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Introdução
Os serviços de drenagem urbana e manejo das águas
pluviais de um modo geral não recebem a devida atenção,
necessária para a manutenção da qualidade de vida de
uma cidade.

Por outro lado, são extremamente cobrados e
questionados quando eventos pluviométricos atingem a
cidade, paralisando ruas e avenidas, colocando em
situação de risco edificações e contribuindo para a
disseminação de doenças.

O município de Florianópolis não passa longe desta
realidade, o setor de drenagem urbana ainda é muito
carente de informações e gestão pública e necessita de
uma reforma urgente para que possa oferecer um serviço
de qualidade à população.



Conceitos

A drenagem urbana é composta de um conjunto de
medidas com a finalidade de minimizar os riscos
de inundação no perímetro urbano e a diminuir os
prejuízos causados pelas enchentes.

Tais enchentes se devem a inexistência ou nãoTais enchentes se devem a inexistência ou não
funcionamento do sistema de drenagem urbana.

É composta de um conjunto de obras com a
finalidade de recolher as águas pluviais
provenientes do escoamento superficial, além do
planejamento dessas obras.



Escoamento Superficial

Bacia Natural

Bacia Urbanizada

Fonte: POMPÊO.C.A. Drenagem 
Urbana Sustentável. UFSC.2001



Hidrograma

Fonte: Técnicas de Minimização da Drenagem de Águas Pluviais, 
Oscar de Moraes Cordeiro Netto



Histórico

Canalização de córregos na região central

Problemas de enchentes na região central 
(insular e continente)

Plano Global de Drenagem (1977)

Departamento Nacional de Obras Sanitárias

Plano Diretor do Campeche (2000)



Situação dos Canais

Na ausência de um cadastro dos canais da cidade, a equipe

realizou um pequeno questionário com o objetivo de reunir o

maior número de informações sobre os canais. Estas perguntas

foram realizadas com funcionários da PMF que possuíam notório

conhecimento sobre os canais.

Após este trabalho foi feita uma padronização das respostas com

vistas a elaborar um quadro para cada um dos canais identificado

como de relevância.

Também foi solicitado para que a localização do canal fosse

traçada em mapas, mesmo que de maneira aproximada para

elaboração de um mapa.



Situação dos Canais

Exemplo do Quadro de Cadastro



Situação dos Canais

Mapa dos Canais de Drenagem/Inundação - Norte

Detalhe do Mapa



Situação dos Canais

Principais Problemas Encontrados

•Falta de espaço apropriado para a manutenção dos canais

•Falta de manutenção e limpeza preventiva dos canais 

•Presença de lixo e esgotos domésticos nos canais 

•Ocupações irregulares nas margens ou sobre os canais

•Soluções individualizadas realizadas por particulares

•Problemas associados a características específicas dos 
canais



Situação dos Canais
UTP – Florianópolis

Canal da Hercílio Luz, década de 70 e obra concluída, com acessos para manutenção.



Situação dos Canais

UTP – Florianópolis

Canal do Mercado Público, década de 70 e atualmente. 



Situação dos Canais
UTP – Florianópolis

Canal da Av. Rio Branco. 



Situação dos Canais
UTP – Florianópolis



Situação dos Canais

UTP – Estreito



Situação dos Canais

UTP – Jurerê



Situação dos Canais

UTP – Costeira



Estrutura Administrativa

A parte da PMF designada para responder pela drenagem do

Município é Secretaria Municipal de Obras. Tem como objetivo,

projetar, executar e realizar os serviços de limpeza e

manutenção. Porém, os canais da parte continental são de

responsabilidade da Secretaria Municipal do Continente.

Para realização dos serviços de limpeza a SMO pode convocar a

Companhia Melhoramentos da Capital – COMCAP, para fornecer

mãos de obra e equipamentos.

Os equipamentos utilizados nos serviços de manutenção e

limpeza necessitam de atualização, substituição ou até mesmo

aquisão para aumentar sua eficiência e demanda.



Necessidades

A principal necessidade de Florianópolis é de um Plano Diretor

de Drenagem, que possa fornecer todas as informações

necessárias para o planejamento e execução das obras de acordo

com as necessidades do município.

A população deve ser conscientizada a respeito da importânciaA população deve ser conscientizada a respeito da importância

dos canais de drenagem para sua qualidade de vida e deixar de

os considerar como “esgotos a céu aberto”. Deve-se incentivar a

educação ambiental para que a população aja de forma correta

com relação aos seus esgotos pluviais.

Por fim, é necessário um monitoramento e manutenção de forma

preventiva de forma a evitar que os problemas atinjam situações

críticas e de difícil solução.



Considerações Finais

Realizar o diagnóstico da drenagem de Florianópolis não
foi um trabalho fácil devido a falta de informações que o
município dispõe sobre o assunto.

Não existe um cadastro que possa fornecer informações
sobre os canais. A estrutura administrativa se encontra
confusa a respeito de suas responsabilidades a respeito doconfusa a respeito de suas responsabilidades a respeito do
assunto.

É preciso lembrar da drenagem como parte integrante do
bom funcionamento da cidade e não apenas durante e
após eventos pluviométricos onde os problemas se tornam
evidentes.

Deve-se priorizar a prevenção para evitar que os
problemas causem transtornos maiores ao município.
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