 28 - Saquinho possui uma área aproximada de
6,20 km2. O relevo é basicamente formado por encosta
íngreme (dissecação em montanha), com acumulação
flúvio-marinha na praia da Solidão (rio das Pacas) e na
praia do Saquinho, sendo que, na linha de ambas as
praias, ocorre acumulação marinha. Na praia de
Naufragados há presença de cordão de restinga.
Quanto ao solo, há predominância de argissolos sendo
normalmente de pouca profundidade pela declividade
do relevo. Na face do litoral ocorrem muitos
afloramentos rochosos.
A vegetação é caracterizada em praticamente toda sua
extensão como Floresta Ombrófila Densa do tipo
secundária em estágios médio e avançado de
regeneração.
DESCRIÇÃO FÍSICA BÁSICA DOS PRINCIPAIS CORPOS
HÍDRICOS:
O principal curso d’água da UTP é o Rio das Pacas, que
desemboca no oceano no canto direito da Praia da
Solidão, também conhecida como Praia do Rio das
Pacas. Ocorre também o Rio do Saquinho, que deságua
na praia do Saquinho. A UTP apresenta ainda cursos
d'água com baixa vazão que servem para
abastecimento local.

USO E OCUPAÇÃO DO SOLO
OCUPAÇÃO URBANA
A área da UTP 28 encontra-se em quase sua totalidade protegida ambientalmente, neste caso Unidade
de Conservação e Área de Preservação Permanente (APP). A região que abrange a localidade do Saquinho
enquadra-se como Área de Preservação de Uso Limitado – Encostas (APL-E) e configura-se também como
Área de Preservação Cultural (APC). Já a região da localidade da Solidão apresenta-se em sua maior parte
caracterizada também como Área de Preservação de Uso Limitado – Encostas (APL-E) contando ainda com
trecho de Área Residencial Predominante (ARP). Existe também trecho da Praia da Solidão caracterizado
como Área de Limitação Ambiental – Banhado (ALA-2). Neste sentido apresenta baixa interferência
antrópica, entretanto constatam-se problemas com ocupações irregulares em encostas e na praia com
alterações significativas na paisagem. Nos trechos caracterizados como APL-E, a taxa média de
impermeabilidade prevista segundo o Plano Diretor é de 15%. Já o trecho de ARP definido para região
estipula em 60% a taxa média de impermeabilidade.
Presenta pequenas áreas suscetíveis à inundações nas imediações da foz do Rio das Pacas, conforme
geoprocessamento do Município.
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ÁREAS AMBIENTALMENTE PROTEGIDAS
A UTP 28 apresenta como espaços territoriais ambientalmente protegidos parte da Unidade de
Conservação do Parque Estadual da Serra do Tabuleiro, bem como as Áreas de Preservação Permanente
(APP) de encostas, restingas, topos de morros e faixa marginal de cursos d’água.
INFRAESTRUTURA DE MACRO E MICRO DRENAGEM
Esta UTP caracteriza-se por possuir um sistema de drenagem “natural”, com destaque para o Rio das Pacas e
Rio do Saquinho.
MICRODRENAGEM
Não possui obras de micro drenagem a não ser em alguns trechos, possivelmente efetuados pelos
moradores
PROBLEMAS EXISTENTES
Não possui problemas levantados pelo diagnóstico.
PROJETOS PREVISTOS OU EM IMPLANTAÇÃO
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Figura 30. Mapa síntese dos problemas de drenagem da UTP 28 – Saquinho
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4. Síntese e Distribuição dos problemas de drenagem
4.1 Ocorrência de problemas nas UTPs
A ocorrência de problemas de drenagem é mostrada na Figura 31. As UTPs que mais apresentaram
problemas foram pela ordem: 05-Lagoa da Conceição, 04-Itacorubi, 21-Rio Tavares, 1-Florianópolis, 22Morro das Pedras, 2-Estreito, e 12-Papaquara. Todas estas com mais de 20 ocorrências registradas. As que
menos apresentaram problemas foram: Lagoa do Peri, Ribeirão da Ilha, Cacupé, Barra do Sambaqui e
Logoinha do Norte.

Figura 31. Distribuição dos problemas de drenagem de Florianópolis por UTP

Em termos de tipos de problemas de drenagem os alagamentos foram os mais registrados,
representando 67% das ocorrências. Seguido de Inundações, obstrução de acessórios de drenagem,
enxurrada e inundação costeira. Esses problemas se encontram distribuídos de forma diferente nas UTPs,
como é possível perceber na Figura 33. Seguindo a tendência global, a maior parte das UTPs apresentou o
problema de alagamento como o principal problema. Entretanto algumas UTPs do norte (Jurerê, Ponta
Grossa e Ponta das Canas) e do Sul (Lagoa do Peri, Tapera e Pântano do Sul) apresentaram grande ocorrência
de inundações costeiras. E no Oeste da ilha (Cacupé, Santo Antônio, Manguezal de Ratones e Ponta Grossa)
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ganha ênfase o problema de enxurrada. No Ribeirão da Ilha e na Lagoinha do Norte o principal problema é
de inundação.

Figura 32. Distribuição global do número de ocorrências dos problemas de drenagem em Florianópolis
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Figura 33. Distribuição dos problemas de drenagem por UTP
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Tabela 2. Problemas de drenagem urbana identificados em Florianópolis

UTP

Denominação

Alag.

Inund.

Enx.

Inund.
Cost.

1

Florianópolis

16

1

3

1

2

Estreito

19

1

3

Coqueiros

6

4

Itacorubi
Lagoa da
Conceição
Saco Grande

26

6

5

4

51

4

3

1

5
6
7

Erosão/
instabilidade
paredes ou
fundo do
canal

1

Assoreamento
de canal

Interceptação
e construção
em drenagem
natural

Obstrução
Acessório
Drenagem

Total
Geral

25
1

28
9

4

1

2

2

7

63

2

2

71

2

6

1

1

Cacupé
Santo
Antônio
Rio Ratones

4

10

Ratones

8

11

Sambaqui

1

12

Papaquara

14

13

Ingleses

19

22

14

Santinho

4

4

15

Jurerê

9

16

Ponta Grossa
Ponta das
Canas
Praia Brava

8
9

17
19

8

4
2

2
2

1

5
1

4

20
22

16
2

4
5
2

5

1
9

14

3

1

4

2

1

26

1

1

2
34

Total
Geral

2

1

Costeira

25

6

4

Rio Tavares
Morro das
Pedras
Tapera
Ribeirão da
Ilha
Lagoa do
Peri
Pântano do
Sul

24

14

1

21

23

10

1

20

22

1

7
2
1

3

51

3

25

2

10

1

1
1

8

2

3

3

258

36

26

21

1

3

11

4

3

21

28

440

4.2 Problema de qualidade da água
Nas oficinas da consulta pública foram levantadas em várias oportunidades pelos participantes a
identificação de problemas relativos à qualidade das águas superficiais. As ocorrências estão mostradas nos
mapas das Figuras 34, 35 e 36. Foi o segundo tipo de problema mais citado nas oficinas (53 ocorrências) as
regiões em que os problemas mais foram apontados foram as UTPs do Centro, do Itacorubi e a região do Rio
Vermelho na UTP da Lagoa da Conceição, Santinho, Ingleses, Campeche, Pântano do Sul.
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Figura 34. Mapa de problemas de qualidade da água apontados nas oficinas da região central
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Figura 35. Mapa de problemas de qualidade da água apontados nas oficinas da região Norte
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Figura 36. Mapa de problemas de qualidade da água apontados nas oficinas da região Sul
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5. Considerações Finais
Este documento traz o Diagnóstico Participativo da Gestão da Drenagem Urbana de Florianópolis
com informações levantadas em 2017 e 2018. O diagnóstico faz parte de uma etapa para a construção do
Plano Diretor de Drenagem Urbana a partir da premissa da participação social e da visão do corpo técnico
do município. Foi realizado pela DREMAP - Comissão Especial de Estudos de Drenagem e Manejo das Águas
Pluviais composta por técnicos da PMF e UFSC criada pelo Decreto Municipal 14.942 de 21/07/2015.
O diagnóstico foi composto por uma fase inicial em que foram sistematizados todos os documentos
técnicos ligados à área de drenagem urbana já produzidos para o município. Nesta etapa chamada de
diagnóstico técnico foram ouvidos os técnicos da prefeitura em reuniões e entrevistas. A segunda fase do
diagnóstico foi composta por oficinas para consulta à população a respeito dos problemas de drenagem do
município através de 15 oficinas realizadas em várias regiões da cidade. A informação foi coletada também
em uma consulta feita através da internet em que as pessoas acessavam o endereço eletrônico da Prefeitura
e preenchiam o mesmo caderno utilizado nas oficinas. No presente documento são apresentados estes dois
produtos nos quadros síntese 1, 2 e 3 para cada UTP. Os problemas identificados foram georeferenciados e
processados em ArcGis permitindo o mapeamento e a sistematização da informação.
Foram identificados 440 problemas de drenagem na cidade de Florianópolis com maior concentração
na Lagoa da Conceição, Itacorubi, Rio Tavares, Estreito, Morro das Pedras, Florianópolis Centro e Papaquara.
O problema registado com maior frequência foi o de alagamentos, em 67% dos registros, seguido de
inundações e obstrução dos acessórios de drenagem.
Outro problema que foi bastante remarcado pela população foi o de qualidade da água. Apesar de
não ser especificamente um problema de drenagem, mas do lançamento de esgotos nos cursos de água, a
percepção da população é de que são problemas associados.
A realização do diagnóstico participativo foi fundamental por produzir um documento prático e
sistematizado para o município e a população. Sua obtenção foi graças ao empenho dos técnicos da
prefeitura e da universidade. A criação da DREMAP enquanto entidade oficializada por decreto municipal foi
determinante para o trabalho. O trabalho coletivo permitiu a sistematização de informações já produzidas
e incorporou a informação vinda da sociedade. Desta forma foi possível produzir um diagnóstico completo
e com baixo custo de produção. Situação bastante diferente dos diagnósticos apresentados na maior parte
dos planos de saneamento ou de drenagem produzidos no Brasil. A participação social efetiva, como a que
ocorreu nesta metodologia empodera a população e deve facilitar as próximas etapas da construção do
plano de drenagem urbana efetivamente participativo.
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APENDICE A
CADERNOS DA CONSULTA PÚBLICA
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Cidade de Florianópolis

Caderno de Diagnóstico e Planejamento da
Drenagem Urbana

LIZAÇÃO

APOIO

PATROCÍNIO

Núcleo de Estudos da Água
CONSELHOS LOCAIS DE SAÚDE

629

Comissão Especial de Estudos de Drenagem e Manejo de Águas
Pluviais

Caderno de Diagnóstico e Planejamento
da Drenagem Urbana

Caderno dos bairros:

Município de Florianópolis
Ano 2017
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PRIMEIRA PARTE
Infraestrutura
1. Usando caneta amarela, assinalar no mapa as ruas que possuem bocas-de-lobo.

2. Usando caneta verde, assinalar no mapa os locais onde há valas de infiltração para águas
de chuva.

3. Verificar se todos os riachos e córregos que existem nos bairros estão desenhados no
mapa.
Se faltar algum, fazer um traçado aproximado com caneta azul.

4. Usando caneta preta assinalar os trechos dos riachos e córregos que possuem fundo ou
laterais em pedra ou concreto.

5. Algum riacho ou córrego foi canalizado e capeado?
Se alguém do grupo souber onde se localiza, indicar com caneta vermelha o caminho.
Esta informação é importante para a programação de limpeza.

6. Se o grupo consegue identificar onde são os locais de saídas das redes de galerias,
assinalar no mapa e coloque a letra G em cada um?
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SEGUNDA PARTE
Problemas de inundações, alagamentos e drenagem
(uma folha para cada problema)
Descrever qual é o problema.

Onde ocorre o problema?

Há quanto tempo este problema ocorre?

Este problema ocorre mais ou menos em que intervalo?

O que causa este problema?

Este problema tem outras consequências? Quais são?
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TERCEIRA PARTE
Propostas: O que fazer para resolver o problema?
(uma folha para cada problema relacionado anteriormente)
Quais as obras devem ser feitas para resolver o problema?

Que outras ações, além das obras, devem ser feitas para resolver o problema?
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QUARTA PARTE
Prioridades
Quais as obras e ações mais prioritárias?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Quais obras existentes necessitam manutenção e limpeza?

Quais obras existentes necessitam reparos ou adaptações?
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QUINTA PARTE
Comentários
Quais outros problemas que podem agravar as inundações e alagamentos sobre a bacia
hidrográfica?

Quais outras propostas para resolver estes problemas?

O grupo deseja acrescentar outros comentários?
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APENDICE B
CONVITE
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