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1 SISTEMA DE DRENAGEM DE FLORIANÓPOLIS 

O município de Florianópolis tem como característica importante o fato de sua infra-

estrutura de drenagem ter sido implantada ao longo dos anos sem maiores critérios 

técnicos. Desta forma nunca houve uma preocupação por parte da administração 

pública em compatibilizar um sistema de drenagem com o contexto global de bacias 

de contribuição. Isto resultou em um sistema sub dimensionado, onde as soluções 

pontuais prevaleceram, além de uma utilização inadequada e má conservação. 

Fatores relacionados ao crescimento urbano como o aumento do grau de 

impermeabilização do solo, dos desmatamentos para usos urbanos, da erosão, das 

ocupações indevidas de locais sob a influência das águas (manguezais, fundos de 

vales, leitos secundários de rios e encostas de morros), entre outros, contribuem 

para o agravamento do sistema. 

Infelizmente não existem informações precisas da atual situação do sistema de 

drenagem do município, sobretudo com relação ao seu cadastro, áreas não 

atendidas, locais com problemas de enchentes, pontos críticos ou de 

estrangulamento e outros, desta forma este trabalho procurou realizar uma pesquisa 

junto aos funcionários da administração pública que ainda possuem algum 

conhecimento prático do sistema e junta-los com o pouco material obtido. 

A condição acidentada da topografia da cidade resultou no surgimento de muitos 

leitos naturais que acabaram se tornando elementos importantes para o 

funcionamento do sistema. Estes canais foram sendo aproveitados, retificados, 

revestidos e em muitos casos cobertos. Porém o funcionamento destes canais tem 

sido prejudicado por uma série de fatores, sendo o principal deles a falta de um 

programa de manutenção preventiva, que em muitos casos aliviaria em grande parte 

os problemas enfrentados pela cidade no que diz respeito à drenagem. 

O sistema de drenagem de Florianópolis se aproveitou em grande parte dos 

córregos naturais como forma de solucionar o escoamento das águas pluviais. Na 

década de 70 foram, pela primeira vez, elaborados estudos com o objetivo de propor 

um Plano Global de Drenagem para o município. Este trabalho diagnosticou que o 

sistema drenagem do município foi implantado ao longo dos anos, sendo que nas 
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áreas mais antigas da cidade se caracterizam pela adoção de muitos trechos com 

escoamento superficial nas vias públicas. Outra característica também diagnosticada 

foi o fato de não existirem poços de visita ao sistema de drenagem pluvial, o que 

dificultava os trabalhos de manutenção do mesmo e situação esta que se mantém 

até os dias de hoje.  

Este sistema aproveitou grande parte dos leitos naturais da região do Distrito Sede 

como forma de resolver o problema de drenagem. Estes canais foram então sendo 

aproveitados, retificados, revestidos e em muitos casos cobertos. Porém o bom 

funcionamento destes canais foram prejudicados pelo sub dimensionamento e a falta 

de manutenção dos mesmos. Embora construído com o dimensionamento possível 

para a época as condições da cidade se alteraram principalmente com o aumento da 

população urbana e conseqüentemente o aumento da área impermeabilizada, 

alterando desta forma as condições da bacia de drenagem. O Plano Global de 

Drenagem tentou resolver estes problemas projetando e executando canais de 

drenagem para a cidade, porém sua implantação não foi completa resultando nas 

conseqüências sofridas atualmente pela cidade pela falta de um gerenciamento 

adequado de sua drenagem urbana.  

A região continental da cidade que abriga as UTPs de Coqueiros e Estreito se 

encontra numa situação melhor em relação à porção insular do Distrito Sede. Isto se 

deve ao fato de o Plano Global ter sido melhor executado nesta área.  

Até o final da década de 80 a cidade ainda contava com as intervenções do 

Departamento Nacional de Obras e Saneamento (DNOS) que modificou 

consideravelmente a paisagem construindo canais em parceria com o município bem 

como retificando e dragando os canais já existentes. Estas ações do Governo 

Federal tinham como principal objetivo conter as enchentes nos municípios 

brasileiros bem como as epidemias de malária, junto ao Serviço Nacional de Malária. 

A forma encontrada para evitar este problema era drenando as cidades, evitando a 

formação de pântanos e áreas com água represada. 

Após a extinção do DNOS a cidade ficou desamparada com relação a sua macro 

drenagem. Os canais começaram a sofrer assoreamento, resultado da falta de 

manutenção e os problemas se tornaram evidentes, principalmente nesta última 
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década, com os manguezais da cidade já bastante assoreados. Este fato ainda 

coincidiu com o surgimento da questão ambiental na política como fator relevante na 

elaboração de obras e projetos. Isto fez com que muitas áreas de cidade que no 

passado sofriam intervenções sem maiores estudos ambientais fossem questionadas 

e interditadas pelos órgãos responsáveis pela defesa da legislação ambiental.  

Esta ação fez com que os manguezais da cidade, anteriormente dragados pelo 

DNOS, tivessem seus pedidos de dragagem vetados e o processo natural de 

assoreamento a qual está sujeito começasse a se tornar um problema para a cidade. 

Muitos canais foram construídos para descarregar nos manguezais e com os 

mesmos obstruídos este acúmulo de água acaba por refletir em diversos pontos de 

alagamentos pela cidade, bem como as situações de enchentes em chuvas mais 

acentuadas. 

Muitas das ocupações se encontram em áreas regulamentadas, porém tecnicamente 

reprováveis por serem sujeitas a inundações. Mesmo assim a ocupação já se 

encontra consolidada o que dificulta as soluções a serem formuladas. Falta ao 

município regras claras sobre como, quando e onde o solo pode ser ocupado e 

fiscalização para o cumprimento da legislação vigente. Sem estas ações qualquer 

planejamento se torna inválido. 

As áreas sujeitas a inundações na cidade localizam-se principalmente a montante 

dos manguezais da cidade. As planícies próximas estão sujeitas a ocupação pelas 

águas em eventos de chuvas e maré alta, devendo o seu uso ser compatível com 

esta realidade. Infelizmente o que se pode relatar são áreas com grandes 

ocupações, impermeabilização do solo e ausência do planejamento da drenagem. 

Isto reflete da pior maneira sobre a cidade, com pessoas desabrigadas e bens 

perdidos todas as vezes que estes eventos probabilísticos ocorrem. 

Em 2000, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística realizou a Pesquisa 

Nacional de Saneamento, infelizmente os dados relevantes a este diagnóstico 

relacionados ao município não se encontram disponíveis. Portanto não existe 

nenhum dado oficial no que diz respeito à extensão da rede de drenagem nem a 

quantidade de pessoas trabalhando em função da mesma. O estudo referente a 

extensão aproximada dos canais de drenagem se encontra em fase de conclusão. 
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Estima-se que estejam na atual administração por volta de 60 funcionários 

exercendo funções no setor de drenagem do município, porém não de forma 

exclusiva. 

Este trabalho, portanto apresenta o estudo hidrológico para a região com a finalidade 

de se obter informações para o dimensionamento futuro das obras de macro e micro 

drenagem, bem como oferece a atual situação do sistema de drenagem de 

Florianópolis. Procurou-se reunir informações sobre os mais relevantes canais de 

macro drenagem através de um pequeno cadastro com objetivo de uniformizar as 

informações e facilitar sua comparação entre eles e com a situação ideal. 

Por fim este diagnóstico encerra fornecendo informações sobre as soluções 

encontradas por outras cidades, no que diz respeito à drenagem, relatando suas 

experiências. Espera-se desta forma fornecer conhecimento sobre a realidade da 

drenagem urbana na cidade de forma a subsidiar os prognósticos a serem 

elaborados. 
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2  ESTUDO HIDROLÓGICO 

2.1 INTRODUÇÃO 

Visando a obtenção de elementos para o dimensionamento futuro das obras de 

Macro e Micro Drenagem do Plano Municipal Integrado de Saneamento Básico do 

Município de Florianópolis, foi desenvolvido o presente estudo hidrológico. 

Este estudo consiste na determinação do regime pluviométrico para a região da 

Grande Florianópolis, na caracterização fito geomorfológica e na obtenção das 

vazões de projeto para cada bacia de contribuição. 

Para tanto, se fez necessário a obtenção de dados de pluviometria, aos quais se deu 

tratamento estatístico, chegando assim às curvas de intensidade-duração-

freqüência. 

O desenvolvimento de todos esses passos tem o objetivo final de determinar as 

descargas nos pontos de controle onde forem projetadas no futuro as estruturas 

hidráulicas. 

2.2 COLETA DE DADOS 

Foi selecionado o posto meteorológico de Florianópolis, sendo este o que melhor 

representa o regime pluviométrico da região. Os dados foram fornecidos pela 

Agência Nacional de Águas - ANA, por meio de leitura de pluviômetro, sendo estas 

correspondentes às precipitações mensais, número de dias de chuva e precipitações 

diárias, para o período de observação compreendido entre os anos de 1.975 a 2.001. 

2.3 PROCESSAMENTO DOS DADOS PLUVIOMÉTRICOS 

Os dados de chuvas foram processados estatisticamente para fornecer os valores 

máximos, médios e mínimos das precipitações mensais, do número de dias de chuva 

e das precipitações máximas diárias anuais. 
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2.3.1 PRECIPITAÇÕES MENSAIS 

A partir das precipitações diárias para cada mês durante o período de observação, 

calculou-se a precipitação total, máxima, média e mínima mensal. No Anexo A pode 

ser encontrado o quadro 1 onde são apresentados os valores calculados, que 

geraram o histograma da figura 1. 

Nota-se que, a partir do mês de abril inicia-se um período menos chuvoso que se 

estende até agosto com um índice médio que oscila de 80 a 110 mm. De setembro a 

dezembro tem-se um período intermediário da pluviosidade média mensal. De 

janeiro a março ocorrem as chuvas mais volumétricas com um índice mensal médio 

no entorno de 200 mm. Destaca-se como mais chuvoso o mês de janeiro, com uma 

média de 239,22 mm. 

2.3.2 NÚMERO DE DIAS DE CHUVA 

Ainda no Anexo A pode ser encontrado o quadro 2 onde são apresentados os 

números totais mensais de dias de chuva para cada ano no período de observação 

da estação em estudo. Com estes dados foram calculados os valores máximos, 

médios e mínimos que geraram o histograma da figura 2. Comparando-se os 

histogramas de precipitações mensais e número de dias de chuva, observa-se que 

há uma coerência entre o índice pluviométrico médio mensal com o correspondente 

número médio de dias de chuva. Confirma-se, assim, o período de abril a agosto 

como o menos chuvoso. Os índices médios extremos correspondem a 14,5 e 6,7 

dias de chuva, referentes aos meses de janeiro e junho, tendo-se para a média anual 

um total de 123,1 dias. 

2.3.3 PRECIPITAÇÕES DIÁRIAS MÁXIMAS ANUAIS 

Com base nas precipitações diárias máximas mensais observadas, constantes no 

Anexo A, quadro 3, determinaram-se as precipitações diárias máximas anuais para o 

período de observação. A partir destes valores, quadro 4, calculou-se a média das 

máximas anuais, bem como seu desvio padrão. 

Para a estação de Florianópolis foram utilizados, nesta determinação, dados 

referentes há 27 anos, cujo período corresponde aos anos de 1.975 a 2.001. 
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Os resultados obtidos foram: 

• h  = 139,48 mm 
• σ = 68,93 
• n = 27 

 

ANO Hmax ANO Hmax ANO Hmax ANO hmax ANO hmax 
1.975 119,5 1.981 133,8 1.987 143,0 1.993 75,7 1.999 76,3 

1.976 107,4 1.982 109,1 1.988 95,6 1.994 227,4 2.000 105,0 

1.977 103,9 1.983 144,0 1.989 94,4 1.995 206,6 2.001 194,9 

1.978 187,1 1.984 85,8 1.990 99,6 1.996 135,2   

1.979 190,3 1.985 188,3 1.991 404,8 1.997 116,0   

1.980 89,4 1.986 160,7 1.992 84,2 1.998 88,0   

Quadro 04: Precipitações Diárias Máximas Anuais Observadas (mm) 
Fonte: Estação Pluviométrica de Florianópolis/SC. 

 
 

2.3.4 CURVAS DE INTENSIDADE-DURAÇÃO-FREQÜÊNCIA 

Para a obtenção das curvas que relacionam altura de precipitação em função do 

tempo de duração e o tempo de recorrência, utilizou-se o método proposto pelo Eng. 

Jorge Jaime Taborga Torrico. 

Em síntese, este método consiste em se efetuar a correlação entre as precipitações 

de 24 horas, 1 hora e 6 minutos de duração dentro das isozonas homogêneas, 

observadas estatisticamente com base nos dados da publicação "Chuvas Intensas 

no Brasil" do Eng. Otto Pfafstetter, segundo a figura 3 que consta no Anexo A. 

Para o cálculo da máxima precipitação de 1 dia, para tempos de recorrência de 10, 

25 e 100 anos, utilizou-se a equação de Ven Te Chow com os coeficientes 

probabilísticos de Gumbel.  

σ∗+= mkhh  

Onde: 

• h = precipitação para o tempo de recorrência especificado; 
• = precipitação média das máximas diárias; 
• σ = desvio padrão das máximas; 
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• km = fator de freqüência, pelo método de Gumbel. Depende do número de 
anos de observação. 

O valor obtido para a máxima precipitação de 1 dia foi corrigido para a precipitação 

de 24 horas multiplicando-se por 1,095, adotando procedimento recomendado pelo 

Eng. Pfafstetter na publicação citada. Em seguida, determinou-se a isozona do 

projeto como sendo a “C” e calcularam-se as chuvas com duração de 1 hora e 6 

minutos. Esses valores foram calculados para os tempos de recorrência de 5, 10, 15, 

25, 50 e 100 anos e constam no quadro 5 enquanto o quadro 6 mostra o resultado 

obtido a partir de várias leituras para a Estação de Florianópolis, para os tempos de 

recorrência de 10, 25 e 100 anos, ambos no Anexo A. 

Com esses valores, traçaram-se em papel probabilístico, as retas das precipitações, 

onde se pode ler a altura de chuva para qualquer tempo de duração entre 6 minutos 

e 24 horas, figura 4 no Anexo A.  

As curvas de INTENSIDADE - DURAÇÃO - FREQUÊNCIA, apresentadas no Anexo 

A, Figura 5, foram traçadas segundo os pontos obtidos no papel probabilístico, 

acima citado. A partir delas, pode-se obter a intensidade de chuva para qualquer 

tempo de duração. 

2.4 TEMPO DE RECORRÊNCIA 

Tempo de recorrência ou freqüência é o período máximo provável para um evento 

ser igualado ou superado. No caso de drenagem, esse evento seria a ocorrência da 

combinação da intensidade e duração de uma chuva, com uma determinada 

freqüência. A determinação do valor a ser usado leva em consideração a importância 

da estrutura hidráulica no que tange: 

• ao risco ou perigo à vida humana; 

• aos prejuízos a propriedades limítrofes; 

• à interrupção do tráfego nas vias da área; 

• à importância das vias de tráfego de veículos da área. 
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Assim, de acordo também com o tipo de dispositivo de drenagem e, seguindo as 

recomendações da Secretaria Municipal de Obras, foram definidos os seguintes 

valores para tempos de recorrência: 

• obras de drenagem superficial: 10 anos (Micro Drenagem) 

• bueiros: 25 anos (Macro Drenagem) 

• obras de arte especiais: 100 anos (Pontes e Grandes Estruturas) 

2.5 BACIAS HIDROGRÁFICAS 

Este estudo procurou utilizar a metodologia proposta no Plano Integrado de 

Saneamento, considerando que os limites das bacias elementares e os limites dos 

distritos não são compatíveis na maioria dos casos, optou-se por definir a 

configuração das Unidades Territoriais de Análise e Planejamento (UTP) nos limites 

das Bacias Hidrográficas Elementares. Definiram-se novos polígonos e divisões em 

sub-bacias somente em dois casos, para o melhor planejamento das bacias maiores.  

A Bacia do Rio Ratones foi dividida em três sub-bacias: uma sub-bacia que 

compreende o atual distrito de Ratones, tendo como rio principal o rio Ratones 

(denominada UTP do Rio Ratones); uma segunda sub-bacia que compreende o atual 

distrito de Santo Antônio de Lisboa, com córregos que vão formar o manguezal de 

Ratones (denominada UTP Manguezal de Ratones); e uma terceira sub-bacia para o 

planejamento que se destaca pelo distrito de Cachoeira do Bom Jesus e parte do 

distrito de Canasvieiras tendo o rio Papaquara como rio principal (denominada UTP 

Papaquara). Essa divisão procurou levar em conta a demarcação das sub-bacias 

físicas e os limites dos distritos administrativos.  

O mesmo processo foi realizado com a Bacia da Lagoa do Peri ao qual foi realizada 

uma divisão da bacia que leva em conta as necessidades do abastecimento público 

pela CASAN. Na Bacia da Lagoa do Peri foi estabelecido um limite entre a sub-bacia 

que drena a área do Pântano do Sul (UTP Pântano do Sul) e a sub-bacia que drena 

a Lagoa do Peri (UTP Lagoa do Peri). 

Segue abaixo o Quadro 7 relacionando a área e o perímetro de cada UTP: 
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UTP NOMENCLATURA ÁREA (m2) PERÍMETRO (m) 

1 FLORIANÓPOLIS 9.361.486 18.196 

2 ESTREITO 6.002.156 12.074 

3 COQUEIROS 5.782.626 14.881 

4 ITACORUBI 28.504.022 26.983 

5 LAGOA DA CONCEIÇÃO 85.752.011 60.988 

6 SACO GRANDE 17.194.056 22.317 

7 CACUPÉ 1.813.874 7.867 

8 SANTO ANTONIO DE LISBOA 5.213.534 18.427 

9 RIO RATONES 32.386.231 24.570 

10 MANGUEZAL DE RATONES 13.717.325 19.112 

11 BARRA DO SAMBAQUI 782.785 5.773 

12 PAPAQUARA 44.146.773 48.599 

13 INGLESES 19.177.681 29.413 

14 SANTINHO 5.170.214 20.925 

15 JURERÊ 7.564.679 17.653 

16 PONTA GROSSA 724.498 4.863 

17 PONTA DAS CANAS 2.716.958 9.507 

18 PRAIA BRAVA 2.397.759 9.591 

19 LAGOINHA DO NORTE 1.800.778 8.544 

20 COSTEIRA 3.907.535 11.469 

21 RIO TAVARES 49.238.504 36.997 

22 MORRO DAS PEDRAS 10.798.994 23.747 

23 TAPERA 7.607.564 11.715 

24 RIBEIRÃO DA ILHA 21.271.510 40.555 

25 LAGOA DO PERI 19.866.974 20.866 

26 PÂNTANO DO SUL 16.267.876 23.132 

27 LAGOINHA DO LESTE 6.045.293 17.102 

28 SAQUINHO 6.203.162 18.628 

XX ATERRO DA BAÍA SUL 1.603.547 10.467 

Quadro 7: Dimensões das Unidades Territoriais de Planejamento (UTP) 
Fonte: Plano Municipal de Saneamento, 2009. 
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2.6 VAZÃO HIDROLÓGICA 

A vazão hidrológica será calculada de acordo com a metodologia definida em função 

da extensão da área de contribuição. O limite de aplicação e as equações das 

metodologias são apresentados a seguir. 
 

2.6.1 BACIAS COM ÁREA ATÉ 10 KM² - MÉTODO RACIONAL 

Este método tem por base a intensidade pluviométrica, a área da bacia e o 

coeficiente de escoamento, e parte da premissa que a vazão máxima ocorre a partir 

do momento em que a duração da chuva se iguala ao tempo de concentração. As 

expressões do método são: 

a) Cálculo da vazão 

360
 A i CQ = ××  

Onde: 

• Q = descarga, em m³/s; 
• C = coeficiente de escoamento superficial, adimensional; 
• i = precipitação com duração igual ao tempo de concentração da 

bacia, em mm/h; e 
• A = área da bacia obtida por planimetragem eletrônica a partir de 

fotos aéreas e/ou cartas do IBGE compatíveis com a bacia em 
estudo. 

 

b) Coeficiente de escoamento 

O coeficiente de escoamento superficial, ou coeficiente de run off, é a 

razão entre o volume de água escoado superficialmente e o volume de 

água precipitado. Esse coeficiente varia de acordo com as características 

fito geomorfológicas e de utilização do solo da bacia. Os valores usados 

nos cálculos foram obtidos do quadro 8. 
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CARACTERÍSTICAS VALORES DE C 

Terreno Estéril Montanhoso - Material rochoso ou geralmente não 
poroso com reduzida ou nenhuma vegetação e altas declividades. 0,80 a 0,90 

Terreno Estéril Ondulado – Material rochoso ou geralmente não 
poroso, com reduzida ou nenhuma vegetação em relevo ondulado e 
com declividades moderadas. 

0,60 a 0,80 

Terreno Estéril Plano – Material rochoso ou geralmente não poroso, 
com reduzida ou nenhuma vegetação e baixas declividades. 

0,50 a 0,70 

Prados, Campinas, Terreno Ondulado - Áreas de declividade 
moderadas, grandes porções de gramados, flores silvestres ou 
bosques, sobre um manto de material poroso que cobre o material 
não poroso. 

0,40 a 0,65 

Matas Decíduas, Folhagem Caduca – Matas e florestas de árvores 
decíduas em terreno de declividades variadas. 0,35 a 0,60 

Matas Coníferas, Folhagem Permanente - Florestas e matas de 
árvores de folhagem permanente em terreno de declividades variadas. 0,25 a 0,50 

Pomares – Plantações de árvores frutíferas com áreas abertas 
cultivadas ou livres de qualquer planta a não ser gramas. 0,15 a 0,40 

Terrenos cultivados, Zonas altas – Terrenos cultivados em plantações 
de cereais ou legumes, fora de zonas baixas e várzeas. 

0,15 a 0,40 

Fazendas – Vales – Terrenos cultivados em plantações de cereais ou 
legumes, localizadas em zonas baixas e várzeas. 0,10 a 0,30 

Quadro 08: Coeficiente de Escoamento Superficial 
Fonte: IGUATEMI LTDA. E Manual de Projeto de Engenharia Rodoviária – DER/SC 

 

c) Tempo de concentração 

Tempo de concentração é o tempo teórico que uma gota de chuva leva 

desde o ponto mais distante da bacia até o ponto de controle. No cálculo 

do tempo de concentração usou-se a seguinte equação: 

0,4

0,20,3

I  K  2,4
L  A = tc
××

×  

Onde: 
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• A = área da bacia, em km²; 
• L = extensão do talvegue, em km; 
• K = coeficiente tabelado; 
• I = declividade do talvegue principal, em m/m; e 
• tc = tempo de concentração, em horas. 

No Quadro 9 constam as características e valores correspondentes do coeficiente K. 

 

CARACTERÍSTICAS K 

Terreno areno-argiloso coberto de vegetação intensa, 
elevada absorção 2,0 

Terreno argiloso coberto de vegetação intensa, absorção 
média apreciável 3,0 

Terreno argiloso coberto de vegetação intensa, absorção 
média 4,0 

Terreno com vegetação média, pouca absorção 4,5 

Terreno com rocha, escassa vegetação, baixa absorção 5,0 

Terreno rochoso, vegetação rala, reduzida absorção 5,5 

Quadro 09: Coeficiente de Caracterização das Bacias – K 
Fonte: IGUATEMI LTDA. e IS-03/93 – DER/SC 

 

2.6.2 BACIAS COM ÁREA SUPERIOR A 10 KM² - MÉTODO DO HIDROGRAMA 

UNITÁRIO SINTÉTICO TRIANGULAR - (HUST) 

Para as bacias com área maior que 10 km², a descarga foi calculada pela utilização 

do Hidrograma Unitário Sintético Triangular - HUST. 

Este método procura estimar a influência de cada um dos fatores que caracterizam a 

bacia hidrográfica, a fim de refletir as propriedades da mesma, no que diz respeito à 

transformação da precipitação em escoamento superficial. 

As características físicas que podem influir no escoamento superficial são: área, 

extensão do talvegue principal, desnível, declividade, recobrimento vegetal, tipo e 

uso do solo, entre outros. 
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Para a determinação da curva do nomograma foi usado o quadro 10 que classifica o 

solo quanto a sua utilização, as condições da superfície e tipo. A precipitação 

pluviométrica foi extraída dos gráficos da Figura 4 no Anexo A, que relaciona tempo 

de duração com altura de chuva. As equações do método são: 

a) Tempo de concentração 

4,0

2,03,0

4,2 IK
LAtc
××

×
=  

Onde: 

• tc = tempo de concentração em horas; 
• A = área da bacia em km²; 
• L = extensão do talvegue principal em km; 
• K = coeficiente geomorfológico tabelado em função do solo e cobertura 

vegetal; 
• I = declividade do talvegue principal em m/m. 

b) Duração do excesso de chuva (De) 

5,02 tcDe ×=  

c) Tempo de pico (Tp) 

tcDeTp ×+= 6,0
2

 

d) Cálculo da vazão 

Tp
PeAQp ××

=
208,0  

Onde: 

• Pe = precipitação efetiva em mm, obtida a partir da curva de 
nomograma, para a recorrência de 25 ou 100 anos, com duração 
igual ao do excesso de chuva (De) e de acordo com a curva 
“CN” característica do solo da bacia. (QUADRO 10). 
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TIPOS DE SOLOS 
UTILIZAÇÃO DO SOLO 

CONDIÇÕES DA 

SUPERFÍCIE A B C D 

Com sulcos retilíneos 77 86 91 94
Terrenos cultivados 

Em fileiras retas 70 80 87 90

Em curvas de nível 67 77 83 87

Terraceado em nível 54 73 79 82Plantações regulares 

Em fileiras retas 65 75 84 88

Em curvas de nível 62 74 82 85

Terraceado em nível 60 71 79 82Plantações de cereais 

Em fileiras retas 62 75 83 87

Em curva de nível 60 72 81 84

Terraceado em nível 57 70 78 89

Pobres 68 79 86 89

Normais 49 89 79 84

Plantações de 

Legumes ou campos 

Cultivados Boas 39 61 74 80

Pobres em curvas de nível 47 67 81 88

Normais em curva de nível 25 59 75 83Pastagens 

Boas em curvas de nível 06 35 70 79

Boas 30 58 71 78

Esparsas de baixa transpiração 45 66 77 83

Normais 36 60 73 79
Campos permanentes 

Densas de alta transpiração 25 55 70 77

Normais 59 74 82 86

Más 72 82 87 89

Chácaras e estradas de 

Terra De superfície dura 74 84 90 92

Muito esparsas de baixa 

transpiração 
56 75 86 91

Esparsas 46 68 78 91

Densas de alta transpiração 26 52 62 59

Florestas 

Normais 36 60 70 76

Superfícies impermeáveis Áreas urbanizadas 100 100 100 100

OBSERVAÇÕES: 
 - O solo tipo A, tem o mais baixo potencial de deflúvio. Terrenos muito permeáveis, com pouco silte e 
argila. 
 - O solo tipo B, tem a capacidade de infiltração acima da média após o completo umedecimento.    Inclui 
solos arenosos. 
 - O solo tipo C, tem a capacidade de infiltração abaixo da média após a pré-saturação.  Contém 
percentagem considerável de argila colóide. 
 - O solo tipo D, tem o mais alto potencial de deflúvio. Terrenos quase impermeáveis junto à superfície. 
Argiloso. 

Quadro 10: Valores das Curvas – Números - CN 
Fonte: Estudo Hidrológico IGUATEMI. 
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3. DIAGNÓSTICOS DAS UNIDADES TERRITORIAIS DE 
PLANEJAMENTO 

3.1 UTP - FLORIANÓPOLIS 

A UTP Florianópolis abriga dentre outros o Bairro Centro, local onde se deu inicio a 

cidade e pelo qual passou por grandes transformações ao longo dos anos. Esta UTP 

atualmente se encontra totalmente urbanizada restando apenas às encostas do 

Maciço do Morro da Cruz, que mesmo assim ainda enfrenta problemas relacionados 

às ocupações irregulares identificados nas Zonas de Especial Interesse Social 

(ZEIS). Grande parte dos canais desaparecem dentro da malha urbana e devido à 

falta de cadastro e estudos específicos torna-se impossível identificar com precisão 

por onde passam. O Plano Global de Drenagem elaborado para a área foi 

parcialmente executado resultando em canais diversificados construído em 

diferentes épocas e com características específicas. A prefeitura executou ações nos 

canais, porém de forma pontual e corretiva, foram realizadas obras que permitiram 

aliviar os problemas, porém nunca capaz de resolvê-los totalmente.  

Atualmente a obra de maior vultuosidade na região central foi capeamento total do 

Canal da Av. Hercílio Luz (Quadro 10). Estão sendo realizadas obras, em fase de 

conclusão, de urbanização do mesmo e de forma a fechar um canal que era 

considerado pela população, e o próprio poder público, como esgoto a céu aberto 

(Fig. 7). Porém este é um canal que tem constante problema de assoreamento, 

principalmente na região após o Instituto Estadual de Educação e necessita de 

espaço para limpeza nas proximidades. A figura 7 mostra um trecho da obra ainda 

não foi concluído, espera-se que seja deixada uma abertura suficiente para que seja 

realizado este trabalho de manutenção e limpeza.  
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Figura 6: Espaço onde obra não foi ainda executada, Av. Hercílio Luz 

Fonte: Acervo Geraldo J. Vieira, 2009 
 

 
Figura 7: Espaço urbanizado em direção à baía, Av. Hercílio Luz 

Fonte: Acervo Geraldo J. Vieira, 2009 
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Número de Controle: 
25  

Nome: Canal da Avenida Hercílio Luz UTP - 01 

Localização: Inicia-se recebendo contribuições dos canais das ruas Major Costa, FortKamp e 
do canal que corta o terreno do IF-SC (antiga Escola Técnica). Segue ao longo da Av. Hercílio 
Luz, seguindo o traçado do antigo Rio da Bulha, passando pelo aterro até desaguar na Baía 
Sul. 

Período de Construção: década de 20, trecho do aterro década de 60. 

Declividade: 
Média  

Extensão: Pendente Forma da Secção: Retangular 

Material de Revestimento: Fundo em concreto simples, laterais em alvenaria de pedra 
rebocada e capeamento com laje de concreto armado.  

Espaço de Manutenção: Satisfatório Área de Preservação Permanente: Sim 

Influência da Maré: Até próximo ao terreno do Instituto Estadual de Educação. 

Projetos para a Área: A atual administração vem realizando um trabalho de intervenção 
urbana, capeando todo o restante do canal. Estão previstas de obras de micro e macro 
drenagem para as ZEIS Ângelo La Porta, José Boiteux, Santa Clara, Laudelina Cruz Lemos e 
Monte Serrat relacionadas ao Plano de Aceleração do Crescimento (PAC) do Maciço do 
Morro da Cruz. 

Problemas Relacionados 

Assoreamento: 
Sim  

Esgoto Doméstico: Sim Presença de Lixo: Sim  Erosão: Não 

Ocupações Irregulares: Sim Impermeabilização do Solo: Alta 

Pontos Críticos: Chuvas de grande porte deixam a região ao longo da Av. Hercílio Luz 
sujeita a enchentes. A situação do lançamento de resíduos sólidos na calha do canal é 
marcante. Todas as ZEIS necessitam de projeto de drenagem. 

Quadro 11: Canal da Av. Hercilio Luz 
Fonte: Levantamento Cadastral 2009 

 

Este canal foi construído a partir da década de 20, tendo seu trecho final executado 

junto do conjunto de canais realizados durante as obras do Aterro da Baía Sul, no 

qual foram construídos mais três canais. O da Prainha, que drena a região do Morro 

do Mocotó, Srv. Siqueira e Morro do Bode. A região mais crítica é a ZEIS Morro do 

Mocotó onde não existe uma padronização da tubulação, com pontos de obstruções 

críticos principalmente nos quais as construções residenciais se encontram em cima 

dos canais de drenagem. Situação esta que se torna pior devido ao lixo que se 

acumula e que em eventos chuvosos de maior porte são responsáveis por carreá-los 

para o canal provocando obstrução e enchentes na região (FIG. 8 e 9).  
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Figura 8: Canal da Prainha, próximo ao túnel Profª. Antonieta de Barros. 

Fonte: Acervo Geraldo J. Vieira, 2009 

 
Figura 9: Canal da Prainha, próximo ao túnel Profª. Antonieta de Barros. Junção de dois canais. 

Fonte: Acervo Geraldo J. Vieira, 2009 
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Também por esta região passa o Canal da Assembléia Legislativa de Santa Catarina 

(QUADRO 12), que drena a região do Morro do Tico-Tico, Morro da Mariquinha, 

RPPN Menino Deus e toda a região central adjacente. Este canal enfrenta os 

mesmos problemas relacionados ao lixo e o sub dimensionamento nas encostas. 

Atualmente encontra-se em execução o Projeto do Maciço do Morro que prevê obras 

de micro e macro drenagem para a região, todas vinculadas ao Plano de Aceleração 

do Crescimento do Governo Federal (FIG. 10, 11 e 12).  

 

 
Figura 10: Canal da Assembléia Legislativa de Santa Catarina. 

Fonte: Acervo Geraldo J. Vieira, 2009 
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Figura 11: Canal da Assembléia Legislativa de Santa Catarina, o canal segue por dentro do terreno 

da Assembléia. 
Fonte: Acervo Geraldo J. Vieira, 2009 

 
Figura 12: Canal da Assembléia Legislativa de Santa Catarina, o laje rompida com material 

obstruindo o canal. 
Fonte: Acervo Geraldo J. Vieira, 2009 
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Número de Controle: 
27  

Nome: Canal da Assembléia Legislativa  UTP - 01 

Localização: Inicia-se no cruzamento da Rua Anita Garibaldi, seguindo pela Av. Mauro Ramos até 
encontrar a Praça Tancredo Neves por onde segue em direção a Baia Sul passando por dentro do 
terreno da Assembléia. Recebe ainda contribuições do canal que desce pela Rua Menino Deus 
(Hospital de Caridade) e do canal da Rua Cid Gonzaga. 

Período de Construção: Construído nas décadas de 50/60 junto com as obras do aterro mecânico da 
Prainha. 

Declividade: 
Baixa  

Extensão: Pendente  Forma da Secção: Retangular 

Material de Revestimento: Fundo e laterais em alvenaria de pedra e capeado com placas de concreto 
armado pré fabricadas. 

Espaço de Manutenção: Satisfatório Área de Preservação Permanente: Sim 

Influência da Maré: Até a Av. Mauro Ramos. 

Projetos para a Área: Estão previstas de obras de micro e macro drenagem para as ZEIS Morro da 
Mariquinha e Morro do Tico-Tico relacionadas ao Plano de Aceleração do Crescimento (PAC) do 
Maciço do Morro da Cruz. 

Problemas Relacionados 
Assoreamento: 
Sim  

Esgoto Doméstico: Sim  Presença de Lixo: Sim  Erosão: Não 

Ocupações Irregulares: Não Impermeabilização do Solo: Alta 

Pontos Críticos: Ocupação nas encostas das ZEIS Morro da Mariquinha e Morro do Tico-Tico. As ruas 
Menino Deus, Jorge Luiz Fontes e Anastácio Kotizias estão quase no nível do canal gerando zonas de 
alagamento mesmo com chuvas de média intensidade, devido ao assoreamento constante do canal e a 
influência das marés. 

Quadro 12: Canal da Assembléia Legislativa 
Fonte: Levantamento Cadastral 2009. 

 

 

O problema de enchentes na região é crítico, o trevo de acesso ao Hospital de 

Caridade, os terrenos do SESC e SENAC e adjacências se encontram regiões de 

cota muito baixa, necessitando de soluções urgentes (FIG.13). 
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Figura 13: Canal da Assembléia Legislativa de Santa Catarina, à esquerda da foto e região sujeita a 

enchentes. 
Fonte: Acervo Geraldo J. Vieira, 2009. 

 
 

E por último, no Aterro da Baía Sul, existe o Canal do Mercado Público (Quadro 13), 
o qual só é possível avistar seu ponto de encontro com a Baía Sul (Fig 14) e um 

posto de visita sob a Av. Gov. Gustavo Richard. Em eventos de maré alta fica difícil 

escoar as águas, a Rua Francisco Tolentino apresenta um problema especial, pois 

grande parte de suas lojas se encontram em numa cota abaixo do canal, fazendo 

com que chuvas de grande porte gerem alagamentos por toda sua extensão, 

necessitando de um projeto específico, pois não existem condições de escoamento 

por gravidade. 



 
 

                          _______                                 PLANO MUNICIPAL INTEGRADO DE SANEAMENTO BÁSICO – PMISB 28

 
Figura 14: Canal do Mercado Público de Florianópolis, região totalmente urbanizada. 

Fonte: Acervo Geraldo J. Vieira, 2009 

 

Número de 
Controle: 26  

Nome: Canal do Mercado Público de Florianópolis UTP - 01 

Localização: Inicia-se ao final da Rua Jerônimo Coelho seguindo pelo Aterro da Baía Sul 
até desaguar na Baía Sul. 

Período de Construção: Construído na década de 70 junto com as obras do aterro 
hidráulico. 

Declividade: 
baixa  

Extensão: Pendente  Forma da Secção: Retangular 

Material de Revestimento: Totalmente construído em concreto armado. 

Espaço de Manutenção: 
Insatisfatório 

Área de Preservação Permanente: Não 

Influência da Maré: Até o Mercado Público de Florianópolis. 

Projetos para a área: Não identificados 

Problemas Relacionados 

Assoreamento: 
Sim  

Esgoto Doméstico: Não Presença de Lixo: Não  Erosão: Não 

Ocupações Irregulares: Não Impermeabilização do Solo: Alta 

Pontos Críticos: A micro drenagem da Rua Francisco Tolentino onde as edificações mais 
antigas se encontram abaixo do nível do canal criando uma zona de alagamento ao longo 
da rua. A situação se torna crítica quando o evento pluviométrico coincide com a maré alta. 

Quadro 13: Canal do Mercado Público de Florianópolis 
Fonte: Levantamento Cadastral 2009 
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Todos os canais do Aterro da Baía Sul enfrentem o problema de acúmulo de lixo e 

assoreamento de seus leitos. Isto faz com que sua secção de vazão seja diminuída e 

em eventos chuvosos a água extravase provocando enchentes e alagamentos por 

toda a região. É extremamente recomendável que seja realizada manutenção 

periódica e preventiva para estes canais a fim de evitar que estes alagamentos 

ocorram.  

Existem dois canais de micro drenagem importantes, um localizado entre a 

Federação Catarinense de Remo e a Ponte Gov. Pedro Ivo Campos, que drena o 

Lago das Bandeiras na cabeceira da ponte. O outro drena a região entre a Rua 

Padre Roma e a Praça Hercílio Luz, com sua saída próxima ao Clube Náutico 

Riachuello.  

O Canal da Rua Arno Hoeschl (Quadro 14) não segue pelo centro da via e sim por 

debaixo das edificações na sua margem esquerda no sentido Av. Rio Branco/Beira 

Mar (Fig 15). Este fato torna sua manutenção extremamente dificultosa. O mesmo se 

encontra sub dimensionado e ao assorear faz com que a água fique retida no terreno 

do Departamento de Vigilância Sanitária de Santa Catarina – DIVS (Fig. 16). O 

acumulo de água neste terreno forma um lago, fazendo com que o canal funcione 

como um conduto forçado e causando a destruição de suas paredes e obstruindo a 

passagem da água. Para corrigir este problema existe um projeto para a construção 

de uma galeria pelo eixo da rua, desta forma ampliar-se-ia a secção de vazão e 

resolveria a dificuldade de manutenção do mesmo. 
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Figura 15: O canal segue sob os prédio, situação que dificulta sua manutenção. 

Fonte: Acervo Geraldo J. Vieira, 2009. 
 
 

 
Figura 16: Pátio DIVS, região sujeita a alagamentos e agravante na degradação do canal. 

Fonte: Acervo Geraldo J. Vieira, 2009 
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Número de Controle: 
22  

Nome: Canal da Rua Arno Hoeschl UTP - 01 

Localização: Localizado abaixo das edificações no lado esquerdo da Rua Arno Hoeschl no 
sentido Av. Rio Branco/Av. Beira Mar Norte. 

Período de Construção: Década de 50 

Declividade: 
Média  

Extensão: Pendente  Forma da Secção: Retangular 

Material de Revestimento: Fundo e laterais em alvenaria de pedra e capeamento com laje 
de concreto armado. 

Espaço de Manutenção: Inexistente Área de Preservação Permanente: Não 

Influência da Maré: Até arredores da Rua Almirante Lamego. 

Projetos para a área: Existe um projeto elaborado entre 2001/2002 para a construção de uma 
galeria com seção retangular, em concreto armado, pelo leito da Rua Arno Hoeschl, que 
resolverá assim o problema de cheias junto ao DIVIS e adjacências. 

Problemas Relacionados 

Assoreamento: 
Sim 

Esgoto Doméstico: Sim Presença de Lixo: Baixa  Erosão: Sim 

Ocupações Irregulares: Não Impermeabilização do Solo: Alta 

Pontos Críticos: DIVIS - Terreno situado abaixo da Policlínica do Centro, o acumulo de água 
faz com que o canal paralelo a Rua Arno Hoeschl 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 e em qualquer ponto ao longo do canal. 

Quadro 14: Canal da Rua Arno Hoeschl 
Fonte: Levantamento Cadastral 2009. 

 

 

O canal da Av. Rio Branco (Quadro 15) é considerado pelos técnicos da Prefeitura 

como o mais problemático da cidade, sua construção foi entre as décadas de 20 e 30 

e devido à urbanização da cidade acabou desaparecendo por debaixo das 

edificações. Ainda existem pontos que o canal pode ser visto, porém encontra-se 

quase todo capeado por debaixo das edificações (Fig 16, 17 e 18). A micro 

drenagem de toda a sua bacia contribuição é considerada ineficiente para os 

padrões de ocupação da região, resultando em pontos de alagamento nas cotas 

mais baixas do canal. O ponto mais crítico é o cruzamento da Av. Othon Gama 

D'Eça com a Av. Rio Branco, por estar situado numa área mais baixa sendo 

constantemente alagado já por chuvas de médio porte. Durante a pavimentação 

asfáltica da Av. Othon Gama D'Eça, no final da década de 90, foi criado um 
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extravasor desde o Centro Executivo Casa do Barão até o bueiro da Av. Beira Mar 

Norte, que resultou na diminuição da altura das cheias da bacia. 

 

 

 
FIGURA 16: Trecho aberto do canal, próximo ao INSS. 

Fonte: Acervo Geraldo J. Vieira, 2009 
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Figura 17: Trecho aberto do canal, próximo ao INSS. O canal segue por entre as edificações. 

Fonte: Acervo Geraldo J. Vieira, 2009 
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Figura 18: Trecho capeado e ocupado 
do canal, próximo ao INSS. 

Fonte: Acervo Geraldo J. Vieira, 2009 

 

Número de Controle: 23  Nome: Canal da Avenida Rio Branco UTP - 01 
Localização: Este canal se inicia um pouco abaixo e próximo da Praça do Banco Redondo 
seguindo pelo fundo de vale até a Av. Rio Branco, onde recebe contribuições do canal 
proveniente da Chácara de Espanha, seguindo por entre os prédios em paralelo a Av. Othon 
Gama d'Eça atravessando a mesma em frente ao edifício Casa do Barão. Do cruzamento da 
mesma, até a Rua Bocaiúva existe um extravasor conectado ao bueiro da Av. Beira Mar Norte. O 
canal original segue paralelo a Rua Bocaiúva (pelo lado direito) atravessando propriedades 
particulares até a Travessa Carreirão, desaguando na Baia Norte. 

Período de Construção: Entre as décadas de 20 e 30 

Declividade: Média  Extensão: Pendente  Forma da Secção: Retangular e Trapezoidal 

Material de Revestimento: Fundo em concreto simples, laterais em alvenaria de pedra e 
capeamento com laje de concreto armado. Nos trechos mais antigos pode-se encontrar 
capeamento com meio fio de pedra. 

Espaço de Manutenção: Inexistente Área de Preservação Permanente: Inexistente 

Influência da Maré: Até próximo a Rua Dr. Armínio Tavares (região do Colégio Catarinense). 

Projetos para a área: Não Identificados 

Problemas Relacionados 

Assoreamento: Não Esgoto Doméstico: 
Sim  

Presença de Lixo: Baixa  Erosão: Não 

Ocupações Irregulares: Sim Impermeabilização do Solo: Alta 

Pontos Críticos: Confluência da Av. Rio Branco com Av. Othon Gama d'Eça, sujeito a 
alagamentos. Sub dimensionamento de todo o canal considerando as condições atuais. Todas 
as ruas situadas nas cotas mais baixas do canal sofrem com problemas de alagamentos com 
chuvas a partir de médio porte.  

QUADRO 15: Canal da Av. Rio Branco 



 
 

                          _______                                 PLANO MUNICIPAL INTEGRADO DE SANEAMENTO BÁSICO – PMISB 35

Fonte: Levantamento Cadastral 2009 

O Canal da Av. Mauro Ramos (QUADRO 16) possui uma alta declividade e isto 

ajuda no processo de auto limpeza do canal, porém este canal ainda apresenta 

alguns problemas devido ao excesso de lixo proveniente das ocupações a montante, 

ZEIS Morro do Céu. Estão previstas obras de drenagem para esta região, porém é 

necessário lidar a questão do lixo que acaba por obstruir a tubulação. Este canal 

está coberto em seu trecho mais a montante por edificações, passando sob o 

Condomínio Residencial Arquipélago, isto dificulta a manutenção que é necessária 

principalmente quando há rompimento da laje do canal. Isto ocorre devido à 

sobrecarga de aterro existente sobre a mesma, obstruindo o canal. A correção deste 

canal é inviável técnica e economicamente, porém existe uma demanda de 

manutenção periódica devido ao número de ocorrências (FIG.19). 

 

 
Figura 19: Local por onde segue o canal da Av. Mauro Ramos. 

Fonte: Acervo Geraldo J. Vieira, 2009 
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Número de Controle: 
18 

Nome: Canal da Avenida Mauro Ramos UTP - 01 

Localização: Inicia-se na ZEIS Morro do Céu, passando pelo Condomínio Residencial 
Arquipélago, seguindo em direção a foz na Baía Norte pela Av. Mauro Ramos. 

Período de Construção: Canal antigo, o trecho que passa pelo Condomínio Arquipélago foi 
construído no início da década de 70. 

Declividade: Alta  Extensão: Pendente  Forma da Secção: Retangular 

Material de Revestimento: Fundo em concreto simples, laterais em alvenaria de pedra e 
capeamento com laje de concreto armado. 

Espaço de Manutenção: Satisfatório Área de Preservação Permanente: Sim 

Influência da Maré: No trecho final da Av. Mauro Ramos e Bueiro da Av. Beira Mar Norte. 

Projetos para a área: Estão previstas de obras de micro e macro drenagem para a ZEIS 
Morro do Céu relacionadas ao Plano de Aceleração do Crescimento (PAC) do Maciço do 
Morro da Cruz. 

Problemas Relacionados 

Assoreamento: 
Não  

Esgoto Doméstico: Sim Presença de Lixo: Sim  Erosão: Não 

Ocupações Irregulares: Sim Impermeabilização do Solo: Alta 

Pontos Críticos: O rompimento constante das lajes sob o Condomínio Residencial 
Arquipélago devido à sobrecarga do aterro (altura superior a 4 metros) que faz com que seja 
necessária uma manutenção constante. Problema de solução difícil técnica e 
economicamente. 

Quadro 16: Canal da Av. Hercilio Luz 
Fonte: Levantamento Cadastral 2009. 

 

A Praça Celso Ramos apresenta um problema de micro drenagem, a mesma se 

encontra quase ao nível da maré máxima, tornando-a altamente vulnerável a 

enchentes. Já existem canais próximos aos quais a micro drenagem da praça pode 

ser conectada resolvendo problema. 

O Canal do Morro do 25 (QUADRO 17) tem seu inicio na ZEIS Morro do 25, uma 

área onde a ocupação ocorreu de maneira desordenada e irregular, isto resultou 

num sistema de drenagem improvisado e com soluções (muitas vezes particulares) 

pontuais para resolver os problemas, mas que acabavam sendo transferidos para 

uma região mais a jusante. Mesmo na região regulamentada pelo Plano Diretor 

existem construções em cima do leito do canal o que dificultam seu processo de 

manutenção. Após a Rua São Vicente de Paula não existem demais problemas, pois 
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o canal já foi executado conforme o Plano Global de Drenagem. O projeto de 

construção do edifício, após a Rua Rui Barbosa, por onde passa o canal já realizou 

as obras adequadas ao seu funcionamento melhorando a qualidade do canal e 

deslocando o mesmo para o melhor aproveitamento do terreno (FIG 20). 

 

 

 
Figura 20: Trecho do Canal modificado pela construtora. 

Fonte: Acervo Geraldo J. Vieira, 2009 
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Número de Controle: 14 Nome: Canal do Morro do 25 UTP - 01 
Localização: Percorre pelo leito natural a montante, passando pela ZEIS Morro do 25, 
descendo até a Rua São Vicente de Paula cruzando a Rua Rui Barbosa e seguindo até a foz 
na Av. Beira Mar Norte. 

Período de Construção: Final da década de 80, entre 1987/88 (trecho a jusante da Rua São 
Vicente de Paula até o bueiro da Av. Beira Mar Norte) 

Declividade: 
Alta  

Extensão: Pendente  Forma da Secção: Retangular 

Material de Revestimento: Fundo em concreto simples, laterais em alvenaria de pedra e 
capeamento em concreto armado. 

Espaço de Manutenção: 
Insatisfatório 

Área de Preservação Permanente: Sim 

Influência da Maré: Insignificante (só junto ao Bueiro da Av. Beira Mar Norte) 

Projetos para a área: Estão previstas de obras de micro e macro drenagem para a ZEIS 
Morro do 25 relacionadas ao Plano de Aceleração do Crescimento (PAC) do Maciço do Morro 
da Cruz. 

Problemas Relacionados 

Assoreamento: 
Sim  

Esgoto Doméstico: Sim Presença de Lixo: Sim  Erosão: Sim 

Ocupações Irregulares: Sim Impermeabilização do Solo: Alta 

Pontos Críticos: Necessidade de Projeto a montante da Rua São Vicente de Paula para 
resolver o problema de drenagem da região. O leito do canal se encontra totalmente ocupado 
por construções clandestinas passando por debaixo das edificações com tubulações sub 
dimensionadas, principalmente no que se relaciona a ZEIS Morro do 25.  

QUADRO 17: Canal do Morro do 25 
Fonte: Levantamento Cadastral 2009. 

 

 

O canal que passa próximo ao Hospital Infantil sofre um processo acelerado de 

urbanização, se encontra quase que totalmente tubulado e nos espaços restantes 

apresenta acumulo de água (FIG.21). 
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Figura 21: Acumulo de água próximo ao Hospital Infantil. 

Fonte: Acervo Geraldo J. Vieira, 2009 

 

O Canal do Morro do Horácio (QUADRO 16) também apresenta as mesmas 

características do Canal Morro do 25, tendo muita influência da ZEIS Morro do 

Horácio, neste ponto a declividade do canal é alta e ajuda no processo de auto 

limpeza, porém a quantidade de lixo é grande o que gera constantes entupimentos. 

Estão previstas para esta região obras de macro e micro drenagem através do 

Projeto do Maciço do Morro da Cruz. Após a Rua Lauro Linhares, descendo pela Srv. 

Estefânia Kincezski Lima até a Av. Beira Mar Norte o canal se encontra capeado 

com lajes de concreto armado até desaguar na Ponta do Lessa seguindo o Plano 

Global de Drenagem. O canal está bem dimensionado e os alagamentos recorrentes 

na servidão ocorrem por falta de manutenção, tendo em vista que neste ponto a 

declividade é baixa e o assoreamento é facilitado. 
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Número de Controle: 
15 

Nome: Canal do Morro do Horácio UTP - 01 

Localização: Inicia-se na ZEIS Morro do Horácio descendo pelo leito natural até a Rua Lauro 
Linhares descendo pela Srv. Estefânia Kincezski Lima até a Av. Beira Mar Norte desaguando 
na Ponta do Lessa. 

Período de Construção: década de 80 (trecho entre a Rua Lauro Linhares e Beira mar 
Norte) 

Declividade: 
Baixa  

Extensão: Pendente  Forma da Secção: Retangular 

Material de Revestimento: Fundo em concreto simples, laterais em alvenaria de pedra e 
capeamento em concreto armado, com pontos com laje removível. 

Espaço de Manutenção: Satisfatório Área de Preservação Permanente: Sim 

Influência da Maré: Até o pátio o Supermercado Angeloni.  

Projetos para a área: Estão previstas de obras de micro e macro drenagem para a ZEIS 
Morro do Horácio relacionadas ao Plano de Aceleração do Crescimento (PAC) do Maciço do 
Morro da Cruz. 

Problemas Relacionados 

Assoreamento: 
Sim  

Esgoto Doméstico: Sim Presença de Lixo: Sim  Erosão: Sim 

Ocupações Irregulares: Sim Impermeabilização do Solo: Alta 

Pontos Críticos: A falta de manutenção causa zonas de alagamento entre a Srv. Estefânia 
Kincezski Lima e a Av. Beira Mar Norte. 

Quadro 18: Canal do Morro do Horácio 
Fonte: Levantamento Cadastral 2009 

 

O Canal da Vila Operária (QUADRO 19)  localiza-se no Bairro Saco dos Limões, 

uma área altamente urbanizada. Este canal está praticamente no nível da maré 

máxima, fazendo com que a região próxima ao canal tenha constantes problemas de 

alagamentos devido ao transbordamento do mesmo. As ruas nas encostas foram 

construídas perpendicularmente as curvas de nível fazendo com que em eventos de 

chuva as mesmas funcionem como canal de drenagem. 

No início da década de 90 este canal teve seu trecho sob a Rua Manoel Gualberto 

dos Santos capeado o que acabou melhorando as condições sanitárias da região, 

mas prejudicando a drenagem, pois isto impedia que toda a água que descia pelas 

ruas da encosta fosse captada adequadamente. Este canal foi previsto no Plano 

Global de Drenagem e executado até a Rua Otaviano Ramos, necessita de 

reformulação até o terreno da Consulado do Samba. Necessidades estas devido às 
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transformações do bairro, como aumento da população e impermeabilização do solo 

(FIG. 22,  23 e 24).  

A contribuição de lixo e esgotos domésticos se dá principalmente pela existência da 

ZEIS Alto da Caieira a montante. Esta região também será contemplada com obras 

de macro e micro drenagem provenientes do Projeto do Maciço do Morro da Cruz. 

 

 
Figura 22: Trecho do canal próximo a foz ainda não capeado. 

Fonte: Acervo Geraldo J. Vieira, 2009 
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Figura 23: Trecho do canal capeado, Rua Manoel Gualberto dos Santos. 

Fonte: Acervo Geraldo J. Vieira, 2009 

 

 
Figura 24: Junção do canal ao Sistema de Canais do Aterro do Saco dos Limões 

Fonte: Acervo Geraldo J. Vieira, 2009 
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Número de Controle: 
30  

Nome: Canal da Vila Operária UTP - 01 

Localização: Descendo pelo leito natural da ZEIS Alto da Caieira e passando pelos bairros 
Vila Operária / Saco dos Limões, cruzando o Aterro do Saco dos Limões até desaguar na 
Baía Sul. 

Período de Construção: Início da década de 80 com obras de capeamento no início da 
década de 90 

Declividade: 
Média  

Extensão: Pendente  Forma da Secção: Quadrangular e Trapezoidal 

Material de Revestimento: Fundo em concreto simples, laterais em alvenaria de pedra e 
alguns trechos capeados em concreto armado. 

Espaço de Manutenção: Satisfatório Área de Preservação Permanente: Sim 

Influência da Maré: Até a Rua Otaviano Ramos 

Projetos para a área: Este canal foi ampliado conforme o Plano Global de Drenagem da 
década de 70 no trecho entre a Av. Waldemar Vieira e Otaviano Ramos. Estão previstas de 
obras de micro e macro drenagem para a ZEIS Alto da Caeira relacionadas ao Plano de 
Aceleração do Crescimento (PAC) do Maciço do Morro da Cruz. 

Problemas Relacionados 

Assoreamento: 
Sim  

Esgoto Doméstico: Sim Presença de Lixo: Alta  Erosão: Sim 

Ocupações Irregulares: Sim Impermeabilização do Solo: Alta 

Pontos Críticos: Toda a Vila Operária e Praça do saco dos Limões estão sujeitas a enchentes 
em chuvas de médio porte. Existem muitas ruas construídas nas encostas 
perpendicularmente as curvas de níveis fazendo com que as mesmas se comportem como 
canais de drenagem em chuvas mais intensas. A situação a montante da Praça da Caeira, 
próximo a quadra da escola de samba, também é crítica devido a zonas de alagamento. 

Quadro 19: Canal da Vila Operária 
Fonte: Levantamento Cadastral 2009 

3.2 UTP - ESTREITO 

A UTP Estreito se encontra altamente urbanizada e com poucas áreas verdes 

disponíveis. A macro drenagem se resume basicamente a três canais principais. O 

Canal do Jardim Atlântico (Quadro 20) pode ser considerado o mais problemático. 

Foi construído seguindo diretrizes do Plano Global de Drenagem, que na época era 

uma zona em crescente urbanização e seus principais córregos não se encontravam 

canalizados ou revestidos. O seu principal escoadouro o Rio Büschle sofria forte 

influência da maré provocando vários represamentos. Sua travessia na Av. Marin. 

Max Schiramm era precária e as obras realizadas com o objetivo de melhorar o fluxo 
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da água se mostraram ineficientes e haviam sido destruídas pela última enchente na 

região.  

Como uma medida de resolver o problema o Plano Global projetou e executou para 

a região um canal aproveitando grande parte do leito do Rio Büschle com forma de 

secção trapezoidal e revestimento de gabião tipo manta. O mesmo foi retificado 

(desviado) junto à foz para atender as necessidades do canal, sendo que seu leito 

original continua funcionando recolhendo a micro drenagem no município vizinho. 

Este canal ajudou bastante a resolver o problema de drenagem da região, porém 

ainda existem problemas graves relacionados a ela. O principal é o desrespeito ao 

espaço de manutenção do canal, construções muito próximas a margem impedem 

que seja realizada a manutenção de forma adequada. A execução de um trecho da 

Rodovia PC-3 segue o leito do canal, porém, a falta de fiscalização da área está 

permitindo o surgimento de construções irregulares muito próximas ao leito do canal 

impossibilitando sua manutenção, na medida em que impede o acesso a grandes 

equipamentos de limpeza. Esta situação torna as pessoas que residem nestas 

construções altamente vulneráveis devido ao alto risco a qual estão sujeitas.  É 

altamente recomendável a remoção destas construções ao longo da Rod. PC-3. O 

lixo e entulho causam entupimento dos bueiros, principalmente no trecho após esta 

ocupação até os bueiros de travessia na Rotula da Av. Atlântica (FIG.25, 26 e 27). 
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Figura 25: Encontro de canais junto a Rótula da Av. Atlântica. 

Fonte: Acervo Geraldo J. Vieira, 2009 

 

 
Figura 26: Canal próximo a edificações, leito assoreado e vegetações junto a margem. 

Fonte: Acervo Geraldo J. Vieira, 2009 
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Figura 27: Canal a margem da Rod. PC-3 

Fonte: Acervo Geraldo J. Vieira, 2009 

 

O assoreamento causado pela erosão das margens e de regiões a montante faz com 

que exista a necessidade manutenção constante e preventiva. Porém infelizmente a 

limpeza do canal só é realizada quando o mesmo se encontra em nível crítico. O 

revestimento por gabião tipo manta proporciona o crescimento de vegetação em 

suas margens e leito fazendo com que sua secção de vazão seja diminuída (FIG.28, 

29 e 30).  



 
 

                          _______                                 PLANO MUNICIPAL INTEGRADO DE SANEAMENTO BÁSICO – PMISB 47

 
Figura 28: Erosão junto a Rótula da Av. Atlântica. 

Fonte: Acervo Geraldo J. Vieira, 2009 
 

 
Figura 29: Gabião tipo manta tomado pela vegetação. 

Fonte: Acervo Geraldo J. Vieira, 2009 
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Figura 30: Entulho acumulado junto ao leito do canal. 

Fonte: Acervo Geraldo J. Vieira, 2009 

 

Em sua região mais a montante o projeto não foi executado e a região se encontra 

altamente urbanizada, a solução encontrada para a drenagem foi realizada por 

particulares e sub dimensionada para a região, passando por dentro de terrenos 

particulares e de difícil identificação e acesso. O cruzamento das ruas Luiz Gonzaga 

Valente e Santa Rita de Cássia é bastante problemático devido a sua baixa cota em 

relação ao canal sendo constante o alagamento. A solução apropriada seria a 

remoção das construções acima do leito do canal ou o desvio do mesmo sob as vias 

existentes. 
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Número de 
Controle: 34  

Nome: Canal do Jardim Atlântico UTP - 
02 

Localização: Inicia-se a partir da junção da Rua Felipe Neves com a Rodovia PC-3, 
seguindo pela mesma até a rótula do Jardim Atlântico, seguindo pelo leito do Rio 
Büschle até desaguar na Baía Norte e fazendo a divisa com o município vizinho de São 
José. 

Período de Construção: 1981/82 

Declividade: 
Baixa  

Extensão: Pendente Forma da Secção: Trapezoidal 

Material de Revestimento: Somente nas laterais com gabião tipo manta. 

Espaço de Manutenção: 
Satisfatório 

Área de Preservação Permanente: Não 

Influência da Maré: Até a rótula da Av. Atlântica. 

Projetos para a área: Fez parte do Plano Global de Drenagem da década de 70. Existe 
o projeto de drenagem junto a Via PC-3, porém não executado. 

Problemas Relacionados 

Assoreamento: 
Sim  

Esgoto Doméstico: Sim Presença de Lixo: Alta  Erosão: Sim 

Ocupações Irregulares: Sim Impermeabilização do Solo: Alta 

Pontos Críticos: Ocupação irregular no terreno destinado a construção da Rod. PC-3, a 
margem do canal. Região do entroncamento das ruas Luiz Gonzaga Valente e Santa 
Rita de Cássia, sujeita a alagamentos causados pelo sub dimensionamento e ocupação 
do antigo leito do canal. Tubulações realizadas por particulares sem o devido 
planejamento técnico. O lixo causa entupimento dos bueiros, principalmente os que 
atravessam a rótula da Av. Atlântica. 

Quadro 20: Canal do Jardim Atlântico 
Fonte: Levantamento Cadastral 2009 

 

 

Os canais do Figueirense e da Rua Heitor Blum possuem configurações 

semelhantes, ambos cruzam áreas altamente urbanizadas e recebem grandes 

contribuições de esgoto doméstico. Porém não existem grandes problemas 

relacionados a eles, pois suas declividades proporcionam uma auto limpeza eficiente 

do canal. 

No caso do Canal do Figueirense, junto à foz existe a necessidade de desobstrução 

devido ao material acumulado de toda a extensão do canal (Fig 31). Este canal 

passa por debaixo de algumas edificações, inclusive por onde atualmente funciona o 

Restaurante Guaciara. Seu único ponto não capeado fora a foz é no terreno do 
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Ginásio de Esportes, neste espaço ainda é possível realizar manutenção quando 

necessário. A montante deste canal ainda existem problemas de drenagem, foi 

realizado um paliativo, passando tubulação pelas ruas Aracy Vaz Callado e Humaitá 

e se ligando no canal no bueiro da Rua José de Abreu, ponto até onde as obras 

foram executadas, isto ajudou a resolver parte do problema, mas a região ainda 

necessita de uma solução definitiva. A Rua José Maykot também se encontra nesta 

bacia de drenagem e possui uma região situada em uma cota baixa fazendo com 

que não consiga escoar toda água que recebe das casas a montante na Rua Felipe 

Neves. 

 

 
Figura 31: Canal do Figueirense próximo a foz. 

Fonte: Acervo Geraldo J. Vieira, 2009 
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Número de 
Controle: 35  

Nome: Canal do Figueirense UTP - 02 

Localização: Tem início no bueiro da Rua José de Abreu e segue passando pelo terreno do 
Estádio Orlando Scarpeli e pelo Ginásio de Esportes, seguindo pela Rua Antônio Gomes e 
Praça Nossa Senhora da Glória até desaguar na Baía Norte. 

Período de Construção: 1980/81 

Declividade: 
Média  

Extensão: Pendente  Forma da Secção: Retangular 

Material de Revestimento: Fundo em concreto simples, laterais em alvenaria de pedra e 
capeado em alguns trechos com laje de concreto armado. 

Espaço de Manutenção: 
Satisfatório 

Área de Preservação Permanente: Não 

Influência da Maré: Até a Praça Nossa Senhora da Glória. 

Projetos para a área: Fez parte do Plano Global de Drenagem da década de 70. 

Problemas Relacionados 

Assoreamento: 
Não  

Esgoto Doméstico: Sim Presença de Lixo: Baixa  Erosão: Não 

Ocupações Irregulares: Sim Impermeabilização do Solo: Alta 

Pontos Críticos: Foi realizada uma obra paliativa para a região situada a montante da Rua 
José de Abreu. Foi assentado um tubo de um metro de diâmetro, passando pelas ruas Aracy 
Vaz Callado e Humaitá até se conectar com o canal. A drenagem proveniente das casas a 
montante da Rua José Maykot não suporta a vazão mesmo para chuvas de média 
intensidade, causando alagamentos. Faz-se necessário a ampliação desta drenagem até o 
ponto final do canal (Rua José de Abreu). 

Quadro 21: Canal do Figueirense 
Fonte: Levantamento Cadastral 2009. 

 

O Canal da Rua Heitor Blum ocupa parte do que no Plano Global de Drenagem é 

conhecido como Canal Maykott, porém na região da atual Policlínica do Estreito foi 

implantado um canal por toda a extensão da Rua Heitor Blum até o mar, mantendo o 

antigo trajeto do Canal Maykott como canal secundário, destinado a micro drenagem. 

Possuí bastantes acessos nas praças por onde cruza também sendo possível a 

manutenção retirando as lajes de concreto armado em alguns trechos onde foi 

capeado. Porém cabe ao poder publico fiscalizar e evitar que o leito do canal se 

torne edificado evitando este processo de manutenção (FIG. 32 e 33). Sua região 

mais crítica se dá a montante onde existem muitas ocupações irregulares, 
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principalmente acima da Rua Barreiros Filho, ponto até onde foram executadas as 

obras. 

 

 
Figura 32: Trecho não capeado do canal, próximo a Praça Paulo Schlemper. 

Fonte: Acervo Geraldo J. Vieira, 2009 
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Figura 33: Trecho capeado, 

próximo ao DETRAN/SC. 
Fonte: Acervo Geraldo J. Vieira, 

2009 

 

Número de Controle: 36  Nome: Canal da Rua Heitor Blum UTP - 
02 

Localização: Canal de drenagem após a Av. Gov. Ivo Silveira seguindo em direção a Baía 
Norte, passando pela Praça Paulo Schlemper, Praça Roberto Oliveira e seguindo pela Rua 
Heitor Blum até desaguar na Baía Norte.  

Período de Construção: 1978/79 

Declividade: Média  Extensão: Pendente  Forma da Secção: Retangular 

Material de 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. 

Espaço de Manutenção: Satisfatório Área de Preservação Permanente: Não 

Influência da Maré: Somente junto à foz. 

Projetos para a área: Canal executado segundo o Plano Global de Drenagem da década de 
70. Atualmente sua foz se encontra em obras devido ao aterro destinado a construção da 
Av. Beira Mar Continental. 

Problemas Relacionados 

Assoreamento: 
Não  

Esgoto Doméstico: 
Sim  

Presença de Lixo: Baixa Erosão: Não 

Ocupações Irregulares: Sim Impermeabilização do Solo: Alta 

Pontos Críticos: Trecho a montante da Rua Barreiros Filho. A Praça Paulo Schlemper 
enfrenta alguns problemas com alagamentos. 

Quadro 22: Canal da Rua Heitor Blum 
Fonte: Levantamento Cadastral 2009 
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3.3 UTP - COQUEIROS 

A UTP Coqueiros possui configuração semelhante à UTP Estreito, áreas altamente 

urbanizadas e poucas áreas cobertas com vegetação, isto faz com que a 

impermeabilização do solo seja um agravante na medida em que aumenta o fluxo de 

águas direcionadas aos canais. Seu principal canal é o canal do Abraão (Quadro 23) 

que recebe maior parte das contribuições da bacia, seu problema se encontra na 

região a montante da Av. Gov. Ivo Silveira, onde são constantes os casos de 

alagamentos devido ao sub dimensionamento de sua secção de vazão, necessitando 

de uma intervenção urgente para resolver o problema. Da Rua Joaquim Carneiro a 

montante foi realizado um by-pass como forma de aliviar o problema da região. 

Porém, as obras realizadas na região são apenas corretivas necessitando medidas 

para uma solução definitiva (FIG.34).  

Figura 34: Canal do Abraão. 

Fonte: Acervo Geraldo J. Vieira, 2009 
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Número de Controle: 
38 

Nome: Canal do Abraão UTP - 03 

Localização: Inicia-se seguindo pelo fundo de vale do bairro Abraão cruzando a Av. Gov. Ivo 
Silveira, a BR-282 (Via Expressa Continental), seguindo até a foz na Baía Sul. 

Período de Construção: 1982/83 

Declividade: 
Baixa  

Extensão: Pendente  Forma da Secção: Trapezoidal e Retangular 

Material de Revestimento: No seu afluente foi utilizado revestimento em alvenaria de pedra 
nas laterais e fundo sem revestimento. O canal principal, a partir da Rua Joaquim Carneiro até 
a Av. Patrício Caldeira de Andrade possui duas células de concreto armado, a partir desta é 
revestido nas laterais com gabião tipo manta até sua foz na Baía Sul. 

Espaço de Manutenção: 
Insatisfatório 

Área de Preservação Permanente: Não 

Influência da Maré: Até próximo a Rua Patrício Caldeira de Andrade, nas proximidades de 
Via Expressa. 

Projetos para a área: Este canal foi executado conforme o Plano Global de Drenagem da 
década de 70. 

Problemas Relacionados 

Assoreamento: 
Não  

Esgoto Doméstico: 
Sim  

Presença de Lixo: Baixo  Erosão: Sim 

Ocupações Irregulares: Sim Impermeabilização do Solo: Alta 

Pontos Críticos: Região das ruas José Belmiro e José Sena Pereira e imediações. 
Quadro 23:Canal do Abraão. 

Fonte: Levantamento Cadastral 2009. 

 

 

Existe um canal, construído com fundo de concreto simples e laterais em alvenaria 

de pedra passando pela Rua Gen. Estilac Leal, que requer atenção devido à 

necessidade de continuação deste atravessando o Conjunto Habitacional Argus e 

seguindo montante do mesmo. A velocidade de escoamento da água é alta fazendo 

com que a mesma realize o processo de desobstrução da foz (FIG. 34).  
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FIGURA 35: Local por onde passa o canal Rua Gen. Estilac Leal. 

Fonte: Acervo Geraldo J. Vieira, 2009 

 

O Canal da Rua Bento Goiá (QUADRO 24) foi construído recentemente seguindo as 

diretrizes do Plano Global de Drenagem, da foz até o início da Rua Almirante 

Tamandaré e se encontra em boas condições e necessitando apenas que seja 

melhorada a sua micro drenagem na região. Este diagnóstico identifica a 

necessidade de construção de um enrocamento junto à foz para evitar o seu 

fechamento. Existem problemas de erosão mais a montante principalmente no pátio 

da Phipasa, mas de pequenas proporções, não sendo significativos para esta análise 

(FIG. 36 e 37). 
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FIGURA 36: Foz do Canal Bento Goiá. 
Fonte: Acervo Geraldo J. Vieira, 2009 

 
FIGURA 37: Foz do Canal Bento Goiá, necessidade desobstrução junto a foz. 

Fonte: Acervo Geraldo J. Vieira, 2009 
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Número de Controle: 
39  

Nome: Canal da Rua Bento Goiá UTP - 
03 

Localização: Inicia-se sob o viaduto da BR-282 (Via Expressa Continental) e segue pela 
Rua Almirante Tamandaré até seu encontro com a Av. Eng. Max de Souza até a Rua Bento 
Goiá por onde segue até desaguar na Praia do Riso na Baía Sul. 

Período de Construção: Trecho da Rua Almirante Tamandaré no período da década de 60 
e o trecho da Rua Almirante Tamandaré até a foz pelo leito da Rua Bento Goiá em 2001/02.

Declividade: Média  Extensão: Pendente  Forma da Secção: Retangular 

Material de Revestimento: Trecho novo todo em concreto armado, trecho antigo com 
fundo de concreto simples e laterais em alvenaria de pedra. 

Espaço de Manutenção: Satisfatório Área de Preservação Permanente: Não 

Influência da Maré: Somente junto à foz. 

Projetos para a área: Não identificados. 

Problemas Relacionados 

Assoreamento: Não  Esgoto Doméstico: 
Sim  

Presença de Lixo: Baixa  Erosão: Não 

Ocupações Irregulares: Não Impermeabilização do Solo: Alta 

Pontos Críticos: Ponto de lançamento na Baia Sul onde ocorre assoreamento causado 
pela influência da maré junto à foz. 

Quadro 24:  Canal da Rua Bento Goiá 
Fonte: Levantamento Cadastral 2009. 

 

 

O Rio Araújo (QUADRO 25) faz a divisa entre os municípios de São José e 

Florianópolis e seus problemas se refletem mais no município vizinho que se 

encontra num nível de cota mais abaixo. Seus problemas de cheias não estão 

associados somente ao assoreamento do rio e sim aos pontos de estrangulamentos 

que estão sub dimensionados, o bueiro da Rua Josué Di Bernardi e a ponte de 

ligação entre os municípios Florianópolis/São José (Av. Gov. Ivo Silveira e Av. 

Presidente Kennedy. Outro problema relacionado a este rio é a quantidade de postos 

de gasolinas na região que acabam contribuindo para o aumento dos indicadores de 

graxas e óleos e combustíveis em suas águas além dos esgotos doméstico 

proveniente das ocupações na região. 
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Número de Controle: 
37  

Nome: Rio Araújo UTP - 03 

Localização: Canal de divisa entre os municípios de Florianópolis e São José. 

Período de Construção: - 

Declividade: 
Média  

Extensão: Pendente  Forma da Secção: Leito Natural 

Material de Revestimento: - 

Espaço de Manutenção: Inexistente Área de Preservação Permanente: Não 

Influência da Maré: Até próximo ao bueiro da Rua Josué di Bernardi. 

Projetos para a área: Fez parte do Plano Global de Drenagem da década de 70, o projeto 
previa o alargamento (aumento da secção de vazão), o revestimento nas laterais seriam com 
gabiões tipo manta e substituição da ponte na divisa entre os municípios (Av. Gov. Ivo 
Silveira e Av. Presidente Kennedy). Nada foi executado no trecho de divisa com 
Florianópolis. A conexão entre a Av. Gov. Ivo Silveira e a Beira Mar de São José prevê obras 
para a região. 

Problemas Relacionados 

Assoreamento: 
Sim  

Esgoto Doméstico: Sim Presença de Lixo: Sim  Erosão: Não 

Ocupações Irregulares: Sim Impermeabilização do Solo: Alta 

Pontos Críticos: Pontos de estrangulamento, a Ponte de divisa entre os municípios (final Av. 
Ivo Silveira) e o sub dimensionamento do bueiro da Rua Josué di Bernardi (embora 
construído recentemente). 

Quadro 25: Rio Araújo 
Fonte: Levantamento Cadastral 2009. 

 

 

3.4 UTP – ITACORUBI 

A Bacia do Rio Itacorubi é uma das mais problemáticas da cidade, isto se deve ao 

fato de boa parte das ocupações se encontrarem justamente nas áreas mais 

suscetíveis a inundações. Os loteamentos Santa Mônica, Parque São Jorge e Jardim 

Anchieta se encontram em cotas não superiores a 5 metros em relação ao nível do 

mar e estão dentro da zona de influência do Manguezal do Itacorubi. Ocupações em 

áreas com tais características não são recomendadas, porém a valorização 

imobiliária da região tornou-a altamente urbanizada. A situação atual é a de 

convivência com as constantes enchentes e transbordamentos dos rios Itacorubi e 
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do Meio. Esta se tornou crítica após o encerramento das atividades do DNOS que 

constantemente dragava os canais do manguezal facilitando o escoamento. 

Devido à atual legislação ambiental não é possível mais realizar obras de 

desassoreamento nos canais que passam pelo manguezal, porém a ocupação 

urbana é crescente. Como tentativa de barrar esta pressão imobiliária sobre a região 

a Câmara Municipal de Florianópolis decidiu por proibir que novas construções 

sejam executadas até que se encontre uma solução para o problema. Solução esta 

que se torna difícil, pois não existem outras opções para região que não passem pelo 

manguezal ou desocupação da área, ambas se distanciam da realidade.  

A micro drenagem da região foi construída ao longo dos anos seguindo critérios 

próprios para o momento de construção sem uma preocupação com o seu futuro. O 

resultado destas ações foi um sub dimensionamento da rede, principalmente em sua 

parte mais antiga que necessita de ampliações e melhorias.  

O lançamento de esgoto e lixo na rede também é um ponto crítico para toda esta 

UTP necessitando de ações imediatas para corrigir este problema. 

O Rio Itacorubi (Quadro 26) é o principal leito desta UTP, até o final da década de 

80 foi constantemente dragado pelo DNOS, porém atualmente qualquer trabalho que 

possa alterar suas condições naturais é vetado pelos órgãos responsáveis pela 

fiscalização ambiental. Seu trecho mais crítico é junto a foz onde o assoreamento e 

as correntes marítimas faz com que sua saída se encontre obstruída. O Plano Global 

de Drenagem de 1977 previa o seu alargamento e revestimento, porém esta medida 

não foi executada. Existem pequenos pontos de erosão ao longo do canal que 

devem ser considerados. A vegetação que surge nas laterais e leito do canal deve 

ser constantemente removida pois as mesmas reduzem a secção de vazão. O Rio 

do Meio (QUADRO 27) que desemboca no Rio Itacorubi junto ao manguezal possui 

as mesmas características sendo necessário uma solução conjunta para ambos. 
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Número de Controle: 
44 

Nome: Rio Itacorubi UTP - 04 

Localização: Desde o bairro Córrego Grande passando pelos loteamentos Jardim 
Anchieta e Santa Mônica, cruzando o manguezal até desaguar na Baía Norte. 

Período de Construção: - 

Declividade: 
Baixa  

Extensão: Pendente Forma da Secção: Leito Natural 

Material de Revestimento: - 

Espaço de Manutenção: 
Satisfatório 

Área de Preservação Permanente: Sim 

Influência da Maré: Até o loteamento Jardim Anchieta. Grande influência em toda a 
bacia de drenagem. 

Projetos para a área: Estava previsto no Plano Global de Drenagem o seu alargamento 
e revestimento das laterais com gabião, porém nada foi executado. Existem estudos de 
impacto ambiental sendo elaborados com a finalidade de reverter a ação do Ministério 
Público de proibir a prática de dragagem do canal que passa pelo manguezal. 

Problemas Relacionados 

Assoreamento: 
Sim  

Esgoto Doméstico: 
Sim  

Presença de Lixo: 
Média  

Erosão: Sim 

Ocupações Irregulares: Não Impermeabilização do Solo: Média 

Pontos Críticos: O assoreamento de todo o leito e fechamento da foz pelas correntes 
marítimas. O rio se encontra em Área de Preservação Permanente o que impede que 
sejam realizados trabalhos de desobstrução de grande parte do canal ocasionado cheias 
em toda a bacia de drenagem. 

Quadro 26: Canal do Rio Itacorubi 
Fonte: Levantamento Cadastral 2009 
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Número de Controle: 
20  

Nome: Rio do Meio UTP - 04 

Localização: Desde o terreno da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) até o 
encontro com o Rio Itacorubi próximo a sua foz, grande parte do trecho dentro do Manguezal 
do Itacorubi. 

Período de Construção: - 

Declividade: 
Baixa  

Extensão: Pendente  Forma da Secção: Leito Natural 

Material de Revestimento: - 

Espaço de Manutenção: Satisfatório Área de Preservação Permanente: Sim 

Influência da Maré: Até o terreno da Universidade Federal. 

Projetos para a área: Fazia parte do Plano Global de Drenagem que previa o alargamento e 
o revestimento das laterais com gabião, porém não executado. 

Problemas Relacionados 
Assoreamento: 
Sim  

Esgoto Doméstico: Sim Presença de Lixo: Média  Erosão: Sim 

Ocupações Irregulares: Não Impermeabilização do Solo: Alta 

Pontos Críticos: Assoreamento de todo leito do rio, o mesmo se encontra em Área de 
Preservação Permanente o que impede que sejam realizados trabalhos de desobstrução de 
grande parte do canal ocasionado cheias em toda a bacia de drenagem. 

Quadro 27: Rio do Meio 
Fonte: Levantamento Cadastral 2009. 

 

 

Entre esses dois rios existem um canal de equilíbrio que possui a função específica 

de estabilizar a vazão entre eles. Desta forma o canal hora opera no sentido 

Itacorubi/Rio do Meio e hora no sentindo contrário dependendo da vazão. Esta 

medida ajuda a aliviar a carga nos rios, porém não resolve o problema.  

Os Canais do Morro da Penitenciária (QUADRO 28) e da Trindade (QUADRO 29) 

possuem características semelhantes, posuem problemas na sua região mais a 

montante e dificuldade de escoar suas águas junto a foz devido ao assoreamento do 

Manguezal do Itacorubi. 
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Número de Controle: 
19  

Nome: Canal do Morro da Penitenciária UTP - 
04 

Localização: Desde o cruzamento das ruas Álvaro Ramos e Nilo Mussi até a Rua Lauro 
Linhares sob o terreno de particulares. Segue pela Rua Edison Áreas até a Av. Beira Mar 
Norte, desaguando no Manguezal do Itacorubi. 

Período de Construção: Década de 80 (trecho sob a Rua Edson Areas) 

Declividade: 
Média  

Extensão: Pendente Forma da Secção: Retangular 

Material de Revestimento: Tubulado acima da Rua Lauro Linhares. Trecho a jusante, todo 
em concreto armado. 

Espaço de Manutenção: Satisfatório Área de Preservação Permanente: Sim 

Influência da Maré: Entre a Rua Edson Areas e a Av. Beira Mar Norte. 

Projetos para a área: Fazia parte do Plano Global de Drenagem. Estão previstas obras de 
micro e macro drenagem para a ZEIS Morro da Penitenciária relacionadas ao Plano de 
Aceleração do Crescimento (PAC) do Maciço do Morro da Cruz. 

Problemas Relacionados 
Assoreamento: 
Sim  

Esgoto Doméstico: Sim Presença de Lixo: Alta  Erosão: Sim 

Ocupações Irregulares: Sim Impermeabilização do Solo: Alta 

Pontos Críticos: O problema principal se da na ligação do canal com o manguezal, pois o 
mesmo se encontra totalmente assoreado. 

Quadro 28: Canal do Morro da Penitencária 
Fonte: Levantamento Cadastral 2009 
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Número de 
Controle: 21  

Nome: Canal da Trindade (Corpo de Bombeiros) UTP - 04

Localização: Tem inicio nas proximidades da Rua Laércio Costa seguindo em 
direção a Av. Beira Mar Norte, passando pelo terreno do Corpo de Bombeiros.  

Período de Construção: Entre as décadas de 50 e 60. 

Declividade: 
Média  

Extensão: Pendente Forma da Secção: Retangular 

Material de Revestimento: Laterais em alvenaria de pedra 

Espaço de Manutenção: 
Insatisfatório 

Área de Preservação Permanente: Sim 

Influência da Maré: Até o terreno do Corpo de Bombeiros. 

Projetos para a área: Fazia parte do Plano Global de Drenagem. Existe um projeto 
em elaboração pelo Corpo de Bombeiros para cobrir o canal dentro do seu terreno 
com duas células de concreto armado pré fabricadas. 

Problemas Relacionados 

Assoreamento: 
Não  

Esgoto Doméstico: 
Sim  

Presença de Lixo: 
Alta  

Erosão: Não 

Ocupações Irregulares: Sim Impermeabilização do Solo: Alta 

Pontos Críticos: Os pontos de lançamentos dos bueiros da Av. Beira Mar Norte 
estão estrangulados em torno de 90% da secção de vazão. Necessita de uma 
solução para o problema gerado pela legislação que impede o desassoreamento do 
trecho a jusante deste ponto por se encontrar em área de preservação permanente. 

Quadro 29: Canal da Trindade (Corpo de Bombeiros) 
Fonte: Levantamento Cadastral 2009 
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Número de Controle: 13 Nome: Canal do Polo de 
Informática (Tecnópolis) 

UTP - 04 

Localização: o canal desce junto ao pólo de informática Tecnópolis e deságua no 
Manguezal do Itacorubi. 

Período de Construção: Década de 90, durante a duplicação da Rod. SC-401 

Declividade: Média  Extensão: Pendente Forma da Secção: 
Retangular 

Material de Revestimento: Em concreto armado da Tecnópolis até a Rua Virgilio 
Várzea, depois em alvenaria de pedra até encontrar o mangue. 

Espaço de Manutenção: Satisfatório Área de Preservação Permanente: Sim 

Influência da Maré: Até o bueiro da Rod. SC-401. 

Projetos para a área: Não identificado. 

Problemas Relacionados 

Assoreamento: 
Sim  

Esgoto 
Doméstico: Sim  

Presença de Lixo: 
Média  

Erosão: Não 

Ocupações Irregulares: Não Impermeabilização do Solo: Baixa 

Pontos Críticos: O trecho a jusante do trevo de acesso ao bairro João Paulo, na 
Rod. SC-401 apresenta problemas de assoreamento, necessitando de manutenção 
constante.  

Quadro 30: Canal do Polo de Informática (Tecnópolis) 
Fonte: Levantamento Cadastral 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                          _______                                 PLANO MUNICIPAL INTEGRADO DE SANEAMENTO BÁSICO – PMISB 66

Número de 
Controle: 16  

Nome: Canal da CIDASC UTP - 
04 

Localização: Junto a rodovia SC-404. 

Período de Construção: Década de 80 (trecho paralelo a SC 404) 

Declividade: 
Média  

Extensão: Pendente Forma da Secção: Retangular 

Material de Revestimento: Fundo em concreto simples, laterais em alvenaria de 
pedra e capeamento com laje de concreto armado. 

Espaço de Manutenção: 
Satisfatório 

Área de Preservação Permanente: Sim 

Influência da Maré: Até em frente ao Centro de Pesquisas Oncológicas (CEPON). 

Projetos para a área: O canal passará pelo futuro Jardim Botânico da cidade. 

Problemas Relacionados 

Assoreamento: 
Não  

Esgoto Doméstico: 
Sim  

Presença de Lixo: 
Média  

Erosão: Não 

Ocupações Irregulares: Sim Impermeabilização do Solo: Baixa 

Pontos Críticos: O fim do canal no mangue é problemático, pois o mesmo se 
encontra totalmente assoreado.  

Quadro 31: Canal da CIDASC 
Fonte: Levantamento Cadastral 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                          _______                                 PLANO MUNICIPAL INTEGRADO DE SANEAMENTO BÁSICO – PMISB 67

Número de 
Controle: 24  

Nome: Canal do Loteamento Parque São Jorge UTP - 
04 

Localização: Percorre todo o loteamento Parque São Jorge até encontrar o Rio 
Itacorubi. 

Período de Construção: Década de 70, ampliado na década de 90. 

Declividade: 
Média  

Extensão: Pendente Forma da Secção: Retangular 

Material de Revestimento: Fundo em concreto simples e laterais em alvenaria de 
pedra. 

Espaço de Manutenção: 
Satisfatório 

Área de Preservação Permanente: Não 

Influência da Maré: Até próximo a Av. Buriti. 

Projetos para a área: Canal previsto no Plano Global de Drenagem. 

Problemas Relacionados 

Assoreamento: 
Sim  

Esgoto Doméstico: 
Sim  

Presença de Lixo: 
Média  

Erosão: Não 

Ocupações Irregulares: Sim Impermeabilização do Solo: Média 

Pontos Críticos: O estrangulamento da vazão no pontilhão próximo a APAE, na 
Rod. SC-404 é um ponto extremamente crítico. A tubulação que atravessa a FIESC 
e deságua no canal está sub dimensionada e precisa ser substituída. A junção com 
o Rio Itacorubi é problemática, necessita de melhoria hidráulica, atualmente o canal 
se conecta perpendicularmente.  

Quadro 32: Canal do Loteamento Parque São Jorge 
Fonte: Levantamento Cadastral 2009 
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Número de 
Controle: 28 

Nome: Sistema de Canais UFSC/ELETROSUL UTP - 04 

Localização: Região da Universidade Federal de SC. 

Período de Construção: Entre as décadas de 70 e 80. 

Declividade: 
Média  

Extensão: Pendente Forma da Secção: Retangular e circular 
(apenas sob o terreno da ELETROSUL) 

Material de Revestimento: Fundo em concreto simples e laterais em alvenaria de 
pedra. Tubos metálicos sob o terreno da ELETROSUL. 

Espaço de Manutenção: 
Satisfatório 

Área de Preservação Permanente: Sim 

Influência da Maré: Inexistente. 

Projetos para a área: Esses canais fizeram parte do Plano Global de Drenagem que 
previa a sua canalização e revestimento. Foram executados com projetos da própria 
Universidade 

Problemas Relacionados 

Assoreamento: 
Não  

Esgoto Doméstico: 
Sim  

Presença de Lixo: 
Média 

Erosão: Sim 

Ocupações Irregulares: Sim Impermeabilização do Solo: Alta 

Pontos Críticos: Trecho na Rua Dep. Antônio Edu Vieira sujeito a alagamentos. O 
prédio da Engenharia Mecânica na UFSC está situado abaixo da cota da margem 
(borda) do canal, já sofreu problemas com enchentes no passado. Freqüentemente o 
lixo produzido na ZEIS Serrinha provoca entupimento nos canais agravando 
problemas de alagamento na baixada. 

Quadro 33  – Sistema de Canais UFSC/ELETROSUL 
Fonte: Levantamento Cadastral 2009. 
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Número de 
Controle: 12  

Nome: Canal do Bairro João Paulo UTP - 04 

Localização: Bairro João Paulo. 

Período de Construção: Décadas de 80 e 90 

Declividade: 
Média  

Extensão: Pendente Forma da Secção: Retangular 

Material de Revestimento: No trecho a montante foram realizadas soluções 
particulares sub dimensionadas. Da escola até a Srv. Manoel Bernardo de Oliveira 
foram instalados três tubos de um metro diâmetro. Após a servidão o canal é 
revestido em alvenaria de pedra. 

Espaço de Manutenção: 
Inexistente 

Área de Preservação Permanente: Não 

Influência da Maré: Pouca influência da maré. 

Projetos para a área: Foi realizado um projeto de construção de um canal para área 
na década de 80, porém o mesmo não foi executado, optando-se pela colocação dos 
tubos. 

Problemas Relacionados 

Assoreamento: 
Sim  

Esgoto Doméstico: 
Sim 

Presença de Lixo: 
Alto  

Erosão: Não 

Ocupações Irregulares: Sim Impermeabilização do Solo: Média 

Pontos Críticos: Todo canal se encontra sub dimensionado e sujeito a enchentes, o 
espaço para manutenção está ocupado por construções e situação no trecho mais a 
montante do canal é critica, devido ao sub dimensionamento que dificulta a 
passagem da água. 

Quadro 34: Canal do Bairro João Paulo 
Fonte: Levantamento Cadastral 2009 

 

3.5 UTP - LAGOA DA CONCEIÇÃO 

Esta UTP possui um grande extravasor o Canal da Barra da Lagoa que faz a ligação 

da Lagoa da Conceição com o mar. A construção do mole em sua foz, no início da 

década de 80, ajudou a evitar o problema de fechamento do canal deixando o 

mesmo mais estável em seu fluxo. A influência da maré é um fator importante a ser 

considerado causando problemas de enchentes e alagamento em toda UTP. A 

região do Canto da Lagoa possui tubulações nos córregos realizadas por particulares 

de forma desordenada. Isso provoca alagamentos pontuais. A drenagem da Praia da 
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Joaquina se encontra em boas condições estruturais, porém a questão do esgoto 

sanitário sendo lançado na rede drenagem é preocupante, principalmente no período 

do Verão onde o fluxo de turistas é mais forte. Na região norte da Praia Mole existe 

uma voçoroca que necessita de um trabalho de contenção de encosta e drenagem 

para ter seu problema resolvido.  

 

Número de 
Controle: 17  

Nome: Canal da Barra da Lagoa UTP - 
05 

Localização: Canal de ligação entre a laguna e o Oceano Atlântico. 

Período de Construção: - 

Declividade: 
Média  

Extensão: Pendente Forma da Secção: Leito Natural 

Material de Revestimento: - 

Espaço de Manutenção: 
Insatisfatório 

Área de Preservação Permanente: Não 

Influência da Maré: Em todo o curso do canal. 

Projetos para a área: Foi implantado um mole na foz do canal para evitar que as 
correntes marinhas fechassem o canal. 

Problemas Relacionados 

Assoreamento: 
Não  

Esgoto Doméstico: 
Sim 

Presença de Lixo: 
Baixa  

Erosão: Não 

Ocupações Irregulares: Sim Impermeabilização do Solo: Baixa 

Pontos Críticos: Toda e encosta possui ocupações irregulares que necessitam de 
obras de micro drenagem e acabam causando alagamentos pontuais entre a 
encosta e o canal. 

Quadro 35:  Canal da Barra da Lagoa 
Fonte: Levantamento Cadastral 2009 

 

A região da Av. Das Rendeiras necessita cuidados com relação a sua micro 

drenagem, principalmente na região próxima ao Canal da Av. Das Rendeiras. Neste 

trecho a urbanização junto ao canal é crescente e as construções já se encontram 

próximas às margens, dificultando desta forma o acesso aos equipamentos de 

manutenção. 
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Número de 
Controle: 32 

Nome: Canal da Avenida das Rendeiras UTP - 05

Localização: Do Beco dos Surfistas até a foz junto à lagoa. 

Período de Construção: - 

Declividade: 
Baixa  

Extensão: Pendente  Forma da Secção: Leito Natural 

Material de Revestimento: Somente na travessia da Av. das Rendeiras onde existe 
um bueiro duplo celular. 

Espaço de Manutenção: 
Satisfatório 

Área de Preservação Permanente: Não 

Influência da Maré: Até a parte urbanizada da Av. das Rendeiras em direção ao 
Beco dos Surfistas. 

Projetos para a área: Não Identificados 

Problemas Relacionados 

Assoreamento: 
Sim 

Esgoto Doméstico: 
Sim 

Presença de Lixo: 
Baixa  

Erosão: Não 

Ocupações Irregulares: Sim Impermeabilização do Solo: Baixa 

Pontos Críticos: Ocupações muitos próximas às margens do canal, dificultando sua 
manutenção. 

Quadro 36: Canal da Av. das Rendeiras 
Fonte: Levantamento Cadastral 2009. 

 

 

O Córrego da Lagoa se encontra se encontra bem assoreado, alguns trechos da 

tubulação bem como seus bueiros se encontram de forma dimensionada. Isto reflete 

em uma região de alagamento que vai desde a frente da entrada do Lagoa Iate 

Clube até as proximidades da EEB Henrique Veras.  
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Número de 
Controle: 29  

Nome: Córrego da Lagoa UTP - 
05 

Localização: Inicia no leito natural na encosta do Morro da Lagoa passando em por 
entre terrenos de particulares em paralelo as ruas João Pacheco Costa e Laurindo 
Januário da Silveira até desembocar na porção Sul da Lagoa da Conceição, 
passando pelo loteamento Saulo Ramos 

Período de Construção: - 

Declividade: 
Média  

Extensão: Pendente  Forma da Secção: Leito Natural 

Material de Revestimento: Alguns trechos foram tubulados clandestinamente, 
principalmente nas proximidades do Lagoa Iate Clube. 

Espaço de Manutenção: 
Inexistente 

Área de Preservação Permanente: Sim 

Influência da Maré: Inexistente. 

Projetos para a área: Não identificados. 

Problemas Relacionados 

Assoreamento: 
Sim  

Esgoto Doméstico: 
Sim  

Presença de Lixo: 
Alto  

Erosão: Não 

Ocupações Irregulares: Sim Impermeabilização do Solo: Baixa 

Pontos Críticos: O trecho em frente do acesso ao LIC está constantemente sujeito 
a alagamentos. Ao longo da Rua João Pacheco existem problemas na micro 
drenagem que não consegue dar vazão a toda a água que desce das encostas. As 
partes mais baixas do Centrinho da Lagoa, próximo a Praça Bento Silvério, também 
apresenta problemas pontuais de alagamento. 

Quadro 37: Córrego da Lagoa 
Fonte: Levantamento Cadastral 2009 
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Número de 
Controle: 09  

Nome: Rio Capivaras UTP - 05

Localização: Bairro Rio Vermelho 

Período de Construção: - 

Declividade: 
Baixa  

Extensão: Pendente  Forma da Secção: Leito Natural  

Material de Revestimento: - 

Espaço de Manutenção: 
Satisfatório 

Área de Preservação Permanente: Não 

Influência da Maré: Até aproximadamente a metade da extensão do leito. 

Projetos para a área: Não localizados. 

Problemas Relacionados 

Assoreamento: 
Sim  

Esgoto Doméstico: 
Sim 

Presença de Lixo: 
Baixa  

Erosão: Não 

Ocupações Irregulares: Sim Impermeabilização do Solo: Baixa 

Pontos Críticos: Os bueiros das travessias nas ruas, em sua maioria sub 
dimensionados. 

Quadro 38: Rio Capivaras 
Fonte: Levantamento Cadastral 2009 

 

3.6 UTP - SACO GRANDE 

A UTP Saco Grande possui um manguezal para o qual corre toda a drenagem da 

região. Este era dragado pelo extinto DNOS, a legislação atual não permite que 

ações deste tipo sejam realizadas nesta região resultando em assoreamento. Para 

agravar a situação grande parte do Loteamento Monte Verde se encontra dentro da 

área inundável do Rio Pau do Barco, fazendo com que a comunidade sofra com 

problemas de enchentes já em chuvas de médio porte. O canal construído no 

loteamento na década de 70 foi ampliado na década de 80 e mesmo assim o 

problema não foi resolvido. O terreno se encontra numa cota muito baixa, fazendo 

com que a população que ali reside tenha que conviver com o problema de 

enchentes. A dragagem do manguezal ajudaria a resolver o problema. Seus 
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afluentes foram tubulados, o que acaba por contribuir para o agravamento do pico 

das cheias, uma vez que a velocidade com que a água escoa é aumentada. 

 

Número de 
Controle: 11 

Nome: Canal do Rio Pau do Barco UTP - 06

Localização: Desde o Loteamento Monte Verde até desaguar no Manguezal do 
Saco Grande. 

Período de Construção: Início da década de 70 e ampliado na década de 80. 

Declividade: 
Média  

Extensão: Pendente Forma da Secção: Retangular 

Material de Revestimento: Fundo e laterais em concreto armado. 

Espaço de Manutenção: 
Satisfatório 

Área de Preservação Permanente: Sim 

Influência da Maré: Alta em todo o Bairro Monte Verde. 

Projetos para a área: Canal executado junto com a implantação do loteamento 
Monte Verde. 

Problemas Relacionados 

Assoreamento: 
Sim  

Esgoto Doméstico: 
Sim 

Presença de Lixo: 
Alta  

Erosão: Sim 

Ocupações Irregulares: Sim Impermeabilização do Solo: Baixa 

Pontos Críticos: Chuvas de médio porte já causam enchentes no bairro. Ao 
desembocar no manguezal o Rio Pau do Barco se encontra assoreado. 

Quadro 39: Canal do Rio Pau do Barco 
Fonte: Levantamento Cadastral 2009 

 

Existem outros córregos que drenam a região da UTP todos com o mesmo problema 

ao chegar ao manguezal. O 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. No afluente deste canal que 

passa pelo conjunto habitacional foi feito uma parede em alvenaria de pedra e 

capeado com laje de concreto armado. O Rio do Mel, que passa pelo terreno do 

Centro Empresarial Porto Belo, teve seu leito natural alargado e revestido nas 

laterais com gabião tipo manta. 
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Número de Controle: 
10  

Nome: Canal da Rua Orlando Philipi UTP - 06 

Localização: 

 

Período de Construção: Década de 90.  

Declividade: 
Baixa  

Extensão: Pendente Forma da Secção: Tubular e Seção Natural 

Material de Revestimento: Trechos com tubos de concreto. 

Espaço de Manutenção: 
Satisfatório 

Área de Preservação Permanente: Sim 

Influência da Maré: Próximo ao manguezal. 

Projetos para a área: Canal executado junto com a implantação do loteamento que o 
margeia. 

Problemas Relacionados 

Assoreamento: 
Sim  

Esgoto Doméstico: 
Sim 

Presença de Lixo: 
Médio  

Erosão: Sim 

Ocupações Irregulares: Sim Impermeabilização do Solo: Baixa 

Pontos Críticos: Assoreamento ao longo do trecho tubulado 
Quadro 40: Canal da Rua Orlando Philipi 

Fonte: Levantamento Cadastral 2009 

 

3.7 UTP - CACUPÉ 

Esta UTP não apresenta rede de macro drenagem, sua micro drenagem necessita 

de aprimoramentos. É uma região onde vários condomínios residenciais estão sendo 

implantados, porém a maioria destes já apresenta soluções compatíveis com as 

necessidades da UTP. 

3.8 UTP - SANTO ANTÔNIO DE LISBOA 

A UTP Santo Antônio de Lisboa não possui grandes obras de drenagem, porém 

apresenta algumas situações preocupantes. Existe a necessidade de um projeto 

para a região para evitar que as soluções individuais acabem por sub dimensionar o 
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sistema, a urbanização da região tem sido crescente. O córrego que corre em 

paralelo ao Caminho dos Açores se encontra obstruído e ocupado por construções 

em alguns pontos junto à foz, seu pior trecho. É nesta UTP que se localiza a barreira, 

a margem da Rod. SC-401, que desmoronou durante as chuvas de novembro de 

2008. Sua solução se encontra em estudos pelo DEINFRA. 

3.9 UTP – RATONES 

A UTP Ratones se encontra a montante do Manguezal do Rio Ratones e sofre com 

problemas de enchentes devido à influência do mesmo. O DNOS executou obras 

neste manguezal com o objetivo de evitar as enchentes que prejudicavam o solo da 

região, utilizado para pastagens e agricultura. Foi instalado um sistema de comportas 

que permitia o controle da influência da maré além de ter os rios e córregos da 

região em grande parte dragados e retificados como forma de ajudar o escoamento 

das águas. Após a extinção deste órgão os canais foram deixando de receber 

manutenção e acabaram assoreados e o sistema de contenção de influência da 

maré desativado. 

3.10 UTP - MANGUEZAL DE RATONES 

Está UTP esta localizada grande parte dentro da Estação Ecológica Carijó e não 

apresenta pontos relevantes a macro drenagem devido ao fato de se tratar de uma 

zona natural e preservada. Entretanto cabe ressaltar o problema do Manguezal de 

Ratones que se encontra assoreado necessitando rever os canais de drenagem que 

deságuam no mesmo. 
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Número de Controle: 
07 

Nome: Rio Ratones UTP - 
10 

Localização: Leito natural do Rio Ratones com alguns trechos modificados pelo 
DNOS, se liga ao Manguezal de Ratones. 

Período de Construção: -  

Declividade: 
Baixa  

Extensão: Pendente Forma da Secção: Leito Natural 

Material de Revestimento: - 

Espaço de Manutenção: 
Satisfatório 

Área de Preservação Permanente: Sim 

Influência da Maré: Grande influência em toda a região. 

Projetos para a área: O extinto DNOS dragava e retificava os canais localizados a 
montante. 

Problemas Relacionados 

Assoreamento: 
Sim  

Esgoto Doméstico: 
Não  

Presença de Lixo: 
Não  

Erosão: Não 

Ocupações Irregulares: Não Impermeabilização do Solo: Baixa 

Pontos Críticos: Necessita de um projeto global para solucionar os problemas 
gerados por particulares, que implantam obras de drenagem principalmente bueiros 
em sua maioria sub dimensionados. 

Quadro 41: Canal do Rio Ratones 
Fonte: Levantamento Cadastral 2009 

 

3.11 UTP - BARRA DO SAMBAQUI 

A UTP Sambaqui possui apenas problemas relacionados à sua micro drenagem com 

pontos de alagamentos nas proximidades do cruzamento da Rod. Gilson da Costa 

Xavier e da Rua Antônio Dias Carneiro, foram executadas, no inicio década de 

noventa, nesta rua obras de micro drenagem para diminuir os alagamentos na 

região, porem não resolveu totalmente o problema. 
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3.12 UTP – PAPAQUARA 

A Bacia do Rio Papaquara possui uma grande área suscetível a alagamentos com 

uma grande planície com cotas não superiores a 2 metros em relação ao nível do 

mar. Isto torna a região extremamente vulnerável a enchentes, principalmente pelo 

fato de o rio desaguar suas águas no Manguezal de Ratones que se encontra 

assoreado. 

A ocupação clandestina e de forma acelerada torna a situação ainda mais crítica. 

Principalmente nas regiões próximas a Rod. SC-401 e junto as praias de 

Canasvieiras e Cachoeira do Bom Jesus. 

 

Número de 
Controle: 04 

Nome: Rio Papaquara UTP - 12 

Localização: Leito natural do Rio Papaquara até desaguar no Manguezal de Ratones, 
com alguns trechos modificados pelo DNOS. 

Período de Construção: A partir década de 60 o leito do rio foi constantemente 
dragado e retificado pelo antigo DNOS. 

Declividade: 
Baixa  

Extensão: Pendente  Forma da Secção: Leito Natural 

Material de Revestimento: - 

Espaço de Manutenção: 
Satisfatório 

Área de Preservação Permanente: Sim 

Influência da Maré: Desde a foz até a região do Sapiens Parque. 

Projetos para a área: Existe um plano de implantação, pelo município, de uma via 
paralela ao rio, com uma faixa de manutenção de 50 metros. 

Problemas Relacionados 

Assoreamento: 
Sim  

Esgoto Doméstico: 
Sim  

Presença de Lixo: 
Baixa  

Erosão: Não 

Ocupações Irregulares: Sim Impermeabilização do Solo: Baixa 

Pontos Críticos: Alagamentos pontuais em pequenos canais, principalmente os que 
cortam as rodovias estaduais que cruzam a região. A ocupação existente na Rua da 
Goiaba também sofre com problemas de enchente. Na região próxima a Rua Milton 
Leite da Costa existem problemas de alagamento ocasionado por canais artificiais. 

Quadro 42: Rio Papaquara 
Fonte: Levantamento Cadastral 2009 
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Número de 
Controle: 01 

Nome: Rio do Brás UTP - 12 

Localização: Leito natural do canal Rio do Brás, situado na divisa entre as praias de 
Canasvieiras e Cachoeira do Bom Jesus. 

Período de Construção: - 

Declividade: 
Baixa  

Extensão: Pendente  Forma da Secção: Leito Natural 

Material de Revestimento: - 

Espaço de Manutenção: 
Satisfatório 

Área de Preservação Permanente: Não 

Influência da Maré: Região naturalmente sujeita a alta influência da maré. 

Projetos para a área: Não identificados. 

Problemas Relacionados 

Assoreamento: 
Sim  

Esgoto Doméstico: 
Sim 

Presença de Lixo: 
Não  

Erosão: Não 

Ocupações Irregulares: Não Impermeabilização do Solo: Baixa 

Pontos Críticos: O fechamento da foz do rio pelas correntes marítimas favorece a 
ocorrência de enchentes na região. 

Quadro 43: Rio do Brás 
Fonte: Levantamento Cadastral 2009 
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Número de 
Controle: 08  

Nome: Rio da Vargem Grande UTP - 12 

Localização: Nas proximidades do Ilha Shoping desaguando no Manguezal de 
Ratones 

Período de Construção: - 

Declividade: 
Baixa  

Extensão: Pendente  Forma da Secção: Leito Natural  

Material de Revestimento: - 

Espaço de Manutenção: 
Satisfatório 

Área de Preservação Permanente: Sim 

Influência da Maré: Até a região Centro Comercial Ilha Shopping. 

Projetos para a área: Não localizados. 

Problemas Relacionados 

Assoreamento: 
Sim  

Esgoto Doméstico: 
Sim 

Presença de Lixo: 
Baixa  

Erosão: Não 

Ocupações Irregulares: Sim Impermeabilização do Solo: Baixa 

Pontos Críticos: Vegetação no leito do rio. Toda a extensão da Vargem Grande 
possui pontos de estrangulamentos em pontilhões e bueiros sub dimensionados. Falta 
de dragagem influencia nas enchentes. 

Quadro 44: Rio da Vargem Grande 
Fonte: Levantamento Cadastral 2009 
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3.13 UTP – INGLESES 

Número de 
Controle: 06  

Nome: Rio Capivari UTP - 13 

Localização:  

Período de Construção: - 

Declividade: 
Baixa  

Extensão: Pendente  Forma da Secção: Leito Natural 

Material de Revestimento: -  

Espaço de Manutenção: 
Insatisfatório 

Área de Preservação Permanente: Não 

Influência da Maré: Junto à foz. 

Projetos para a área: Não identificados. 

Problemas Relacionados 

Assoreamento: 
Sim  

Esgoto Doméstico: 
Sim 

Presença de Lixo: 
Média  

Erosão: Não 

Ocupações Irregulares: Sim Impermeabilização do Solo: Baixa 

Pontos Críticos: Na Rua das Gaivotas há problemas de micro drenagem e está 
sujeita a alagamentos pontuais nas grandes chuvas. Na região do Morro do Moquém 
o afluente do Rio Capivari atravessa bueiros existentes que são sub dimensionados e 
causam alagamentos nas ruas. Alagamentos pontuais também nas ruas próximas a 
Rod. SC-403. 

Quadro 45: Rio Capivari 
Fonte: Levantamento Cadastral 2009 
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Número de 
Controle: 03  

Nome: Rio dos Ingleses UTP - 13 

Localização: Inicia perto as dunas indo desaguar no rio Capivari, próximo a Rua das 
Gaivotas. 

Período de Construção: - 

Declividade: 
Baixa  

Extensão: Pendente Forma da Secção: Variada 

Material de Revestimento: - 

Espaço de Manutenção: 
Insatisfatório 

Área de Preservação Permanente: Sim 

Influência da Maré: Praticamente inexistente. 

Projetos para a área: Não identificados. 

Problemas Relacionados 

Assoreamento: 
Sim  

Esgoto Doméstico: 
Sim 

Presença de Lixo: 
Alta  

Erosão: Não 

Ocupações Irregulares: Sim Impermeabilização do Solo: Média 

Pontos Críticos: Toda a região do canal esta sujeita a enchentes em chuvas de 
grande porte. Existem vários pontos que foram tubulados clandestinamente com 
secção de vazão insuficiente. 

Quadro 46: Rio dos Ingleses 
Fonte: Levantamento Cadastral 2009 

 

3.14 UTP – SANTINHO 

Grande parte desta UTP é definida pelo Plano Diretor como APP, possui uma 

pequena área suscetível a inundação, porém não diagnosticada como crítica. Seu 

principal problema está relacionado à micro drenagem a qual necessita ser revista 

para solucionar os principais pontos de alagamentos. Existem dunas nesta região 

que devem ser preservadas para evitar que a ocupação se torne um problema para a 

drenagem local. 
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3.15 UTP – JURERÊ 

O Loteamento de Jurerê Internacional foi planejado e executado conforme o Plano 

Diretor, isto reflete diretamente na qualidade dos serviços urbanos prestados. Seu 

sistema de canais de drenagem está entre os de melhor funcionamento do 

município, este fato pode ser atribuído a manutenção preventiva e periódica ainda 

realizada pela empresa Habitasul, responsável pelo loteamento da região. Foram 

construídos a partir da década de 80 e possuem uma baixa declividade e alta 

influência da maré, porém foram respeitadas as declividades mínimas não existindo 

pontos críticos de alagamento.  

Seus canais deságuam no Rio Ratones, que se encontra na Estação Ecológica 

Carijós, portanto sofre os mesmos problemas que os outros canais da região que 

encontram o Manguezal de Ratones assoreado e impossibilitado de realizar 

trabalhos de desassoreamento devido à legislação ambiental. Espera-se que quando 

Poder Público assumir manutenção dos canais a mesma continue a ser feita de 

forma preventiva.  
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Número de 
Controle: 05 

Nome: Sistemas de Canais de Jurerê Internacional UTP - 15 

Localização: Canais paralelos as vias construídas conforme projeto do loteamento 
até encontrar o Manguezal de Ratones na Estação Ecológica Carijós. 

Período de Construção: Início da década de 80 até a década de 90. 

Declividade: 
Baixa  

Extensão: Pendente Forma da Secção: Retangular e Quadrado 

Material de Revestimento: Fundo e laterais em concreto armado. Alguns canais 
foram revestidos com placas de concreto. 

Espaço de Manutenção: 
Excelente 

Área de Preservação Permanente: Sim 

Influência da Maré: Até a Av. Dos Búzios. 

Projetos para a área: Canais executados conforme o projeto de drenagem do 
loteamento.  

Problemas Relacionados 

Assoreamento: 
Não  

Esgoto Doméstico: 
Não  

Presença de Lixo: 
Não  

Erosão: Não 

Ocupações Irregulares: Não Impermeabilização do Solo: Baixa 

Pontos Críticos: Encontro dos canais do sistema de drenagem com o Manguezal 
de Ratones. 

Quadro 47: Sistema de Canais de Jurerê Internacional 
Fonte: Levantamento Cadastral 2009 

 

O Rio das Ostras também faz parte da UTP de Jurerê, porém seu leito corre em 

direção a Praia de Jurerê. Sua micro drenagem se encontra em condições razoáveis, 

mas mesmo assim toda a área do leito do rio que corre em paralelo a estrada está 

sujeita a alagamentos. Estes alagamentos são causados principalmente por pontos 

de estrangulamentos formandos por tubulações com diâmetros incompatíveis. 

Trata-se de uma área que teve o seu processo de urbanização acelerado a partir da 

década de 70 com a valorização dos terrenos próximos a praia. A pequena 

comunidade anteriormente de pescadores passou a dar lugar a condomínios e casas 

residenciais aumentando o índice de impermeabilização do solo e resultando na 

ocupação da faixa de manutenção do canal. 
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Número de Controle: 
02 

Nome: Rio das Ostras UTP 
- 15 

Localização: Jurere Tradicional 

Período de Construção: - 

Declividade: 
Baixa  

Extensão: Pendente Forma da Secção: Leito Natural e 
Tubular 

Material de Revestimento: Tubulado clandestinamente em muitos trechos. 

Espaço de Manutenção: 
Inexistente 

Área de Preservação Permanente: Não 

Influência da Maré: Até as proximidades da Rua Tertuliano de Brito Xavier. 

Projetos para a área: Não identificados. 

Problemas Relacionados 

Assoreamento: 
Sim  

Esgoto Doméstico: 
Sim  

Presença de Lixo: 
Baixa  

Erosão: Não 

Ocupações Irregulares: Sim Impermeabilização do Solo: Média 

Pontos Críticos: Todo o leito do rio paralelo a Estrada do Jurerê Tradicional se 
encontra sujeito a alagamentos. 

Quadro 48: Rio das Ostras 
Fonte: Levantamento Cadastral 2009. 

 

3.16 UTP - PONTA GROSSA 

A UTP de Ponta Grossa se encontra isolada do resto da cidade, não existem obras 

de micro e macro drenagem na região. As soluções para drenar o local foram 

tomadas por particulares. A urbanização é baixa, porém a circulação de pessoas é 

grande devido à existência da Fortaleza de São José da Ponta Grossa. As águas 

escoam superficialmente pelas vias, será necessário rever a micro drenagem da 

região para evitar problemas futuros. 

3.17 UTP - PONTA DAS CANAS 

A UTP de Ponta das Canas possui uma taxa de ocupação baixa, porém sua planície 

é bem ocupada e exerce grande pressão imobiliária sobre o manguezal da região. 

Sendo esta justamente a região mais suscetível a inundações. Já suas encostas se 

encontram preservadas e definidas como Áreas de Preservação Permanente. Os 
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canais que desembocam no manguezal necessitam serem dragados. A região da 

Rua Dep. Fernando Viegas está sujeita a alagamentos devido à baixa cota do 

terreno, necessitando de obras de micro drenagem para corrigir o problema.  

3.18 UTP - PRAIA BRAVA 

Não apresenta problemas com relação à macro drenagem, existe um córrego que 

drena a região, que necessita ser dragado e os condomínios instalados possuem 

sistemas, bem dimensionados e executados, de escoamento de águas pluviais. A 

micro drenagem se encontra em boas condições, porém deve ser revista, eliminando 

problemas pontuais e realizando a manutenção preventiva necessária. 

3.19 UTP - LAGOINHA DO NORTE 

Esta UTP possui uma planície com grande dificuldade de escoamento e muitos 

pontos de alagamento. Não existe um sistema de drenagem eficiente e somente 

soluções individuais sendo executadas que apenas transferem o problema de lugar. 

A ocupação desta planície é crescente tornando necessária uma solução global para 

a drenagem, a fim de evitar que a urbanização se torne um problema no futuro. 

3.20 UTP - COSTEIRA 

A região da Costeira sofreu grandes modificações urbanas nos últimos anos, 

principalmente após a conclusão da Rodovia Gov. Aderbal Ramos da Silva. O aterro 

hidráulico para sua construção foi contemplado com um sistema de canais de 

drenagem muito bem planejados e executados. Estes 12 canais são capazes de 

drenar toda a região e se encontram muito bem dimensionados. Paralelo as 

avenidas Waldemar Vieira e Jorge Lacerda seguem pequenos canais, capeados com 

laje de concreto, responsáveis por coletar toda a micro drenagem da região até o 

canal seguinte. O que chama atenção com relação este canal é necessidade de 

manutenção preventiva e periódica para que não se tornem problemas no futuro para 

a região. A limpeza é realizada removendo o excesso de sedimento e vegetação, 

porém sua ação necessita ser sistematizada para evitar que os mesmos cheguem 

num nível crítico.  
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Número de Controle: 
31 

Nome: Sistema de Canais do Aterro do Saco dos 
Limões 

UTP - 
20 

Localização: Aterro do Saco dos Limões. 

Período de Construção: Década de 90.  

Declividade: 
Baixa  

Extensão: Pendente  Forma da Secção: Trapezoidal e 
Retangular (Canal Interceptor) 

Material de Revestimento: Fundo e laterais com gabião tipo manta rebocado com 
concreto simples. O canal interceptor paralelo as avenidas Jorge Lacerda e 
Valdemar Vieira é de concreto armado e capeado com placas de concreto pré-
fabricado. 

Espaço de Manutenção: 
Satisfatório 

Área de Preservação Permanente: Não 

Influência da Maré: Alta em todo o sistema de canais. 

Projetos para a área: Todo o sistema foi executado conforme o projeto. 

Problemas Relacionados 

Assoreamento: 
Sim  

Esgoto Doméstico: 
Sim 

Presença de Lixo: 
Baixa  

Erosão: Não 

Ocupações Irregulares: Não Impermeabilização do Solo: Baixa 

Pontos Críticos: A parte localizada no aterro funciona perfeitamente, as ruas da 
encosta foram implantadas perpendicularmente às curvas de nível fazendo com que 
as mesmas funcionem como canais de drenagem provocando alagamentos em 
regiões pontuais.  

Quadro 49:Sistema de Canais do Aterro do Saco dos Limões 
Fonte: Levantamento Cadastral 2009 

 

 

Ao final do aterro existe a formação de um manguezal ainda não denominado, esta 

área é suscetível a alagamentos devendo ser observada as regras de uso do solo 

para evitar que a ocupação no seu entorno não se torne crítica. 

Nas encostas do Maciço da Costeira existem alguns canais de drenagem que 

possuem as mesmas características de necessitar cuidados com relação às 

enxurradas. Em eventos chuvosos de médio e grande porte é comum que o 

rolamento de pedras do leito do canal provoque obstruções mais a jusante, sendo 

necessária manutenção dos mesmos. Existem também ZEIS como a da Costeira 
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que contribuem fortemente com o lançamento de efluentes domésticos e lixos nos 

canais, tornando a situação ainda mais crítica. 

 

Número de 
Controle: 33 

Nome: Canal da Costeira do Pirajubaé  UTP - 20

Localização: Bairro Costeira, próximo ao Posto Camarão. 

Período de Construção: Em frente ao colégio na década de 70, da Rua João 
Câncio Jaques até o Aterro da Baia Sul entre as décadas de 80 e 90. 

Declividade: 
Alta  

Extensão: Pendente Forma da Secção: Retangular 

Material de Revestimento: O fundo possui trechos em concreto e outros em rocha 
natural, laterais em alvenaria de pedra e capeado no pátio do Posto Camarão. 

Espaço de Manutenção: 
Satisfatório 

Área de Preservação Permanente: Sim 

Influência da Maré: Inexistente. 

Projetos para a área: Todos os projetos para a área já foram executados. 

Problemas Relacionados 

Assoreamento: 
Sim  

Esgoto Doméstico: 
Sim  

Presença de Lixo: 
Média  

Erosão: Sim 

Ocupações Irregulares: Sim Impermeabilização do Solo: Média 

Pontos Críticos: Durante eventos chuvosos de grande porte ocorre o rolamento 
de pedras no leito do canal provocando o seu assoreamento e alagamentos 
localizados. 

Quadro 50: Canal da Costeira do Pirajubaé 
Fonte: Levantamento Cadastral 2009 

 

3.21 UTP - RIO TAVARES 

A UTP Rio Tavares engloba vários bairros da cidade, dentre eles Campeche, Tapera 

e Aeroporto, além do próprio bairro Rio Tavares. Já existe um plano diretor proposto 

para a região que abrange os bairros do Campeche e do Rio Tavares, porém 

rejeitado pela comunidade. Este plano previa obras de macro drenagem planejadas 

e dimensionadas para a região de acordo com a população e ocupação esperada. 

Independente da decisão a ser tomada é importante que se definam diretrizes para a 
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região antes que a população trace medidas por conta própria, estas já se sabem 

atendem exclusivamente a interesses particulares transferindo o problema de lugar.  

Trata-se de uma região bastante delicada, abrigam dois manguezais, o do Rio 

Tavares e o da Tapera, considerados áreas de preservação permanente pelo Código 

Florestal, o que restringe as medidas a serem tomadas na região. Possuem o 

mesmo problema do Manguezal do Itacorubi, após a extinção do DNOS os canais 

nunca mais foram desassoreados reduzindo a capacidade de vazão dos mesmos.  

O canal que drena o bairro da Tapera causa constantes problemas à região, 

principalmente na Rua do Juca. A urbanização é bem acentuada, principalmente 

junto à foz e apresenta muitas ocupações irregulares, inclusive muito próximas ao 

leito do canal. A ocupação se encontra em áreas naturalmente alagáveis e a 

coincidência de chuvas de médio porte e maré máxima já causa transtornos à região. 

Desta forma não só o grau de impermeabilização do solo o problema da região, mas 

também falta de diretrizes coerentes com a morfologia da área.  

O grau de assoreamento deste canal é elevado necessitando constantemente de 

trabalhos de manutenção. Este canal recebe contribuições de esgoto doméstico de 

grande parte do bairro da Tapera e a grande quantidade de lixo que acaba 

acumulando sobre o leito do canal sendo responsável pela sua obstrução. 

Na década de 90 foi projetado um canal para a região, o qual foi executado somente 

o primeiro trecho. Atualmente o segundo trecho se encontra em execução, porém 

não obedecendo ao projeto original que não previa o fechamento por capeamento. 

Esta alteração embora melhore o aspecto visual, poderá dificultar a captação das 

águas superficiais que convergem para o canal. 
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Número de 
Controle: 41 

Nome: Canal da Tapera (Rua do Juca) UTP - 
21 

Localização: Inicia-se nos fundos do terreno da Base Aérea Militar e segue 
passando pela Rua do Juca até encontrar o Manguezal da Tapera. 

Período de Construção: década de 70 

Declividade: 
Baixa  

Extensão: Pendente Forma da Secção: Leito Natural e 
Retangular 

Material de Revestimento: trechos com laterais revestidas por alvenaria de pedra 
e trechos com células de concreto pré-fabricado e trechos com concreto moldado in 
loco. 

Espaço de Manutenção: 
Insatisfatório 

Área de Preservação Permanente: Sim 

Influência da Maré: Grande influência da maré por toda extensão da Rua do Juca. 

Projetos para a área: Foi elaborado um projeto na década de noventa. No seu 
primeiro trecho já havia sido implantado conforme previa o projeto e o segundo 
trecho se encontra em execução, porém com modificações em relação ao projeto 
original, que não previa o capeamento em toda a extensão.  

Problemas Relacionados 

Assoreamento: 
Sim  

Esgoto Doméstico: 
Sim 

Presença de Lixo: 
Alta  

Erosão: Não 

Ocupações Irregulares: Sim Impermeabilização do Solo: Média 

Pontos Críticos: Rua do Juca e adjacências enfrentam problemas freqüentes com 
enchentes. 

Quadro 51: Canal da  Tapera (Rua do Juca) 
Fonte: Levantamento Cadastral 2009 

 

Na região da Rod. SC-405 descem vários canais que tem sua foz no Manguezal do 

Rio Tavares, nas proximidades da Empresa de Ônibus Insular, existe um canal 

tubulado por particulares de maneira subdimensionada. O resultado desta ação são 

zonas de alagamento por toda a região mais baixa do canal, resultando numa 

redução da capacidade de escoamento da água.  
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Número de 
Controle: 40 

Nome: Canal da Srv. Manoel I. do Nascimento UTP - 
21 

Localização: Bairro Rio Tavares. 

Período de Construção: - 

Declividade: 
Baixa  

Extensão: Pendente  Forma da Secção: Leito Natural e 
Tubular 

Material de Revestimento: Alguns trechos com tubos de concreto. 

Espaço de Manutenção: 
Inexistente 

Área de Preservação Permanente: Sim 

Influência da Maré: Alta em toda a região. 

Projetos para a área: Não identificados. 

Problemas Relacionados 

Assoreamento: 
Sim  

Esgoto Doméstico: 
Sim 

Presença de Lixo: 
Alta  

Erosão: Não 

Ocupações Irregulares: Sim Impermeabilização do Solo: Alta 

Pontos Críticos: Toda extensão do canal é problemática devido a problemas de 
alagamento causados pelo sub dimensionamento das soluções executadas por 
particulares.  

Quadro 52: Canal da Srv. Manoel I. Do Nascimento 
Fonte: Levantamento Cadastral 2009 

 

O canal que passa em parelo a Rod. SC-405 pelo bairro Rio Tavares não é parte 

importante do sistema de drenagem, trata-se de uma medida executada pelo extindo 

DNOS para conter a ocupação crescente sobre o manguezal. 

Na Rua Pau de Canela a ocupação do talvegue resultou em muitas construções 

irregulares, modificando desta forma as condições de uso do solo para a área, 

contribuindo para o seu assoreamento e obstrução por lixo resultando em áreas de 

enchente em seu entorno. 

3.22 - MORRO DAS PEDRAS 

A UTP Morro das Pedras abrange principalmente a Praia do Campeche, região 

problemática devido à ocupação acentuada que vem sofrendo nos últimos anos. O 
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ponto mais crítico é próximo a 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 baixa tornando-os vulneráveis a alagamentos e 

suscetíveis a enchentes. Principalmente no entorno da Lagoa da Chica onde as 

construções já ocupam a zona de alagamento forçando a uma redução do espelho 

d'água da lagoa.  

 

Número de 
Controle: 42  

Nome: Riozinho do Campeche UTP - 22 

Localização: Praia do Campeche. 

Período de Construção: - 

Declividade: 
Baixa  

Extensão: Pendente  Forma da Secção: Leito Natural e Tubular 

Material de Revestimento: Tubos de 80 cm entre a Av. Pequeno Príncipe e as ruas 
do bairro. 

Espaço de Manutenção: 
Inexistente 

Área de Preservação Permanente: Sim 

Influência da Maré: Irrelevante. 

Projetos para a área: Projeto de Macro drenagem elaborado em 2002 para o Plano 
Diretor do Campeche (ainda pendente de aprovação).  

Problemas Relacionados 

Assoreamento: 
Sim  

Esgoto Doméstico: 
Sim 

Presença de Lixo: 
Baixa  

Erosão: Sim 

Ocupações Irregulares: Sim Impermeabilização do Solo: Média 

Pontos Críticos: Área ao redor da Lagoa da Chica sofre problema de alagamento. 
Os pontos baixos das ruas próximas as dunas que ligam o bairro Campeche ao bairro 
Morro das Pedras.  

Quadro 53:Canal do Riozinho do Campeche 
Fonte: Levantamento Cadastral 2009 

 

Tanto a Lagoinha Pequena e a Lagoa da Chica são áreas de preservação criadas 

pelo Decreto Municipal n.º 135/88 que estabelece que estas áreas são patrimônio 

natural e paisagístico do Município. Porém ambas não possuem plano de manejo e 

as ocupações irregulares ainda não foram removidas. 
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As Dunas do Campeche também são tombadas como patrimônio natural e 

paisagístico do município pelo Decreto Municipal n.º 112/85. O Plano Diretor dos 

Balneários também estabelece o seu zoneamento como Área de Preservação 

Permanente. Entretanto não existe uma fiscalização eficiente e aos poucos as dunas 

vão sendo ocupadas. Trata-se de um ambiente extremamente delicado e regulador 

da drenagem local, necessitando ser preservado. 

Esta região também era contemplada pelo Plano Diretor proposto pela Prefeitura e 

rejeitado pela comunidade, este plano previa soluções de drenagem que resolveram 

totalmente os problemas da região se fosse respeitado e fiscalizado. Este plano 

estabeleceu um macro-zoneamento com áreas urbanizáveis e não-urbanizáveis. 

Através desta institucionalização foi possível estabelecer os limites de ocupação e 

uso do solo definindo zonas específicas e estabelecendo assim os canais de macro 

drenagem compatíveis. 

3.23 TAPERA 

A UTP da Tapera no que diz respeito à drenagem compreende a área em torno da 

Estrada Velha do Alto Ribeirão. Os problemas estão relacionados à micro drenagem 

causando alagamento, nas proximidades do Clube Bandeirante, estão ligados ao 

cruzamento da drenagem sob a via por bueiros sub dimensionados e assoreamento 

dos canais. 

3.24 RIBEIRÃO DA ILHA 

A UTP do Ribeirão da Ilha possui uma baixa urbanização e ainda não é fortemente 

afetada pela especulação imobiliária, porém é importante preservar a mata ciliar dos 

córregos existentes para evitar problemas futuros relacionados à drenagem da 

região. Por se tratar de uma região de alta declividade os córregos estão sujeitos a 

enxurradas. Os problemas de alagamentos estão localizados junto a Rod. Baldicero 

Filomeno em alguns pontos onde os córregos encontram bueiros incompatíveis com 

a sua vazão para cruzar a rodovia e desaguar na Baía Sul. 
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3.25 LAGOA DO PERI 

Esta UTP se encontra grande parte em Área de Preservação Permanente, a maior 

parte da ocupação se encontra as margens da Rod. SC-406. O canal de ligação da 

Lagoa do Peri possui alguns problemas de alagamento mais expressivos na UTP 

Pântano do Sul. 

3.26 UTP - PÂNTANO DO SUL 

A UTP do Pântano do Sul teve alguns dos seus canais dragados e retificados pelo 

extinto DNOS, possui uma grande área suscetível a inundações e que está sendo 

ocupada, principalmente por loteamentos regulamentados. Portanto é necessário 

cautela para a região e fiscalização para que as normas de drenagem sejam 

cumpridas a fim de evitar futuros problemas com a ocupação da planície. Existem 

alguns problemas relacionados principalmente na próximo a escola na praia do 

Pântano do Sul e junto a foz na praia da Armação. 
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Número de 
Controle: 43  

Nome: Rio Sangradouro UTP - 26 

Localização:  

Período de Construção: - 

Declividade: 
Baixa  

Extensão: Pendente  Forma da Secção: Leito Natural 

Material de Revestimento: - 

Espaço de Manutenção: 
Satisfatório 

Área de Preservação Permanente: Sim 

Influência da Maré: Até o cruzamento do rio com a Rod. SC-406. 

Projetos para a área: Existem vários loteamentos em fase de projetos para a região, 
todos com projetos de macro e micro drenagem. No passado os canais da região 
eram dragados e retificados pelo extinto DNOS. 

Problemas Relacionados 

Assoreamento: 
Sim  

Esgoto Doméstico: 
Sim 

Presença de Lixo: 
Baixo  

Erosão: Não 

Ocupações Irregulares: Não Impermeabilização do Solo: Baixa 

Pontos Críticos: Alagamentos pontuais ao longo das margens onde existem 
construções próximas ao rio no Pântano do Sul e Armação. Problemas de enchente 
devido à ocupação das áreas alagáveis da margem do córrego que liga a Lagoa do 
Peri ao Rio Sangradouro. Há inclusive obstrução em alguns trechos. 

Quadro 54: Canal do Rio Sangradouro 
Fonte: Levantamento Cadastral 2009 

 

3.27 UTP - LAGOINHA DO LESTE E UTP SAQUINHO 

Estas duas UTPs se encontram em áreas de preservação permanente, com baixa 

interferência humana. Portanto mantém o sistema de drenagem natural e não estão 

previstas obras para o local, cabendo apenas as autoridades responsáveis a 

fiscalização para que as normas ambientais e o Plano Diretor sejam respeitados para 

que não se repitam os problemas de ocupações irregulares ocorridos no restante do 

município. 
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4. EXPERIÊNCIAS DE OUTROS MUNICÍPIOS 

Problemas de relativos à drenagem urbana não são exclusivos do município de 

Florianópolis, qualquer aglomerado urbano está sujeito aos resultados de grandes 

chuvas e da gestão de sua rede pluvial de drenagem. Estudar ações tomadas por 

outros municípios ajuda a elaborar propostas locais com base em situações já 

experimentadas, como forma de se atingir o objetivo. 

4.1 PORTO ALEGRE 

A drenagem urbana de Porto Alegre necessitava de medidas corretivas para 

minimizar os problemas decorrentes das inundações a qual está sujeita, devido a 

sua situação geográfica, bem como também de uma conscientização através de 

educação ambiental para sua população e agentes políticos responsáveis pelas 

ações na cidade. Desta forma evitar transtornos como o ocorrido em 1941 e outras 

datas recentes.  

O texto de Vicente Rauber relata as ações provenientes após a grande enchente de 

1941, em Porto Alegre, que motivou a busca de soluções através de diferentes 

alternativas de estudo. Neste evento os seus 272 mil habitantes viram as águas do 

Rio Guaíba nas ruas centrais e bairros próximos, transformadas em vias navegáveis, 

resultando em sete mil pessoas desabrigadas. O fornecimento de água potável e 

energia elétrica foram interrompidos por um mês.  

Porto Alegre está situada junto a uma grande massa de água. Ao Norte, onde se 

encontra o cais do porto, é banhada pelo Delta do Jacuí, formado pelas águas dos 

rios Jacuí, Caí, Sinos e Gravataí. Junto à região central da cidade essas águas 

formam o Lago Guaíba, tributário da Lagoa dos Patos, que mais ao Sul desemboca 

no Oceano Atlântico.  

Aproximadamente um terço da região urbanizada, a mais próxima da orla do Delta e 

do Guaíba, situa-se em torno da cota de 3 metros acima do nível do mar. Em tempo 

seco a lamina d'água oscila aproximadamente em torno da cota 1, elevando-se com 

contribuições da bacia hidrográfica do Guaíba. Antes de 1941, as maiores enchentes 
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registradas pelo DNOS ocorreram em 1873, cota máxima de 3,5 metros, e em 1936, 

cota máxima de 3,22 metros.  

No mês de abril e início de maio choveu intensamente em toda a bacia fazendo 

transbordar por toda a cidade as águas do Delta e do Guaíba. Toda essa água 

também foi acumulada com a influência do vento sul, o chamado minuano, que 

dificultou o escoamento da água no sentido da Lagoa dos Patos.  

Diante deste quadro de vulnerabilidades foram tomadas algumas providências como 

o aumento da secção de vazão do Rio Guaíba e a contenção das ondas de cheias 

na região. Eventos como o de 1941 não tornaram a se repetir, apesar de outras 

enchentes significativas como a de 1998. Entretanto, atualmente o sistema de 

bombeamento se tornou obsoleto e apresenta desgaste devido ao uso cada vez 

mais intenso e seu dimensionamento é questionável, à medida que a cidade de 

Porto Alegre sofreu grandes transformações urbanas não previstas, tendo cada vez 

menos solo permeável às águas da chuva.  

4.2 SANTO ANDRÉ 

O município de Santo André no Estado São Paulo implementou uma reforma 

administrativa geral em sua Prefeitura e uma taxa de drenagem que foi capaz de 

mudar a sua política de saneamento básico. 

Situado próximo a cidade de São Paulo, Santo André sofreu um processo de 

urbanização rápido e desordenado ocasionando problemas urbanos típicos deste 

acontecimento, principalmente resultante do uso e ocupação do solo inadequado. O 

resultado disto foi uma construção civil crescendo sem orientação que eliminou a 

capacidade natural do solo em absorver a água das chuvas, entre outros problemas.  

O Município diagnosticou que os recursos arrecadados com o Imposto Territorial 

Urbano (IPTU) não eram de fato aplicados na área de drenagem urbana e sim em 

obras consideradas mais populares pela população e que rendiam créditos políticos 

a seus administradores. 

A partir de 1997 houve um reestruturamento da autarquia municipal de saneamento 

básico, o Serviço Municipal de Água e Saneamento de Santo André (SEMASA). Esta 

mudança se baseou no fato de que a política municipal de saneamento não deveria 
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apenas cuidar da distribuição de água e coleta de esgoto, mas também deveria 

responder pelas questões ligadas à drenagem urbana. Já no ano de 1997 foram 

realizados trabalhos de desobstrução e limpeza de bocas de lobo, numa média de 

seis a sete mil por mês. Além disto, foi implementado a limpeza e o 

desassoreamento permanente de 29 cursos d'água do Município que anteriormente 

não eram realizados por falta de equipe operacional destinada a manutenção.  

Com o objetivo de remunerar os custos de operação e manutenção dos sistemas de 

macro e micro drenagem foi instituída uma taxa de administração do serviço de 

drenagem calculada em função da relação da área coberta e da área do terreno de 

cada contribuinte. A metodologia desenvolvida pela SEMASA baseia-se na 

contribuição de água de cada imóvel à rede exclusiva de micro e macro drenagem e 

às redes comuns de macro drenagem.  

Seu pressuposto é que os volumes de água lançados às redes dependem as 

necessidades de manutenção, cuja conseqüência imediata é o impacto sobre os 

custos. Desta forma esta taxa remunera apenas os custos provenientes da 

contribuição volumétrica de água dos imóveis à rede de drenagem porque 

fundamenta-se o cálculo dessa contribuição na área coberta em metros quadrados. 

Demonstrando a viabilidade econômica dos serviços de drenagem e apresentando 

uma metodologia socialmente justa o Município espera aprimorar os serviços 

prestados de forma a minimizar os problemas causados por inundações e subsidiar 

um Plano Diretor de Drenagem. 

4.3 CURITIBA 

Curitiba como as grandes metrópoles brasileiras enfrenta problemas com relação a 

drenagem, tendo como origem o processo de ocupação acelerada que acentuava o 

processo erosivo e de impermeabilização dos solos, que através de enxurradas, 

levavam ao assoreamento constante dos leitos de drenagem e ao desbarramento 

sistemático das margens, resultando em enchentes e calamidade pública.  

Com a extinção do DNOS, as atribuições de limpeza e o desassoreamento dos rios e 

córregos recaíram sobre o município que teve que se estruturar para assumir estas 

tarefas.  A partir de 1993, com a criação da Secretaria Municipal de Saneamento de 
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Curitiba, foi executado um extenso programa de saneamento ambiental nos rios e 

córregos da cidade de caráter preventivo e com ações emergências ou de 

manutenção, realizando obras necessárias para melhorar a qualidade do 

escoamento das águas.   

O projeto Matricial de Saneamento Bairro a Bairro teve como objetivo atender a 

população, especialmente as faixas mais carentes, os serviços de saneamento 

básico, incluindo a implantação de um sistema de macro drenagem.  

Regiões estas que geravam grande preocupação devido ao processo acelerado e 

irregular de ocupação que na maioria dos casos não respeitava as faixas não 

edificáveis junto a drenagem. O adensamento urbano acelerado ocorre em toda 

região metropolitana de Curitiba, refletindo desta forma no município. Este projeto foi 

amparado por ações integradas entre os municípios e incluindo a participação 

comunitária. 

A ocorrência de várias e fortes chuvas que causaram prejuízos materiais a 

população despertou na administração publica uma preocupação maior com o 

sistema de drenagem urbana, que elaborou um diagnóstico objetivando conhecer os 

principais pontos de enchentes. Com base neste diagnóstico foi criado um plano de 

trabalho denominado “Plano de Combate a Enchentes” o qual foi capaz de 

estabelecer rumos dos investimentos de modo a minimizar esse tipo de situação.  

A Prefeitura Municipal de Curitiba estabeleceu convênios com outras entidades com 

o objetivo de aumentar usa rede de informações a respeito da cidade. O Sistema 

Metrológico do Paraná (Simepar) ficou responsável pelo repasse de informações 

acerca das chuvas em Curitiba em tempo real.  Já entidades como o Instituto de 

Saneamento Ambiental (ISAM/PUC), a Universidade de Tuiuti e o Centro de 

Hidráulica e Hidrologia da CEHPAR-UFPR/COPEL estabeleceram modelos hidro-

matermáticos para bacias da região. 

Também foi criada uma Comissão de Drenagem do Município de Curitiba, composta 

por integrantes de outros órgãos da organização municipal e com o objetivo de unir 

os esforços e desenvolver um plano de ações em várias escalas. 

Estas ações resultaram em um planejamento viável e adequado a realidade do 

Poder Público municipal. Na medida em que as informações e necessidades são 
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relatadas com maior precisão e existe um compromisso de investimento e execução 

por parte das secretarias. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As enchentes e alagamentos a qual o município de Florianópolis se encontra 

vulnerável atualmente são reflexos da falta de políticas públicas adequadas para 

solução dos problemas. Os projetos e planos devem ser elaborados e executados, 

bem como a atual rede de drenagem deve estar sujeita a manutenção periódica e 

preventiva como forma de evitar maiores problemas relacionados. Também é 

importante ações de educação ambiental, tanto formal quanto informal, para 

sensibilizar a população ao problema da drenagem urbana. Canais de drenagem não 

são calhas de esgoto e nem depósito de lixos e entulhos, o trabalho de manutenção 

ficará muito mais simples quando a população passar a aceitar os mesmos como 

elementos da paisagem urbana, com sua função definida e valorizada.  

A situação dos manguezais da cidade também é alarmante. O grau de assoreamento 

em todos é alto e os tornam co-responsáveis pelas situações de enchente na cidade. 

Isto faz com que sejam necessárias medidas urgentes para reverter esta situação 

sem que seja desrespeitada a legislação ambiental em vigência. Os quatro maiores 

manguezais da cidade possuem uma área altamente urbanizada ao seu redor, em 

muitos casos a ocupação não deveria ter ocorrido, pois existe uma faixa onde as 

águas dos manguezais extravasam em momento de cheia. Porém a situação atual é 

de grande parte da cidade  

O Plano Diretor é fundamental em qualquer planejamento urbano e o mesmo deve 

contemplar áreas destinadas à drenagem, bem como proteger a população de 

ocupações em locais considerados impróprios devido a sua alta suscetividade a 

inundações. Estas regiões não devem abrigar grandes aglomerados urbanos e 

possuírem espaços destinado a ocupação das águas em caso de eventos chuvosos 

de grande porte. Existem experiências em outras cidades como São Paulo e Belo 

Horizonte onde praças e lagos servem também como barreira de contenção ou 

espaços alagáveis que ajudam a reduzir o pico das cheias. 

Um fator muito comum diagnosticado na cidade com relação as suas vias é que nas 

encostas dos morros a ocupação se da no formato “espinha de peixe”. Isto 

proporciona ruas perpendiculares às curvas de nível que não são adequadas, pois 

acabam funcionando como canais de drenagem, elevando a velocidade de 
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escoamento das águas. O ideal seria ruas que seguissem em paralelo as curvas de 

nível para que desta forma possa se evitar que as águas prejudiquem o escoamento 

dos canais mais a jusante. 

Com relação ao planejamento urbano a questão da região metropolitana deve ser 

considerada para a parte continental do Município, tendo em vista de que os canais 

de drenagem também são utilizados para definir os limites entre São José e 

Florianópolis. Tornando as ações executadas no Canal do Jardim Atlântico e o Rio 

Araújo responsabilidades de ambos os municípios, pois estão todos sujeitos as 

conseqüências de sua má utilização e conservação. 
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ANEXO A – GRÁFICOS E TABELAS DO ESTUDO HIDROLÓGICO 
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ANEXO B – MAPAS 

 










