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Saneamento 

básico 



O que é a Drenagem Urbana? 
 

Drenagem e manejo das águas pluviais, limpeza e 
fiscalização preventiva das respectivas redes urbanas: 

conjunto de atividades, infraestruturas e instalações operacionais 
de drenagem urbana de águas pluviais, de transporte, detenção 

ou retenção para o amortecimento de vazões de cheias, 
tratamento e disposição final das águas pluviais drenadas nas 

áreas urbanas (Lei Federal 11.445/2007). 
 

Resumindo e de maneira simplista: 
É o que precisa ser feito com a água da chuva para tentar evitar 
que ela, e o ciclo hidrológico (alterado pela ocupação urbana 

e suas atividades), se torne um problema na bacia hidrográfica 
(alterada pela ocupação). 

 







Cenário em Florianópolis 

 

 

-SITUAÇÃO INSTITUCIONAL E 
INSTRUMENTOS 

 
 

-O QUE TEMOS E O QUE NÃO TEMOS 

 



Instrumento Situação no município 
Política Municipal de Saneamento Básico Lei Municipal 7.474/2007 

Plano Municipal Integrado de Saneamento Básico Lei Municipal - 9.400/2013 

Conselho Municipal de Saneamento Básico Lei Municipal 7.474/2007 

Conferência Municipal de Saneamento Básico Realizada em 2015 

Sistema Municipal de Informações em Saneamento 
Básico 

Sistema de Geoprocessamento do Município de 
Florianópolis 

Fundo Municipal de Saneamento Básico Lei Complementar 310/2007 

Prestação dos serviços de abastecimento de água e 
esgotamento sanitário 

Companhia Catarinense de Águas e Saneamento – 
CASAN (Contrato de Programa) aprovado pela Lei 
Municipal 9.400/2013 

Prestação dos serviços de manejo de resíduos sólidos Companhia Melhoramentos da Capital - Comcap 

Delegação dos serviços de regulação e fiscalização Convênio – Agência de Regulação de Serviços 
Públicos de Santa Catarina – ARESC – Lei Municipal 
8789/2011 

Órgãos vinculados à gestão da drenagem e manejo das 
águas pluviais 

Planejamento: Secretaria de Habitação e 
Saneamento Ambiental 
Execução: Secretaria de Obras / Secretaria do 
Continente 
Manutenção: Secretaria de Obras / Comcap 



Destaques Deficiências 
Instrumentos do Sistema Municipal de Saneamento 
Básico implantados e regulamentados (exceção ao 
sistema municipal de informações) 

Ausência de medidas estruturais e não estruturais 
efetivas voltadas para o controle do escoamento 
na fonte 

Órgão responsável pelo acompanhamento da execução 
do planejamento de forma integrada 

Ausência de instrumentos como Plano 
Diretor de Drenagem Urbana, Manual e 
Cadastro 

Comissão Especial de Drenagem Urbana Ausência de informações sistematizadas e 
atualizadas  

Programa “Floripa Se Liga Na Rede” Insuficiência de recursos (ausência de 
cobrança) - serviço não tem 
sustentabilidade 

Plano Municipal de Redução de Riscos atualizado 
(2014) 

Ausência de regulação e fiscalização 

Mapeamento de áreas com suscetibilidade à 
inundação 

Não acompanhamento dos encaminhamentos da 
Conferência Municipal  

 Plano Diretor Municipal (2014) Conselho de Saneamento com caráter consultivo e 
sem participação ativa 

  Ausência de rotinas e procedimentos para 
prestação dos serviços 

  Falta de avaliação e aplicação do Plano Municipal 
de Saneamento  

  Órgão com estrutura deficitária 





DRENAGEM E MANEJO DAS ÁGUAS 
PLUVIAIS URBANAS - PMISB 

 

3 PROGRAMAS 
 

13 METAS 
 

29 AÇÕES 
 

26 AÇÕES ATÉ 2015 
 

Valor total até 2030 : 606.300.000,00 
 

Valor até 2015: 177.300.000,00 (29,2%) 
 

Principal responsável pela execução: SMO (SMI) 
 
 







Plano Diretor de Drenagem e 
Manejo das Águas Pluviais 

Urbanas 









 
- Belo Horizonte, Vitória, Porto Alegre, Guarulhos, 

Santo André 
 

- São Paulo – Manual de Drenagem: 522 páginas 
 

- Joinville – 1 bilhão e 300 milhões para executar 
 
 

QUE PLANO QUEREMOS PARA 
FLORIANÓPOLIS? 

 

Algumas cidades com Plano de Drenagem: 

 



Comissão Especial de Estudos de 
Drenagem 

e Manejo das Águas Pluviais 
 



Justificativa 
 
- Cenário do setor na PMF: fragilidade do setor; desarticulação entre os órgãos; 
carência de instrumentos de planejamento/gestão e dispositivos legais; 
 

-SMHSA/PMF (atual SMI): planejamento e gestão dos serviços de saneamento 
básico; 
 

-UFSC: conhecimento técnico. 
 
 

Breve histórico 
 

-Criação informal do grupo de trabalho: agosto/2014 – iniciativa 
SMHSA/UFSC; 
 

-Oficialização: Decreto Municipal 14.492/2015 e Portaria SMHSA 011/2015. 
 

-Atualização: Decreto Municipal 17.704/2017 e Portaria SMI 17/2017 
 

Comissão Especial de Estudos de Drenagem 

e Manejo das Águas Pluviais 

 





Ações/resultados 
 

-Influência no diagnóstico executado no âmbito do Projeto ICES – Cidades Emergentes Sustentáveis; 
 

-Definição de temas de interesse da drenagem urbana no município a serem tratados no âmbito da Comissão; 
 

-Levantamento de informações acerca da cartografia, cadastro e sistema de informações do município; 
 

-Sistematização de estudos realizados no município vinculados ao tema do manejo das águas pluviais; 
 

-Suporte para discussões do tema das águas pluviais na Conferência Municipal de Saneamento Básico; 
 

-Contribuição para retomada dos estudos da professora Maria Lúcia Hermann sobre as áreas suscetíveis a 
inundação no município. 

Comissão Especial de Estudos de Drenagem 

e Manejo das Águas Pluviais 

 

 
-Parecer com contribuições para revisão do Plano Diretor – Lei Complementar 482/2014; 
 

-Participação na audiência pública PLC 1239/2013 (contenção de águas pluviais em loteamentos e condomínios); 
 

-Parecer sobre PLC 1231/2013 (inclusão de dispositivos no Código de Obras e Edificações); 
 

-Levantamento dos projetos em tramitação na Câmara relacionados ao manejo de águas pluviais; 
 

-Análises prévias acerca dos projetos. 

 



Objetivos 
 

• Caracterizar a drenagem; 

 

• Identificar os problemas relacionados ao escoamento das 
águas da chuva e à drenagem; 

 

• Identificar projetos previstos ou em implantação; 

 

• Discutir soluções. 

 

 

 

Diagnóstico da Drenagem Urbana em Florianópolis 
 

 

IDEIA: CONSTRUIR UM DIAGNÓSTICO PARTICIPIVO 

COMO 1ª ETAPA PARA ENTÃO SE BUSCAR RECURSOS 

PARA CONSTRUÇÃO DO PLANO 



Estratégia 
 

-Levantamento de informações: fontes secundárias, consultas 
diretas, reuniões, oficinas; 

 

• setores envolvidos: técnicos, colaboradores, comunidades 

 

- Unidade de estudo: bacia hidrográfica, configurada no Plano 
Municipal Integrado de Saneamento Básico como Unidade 
Territorial de Planejamento, compondo neste contexto 28 

bacias hidrográficas. 

 

 

 

Diagnóstico da Drenagem Urbana em Florianópolis 
 

 



Estruturação 

 
• cartografia e elementos de apoio 

 

• natureza dos problemas 
- INUNDAÇÃO 

- ALAGAMENTO 

-     ENXURRADA 

- INUNDAÇÃO COSTEIRA (influência da maré) 

- QUALIDADE DA ÁGUA 

 

• caracterização dos problemas 

 

Diagnóstico da Drenagem Urbana em Florianópolis 
 

 



Metodologia – fases 

  

 1o momento: consulta direta a setores técnicos 
da administração municipal 

-       2o momento: validação e consulta junto às 
comunidades 

- Consolidação global e geral 

- Retorno para comunidade 

 

 

Diagnóstico da Drenagem Urbana em Florianópolis 
 

 



 Resultados preliminares 
  

- Elaboração do roteiro para construção do diagnóstico; 
 

- Caracterização das 28– UTP e levantamento dos 
principais problemas realizado junto aos técnicos da 
Secretaria de Obras, Secretaria do Continente, Defesa 
Civil e Intendências 

(QUADROS 1 e 2) 
 

- Definição da metodologia a ser aplicada nas oficinas 
comunitárias; 
 

- Elaboração do Caderno de Diagnóstico e Planejamento 
da Drenagem Urbana; 
 

- Realização de 6 oficinas; 
 



Quadro 1- Caracterização da Bacia Hidrográfica 

- Configurações locais: 
- Área de abrangência; 

- Características predominante do meio físico; 

- Descrição física básica dos principais corpos hídricos. 

 

- Uso e ocupação do solo: 
- Ocupação urbana: Mapas de Zoneamento do Plano Diretor e de 

Suscetibilidade a Inundação; 

- Áreas ambientalmente protegidas. 

 

- Infraestrutura de macro e microdrenagem: 
- Problemas existentes; 

- Projetos previstos ou em implantação. 

 



Quadro 1- Caracterização da Bacia Hidrográfica 



Quadro 1- Caracterização da Bacia Hidrográfica 



Quadro 2- Caracterização dos problemas 

-Local de ocorrência do problema; 
 

-Área de abrangência do problema; 
 

-Qualificação do problema; 
 

-Histórico e frequência de 
ocorrência; 
 

-Indicativo das origens do problema; 
 

-Consequências associadas aos 
problemas; 
 

-Proposição de medidas para 
tratamento do problema. 



CONSELHOS LOCAIS DE SAÚDE 



http://www.pmf.sc

.gov.br/oficina/ 

http://www.facebook.com

/pdduflorianopolis/ 



AGENDA 
 

- Abertura e exposição sobre drenagem e 
metodologia da Oficina 
 

- Entre 19:45 e 20:00 - café e início dos 
trabalhos em grupo 
 
- 21:30 Apresentações das sínteses dos 
grupos e avaliação da Oficina 
 

- 22:00 Encerramento 



João Henrique – Engenheiro Ambiental  

Diretoria de Saneamento Ambiental – PMF 

E-mail: joaopereira.smi@pmf.sc.gov.br 

Telefone: 32516314 
 

Obrigado! 

mailto:joaopereira.smi@pmf.sc.gov.br

