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INTRODUÇÃO 

Enxurradas são um dos desastres naturais mais destrutivos e frequentes que ocorrem em várias 

partes do Brasil e do exterior (CRED, 2020). As enxurradas não possuem uma definição objetiva, 

mas, de forma geral, podem ser explicadas como a elevação súbita do nível de um curso de água. Para 

compreender este fenômeno e avançar na prevenção de desastres dessa natureza é fundamental olhar 

para os eventos passados. No entanto, a disponibilidade de séries de dados históricos de longo prazo 

é bastante limitada (BRAUD et al., 2016).  

De acordo com Kaiser et al. (2020) as informações sobre tais eventos são escassas e distribuídas 

em diversas fontes, tornando o processo de coleta e organização de dados complicado e demorado, 

levando de 70 a 90% do tempo total da investigação. Assim, fica evidente a necessidade da utilização 

de um método eficiente para nortear a criação da base de dados sobre enxurradas, esquematizando o 

registro, assegurando a qualidade e facilitando a consulta destes dados por terceiros. 

Kaiser et al. (2020) apresentaram um guia para a documentação de enxurradas, baseado no 

processo de mineração de dados conhecido como Cross Industry Standard Process for Data Mining, 

sendo esse processo amplamente utilizado em diversas indústrias. Para tal documentação, foram 

utilizadas as três primeiras fases do processo, sendo elas: entendimento do negócio, entendimento 

dos dados e preparação dos dados (CHAPMAN et al., 2000). Ao adaptar este processo, Kaiser et al. 

(2020) propõem quatro etapas: definição do alvo de estudo, coleta e compreensão dos dados, 

preparação dos dados e criação do banco de dados e, por fim, validação deste banco de dados. O 

presente estudo tem como objetivo, com base nos estudos de Kaiser et al. (2020), auxiliar na etapa de 

coleta dos dados ao propor fontes de obtenção de dados de enxurradas para o estado de Santa Catarina.  

METODOLOGIA 

Com base na lista de possíveis fontes apresentadas por Kaiser et al. (2020) (Quadro 1) foi 

observado individualmente cada item para identificar o enquadramento na situação de Santa Catarina.  

Majoritariamente a pesquisa foi realizada através da internet, sendo complementada por contato 

pessoal, através de ligação telefônica. Foram acessados websites individuais de agências, instituições 

e ministérios para se procurar informações relevantes para o estudo em questão. A respeito de 

arquivos de forças de ação, o contato foi feito através de ligação telefônica. Já para informações a 

respeito de relatos de residentes afetados, houve contato telefônico com a defesa civil para verificar 

a existência de um banco de dados, juntamente com buscas em websites. Ainda, também foi realizado 

o contato telefônico e buscas em websites para informações de mídia, municipalidades e serviços de 

meteorologia. Para informações de literatura científica e projetos foram utilizadas plataformas de 

busca online específicas.  

O item “Caçadores de Tempestades” não foi considerado, pois não foi encontrada em Santa 

Catarina nenhuma organização desse tipo que compreendesse eventos de enxurradas. Companhias de 

seguro também foram descartadas pela dificuldade de acesso aos seus dados.  
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Quadro 1 – Lista de possíveis fontes de informações de eventos de enxurradas levando em consideração a acessibilidade 

e esforço de preparação dos dados (adaptado de Kaiser et al. (2020)). 

Possível fonte Acessibilidade Acesso via Esforço de preparação 

Agências, instituições e ministérios Com esforço, difícil/não Internet, pessoalmente Baixo para alto 

Arquivo de forças de ação Fácil, com esforço Internet, pessoalmente Médio para alto 

Público geral, residentes afetados Com esforço Pesquisas, entrevistas Alto 

Companhias de seguro Difícil/não Pessoalmente Baixo 

Mídia Fácil Internet Alto 

Municipalidades Com esforço Pessoalmente Alto 

Literatura científica e projetos Fácil, difícil/não Internet Baixo para médio 

Caçadores de tempestade Fácil Internet, pessoalmente Alto 

Serviços de meteorologia Fácil, com esforço Internet, pessoalmente Médio 

 

RESULTADOS 

O Brasil já possui um sistema de cadastro de desastres naturais ligado à Defesa Civil e ao 

Ministério de Desenvolvimento Regional, o Sistema Integrado de Informações sobre Desastres 

(S2ID). Mesmo assim, é importante que as informações contidas nesta plataforma sejam validadas e 

complementadas, visto que são provenientes de coordenadorias municipais, sujeitas a parcialidades, 

a incompreensões e dificuldades de observação do fenômeno de enxurradas. 

A seguir comenta-se, de forma detalhada, como obter resultados relacionados a eventos de 

enxurradas em cada uma das fontes pesquisadas, no estado de Santa Catarina. 

Agências e Instituições 

Neste item os ministérios foram retirados, pois normalmente o ministério em si trabalha através 

das Agências e Instituições para fornecer os dados. O Brasil possui diversas instituições com uma 

ampla quantidade de dados, disponibilizados gratuitamente e sem burocracias. As principais 

instituições que possuem dados relacionados a enxurradas são: Agência Nacional das Águas (ANA), 

Serviço Geológico do Brasil, Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (SEDEC), entre outros 

(MONTEIRO et al., 2020). A Empresa de Pesquisa Agropecuária e de Extensão Rural de Santa 

Catarina (EPAGRI), através do Centro de Informações de Recursos Ambientais e de 

Hidrometeorologia (CIRAM) e a Secretaria de Desenvolvimento Sustentável de Santa Catarina 

(SDSSC) são instituições estaduais que merecem destaque, pois possuem dados hidrológicos e 

geomorfológicos importantes do estado. Os dados hidrológicos coletados pela EPAGRI/CIRAM 

normalmente são repassados para a ANA, que os disponibilizam no Portal Hidroweb. Ainda, o Centro 

Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais (CEMADEN) possui dados hidrológicos 

importantes, que quando obtidos por redes telemétricas (com aquisição de dados de frequência maior 

do que diária), podem não estar disponíveis no Portal Hidroweb. 

Arquivo de Forças de Ação 

Com relação aos registros de enxurradas pelas forças de ação, não existe nenhum tipo de 

arquivo disponibilizado pelo Exército Brasileiro, no âmbito federal, e nem pelo Corpo de Bombeiros 

Militar ou Polícia Militar de Santa Catarina. Este serviço de acervo de desastres é integralizado por 

meio da plataforma S2ID, gerenciado pela SEDEC. De acordo com representantes da Defesa Civil 

do município de Joinville, o acesso aos dados de eventos extremos é limitado por parte do público 

externo, mas podem ser obtidos mediante solicitação direta a este órgão. Nota-se que a Defesa Civil 

de cada município pode possuir diferentes formas de fornecimento de dados. 

Público geral e residentes afetados 

Não foram encontradas, em Santa Catarina, plataformas estaduais que armazenassem relatos de 

moradores afetados por enxurradas. Tais relatos geralmente estão integrados com as reportagens 

jornalísticas, sendo analisados no item “mídias” desde trabalho. Para eventos de grande magnitude, 
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como que ocorreram em Santa Catarina em 2008, há também publicações específicas com 

depoimentos de quem presenciou o evento.  

Projetos desenvolvidos com a ideia de ciência-cidadã (citizen science) podem ser importantes 

fontes de dados para a obtenção de informação do público geral. 

Depoimentos de residentes afetados contidos em redes socias, tais como Twitter, Instagram e 

Facebook e na plataforma de vídeos YouTube, também podem ser considerados uma potencial fonte 

de dados para enxurradas, mas deve-se considerar que as informações provenientes desta forma são, 

em sua maioria, subjetivas e incertas, visto que são percepções pessoais vindo de residentes afetados, 

sendo necessário grande esforço para triagem e confirmação dos dados apresentados.  

Mídia 

Foram analisados os arquivos digitais de jornais e portais de notícia das maiores cidades do 

Estado, segundo o site do próprio Estado. Todos os oito municípios analisados (Joinville, Blumenau, 

Itajaí, Balneário Camboriú, Chapecó, Criciúma, Lages e Jaraguá do Sul), possuem pelo menos um 

portal de notícias em que há função de busca por palavra-chave nas publicações feitas no site. Através 

dessa função, pode-se procurar pelo termo “enxurradas”, atentando-se que muitas vezes esse termo 

pode ser utilizado como sinônimo de “grande quantidade”, sendo necessária a seleção das publicações 

convenientes para a pesquisa. Visto que tais portais costumam retratar notícias da região em que se 

encontram, esses eventos não são apenas do município em questão, mas também dos municípios 

menores que ficam ao seu redor, sendo uma potencial fonte para o banco de dados, apesar da 

necessidade de checagem das informações e da variância de detalhes nas informações publicadas. 

Para uma busca abrangente levando em consideração os diversos sites de notícias, aconselha-se 

utilizar mecanismos de pesquisa (como o Google ou o Bing) pela a aba “Notícias”. 

Há também notícias mais antigas que foram publicadas exclusivamente em jornais impressos. 

Estes jornais estão arquivados em bibliotecas municipais, podendo ser acessado pessoalmente. 

Arquivos digitais de outros tipos de mídia, tais como televisão, rádio e revista não foram analisados, 

pois considerou-se que eventos relatados em tais plataformas também são comumente relatados em 

jornais com acervo digitalizado e portais de notícia. 

Municipalidades 

Como já citado anteriormente, os dados de eventos de enxurradas provenientes de municípios 

estão contidos na plataforma S2ID, uma vez que é através dessa plataforma que as defesas civis, tanto 

estaduais quanto municipais, estabelecem uma comunicação oficial com a Defesa Civil Nacional 

(CNM, 2020). Informações sobre eventos específicos de determinado município ou região podem ser 

obtidos em contato direto com a Defesa Civil responsável, de forma presencial ou por telefone. 

Ainda, cada município possui o seu próprio arquivo que se pode ter acesso mediante contato 

direto com a prefeitura. Muitas vezes existem dados disponíveis de forma digital no site da prefeitura. 

Literatura Científica e Projetos Científicos 

Para buscar informações científicas sobre enxurradas deve-se fazer buscas nos mecanismos de 

busca tanto em inglês quanto em português. Para facilitar a busca, aconselha-se a utilização de 

operadores Booleanos com as palavras “flash flood” “Santa Catarina” em inglês e “enxurrada” “Santa 

Catarina” ou “inundação brusca” “Santa Catarina” em português. 

Aconselha-se o uso das plataformas SciELO e Google Scholar caso a pesquisa seja feita em 

português. Para encontrar dissertações ou teses relacionadas ao tema, pode-se utilizar o portal 

“Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações”. 

Buscando por projetos científicos pelo portal do CNPq, encontrou-se apenas três grupos de 

pesquisa com projetos sobre enxurradas em andamento no âmbito nacional, dois em Santa Catarina e 

um em São Paulo. Infelizmente, é comum a não atualização desta plataforma pelos coordenadores de 

projeto, podendo haver mais grupos que estudam sobre o tema que não estão cadastrados. De qualquer 
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forma, existem outras instituições que possuem dados que podem ser importantes para o estudo de 

enxurradas, mesmo que não trabalhem com enxurradas especificamente. 

Serviços de Meteorologia  

Como as enxurradas geralmente têm origem em um evento meteorológico extremo, os serviços 

de monitoramento meteorológico são importantes fontes de informações para o reconhecimento de 

desastres.  O Instituto Nacional de Meteorologia disponibiliza em seu portal na internet os 

dados horários de precipitação medidos por estações automáticas em determinadas regiões. Na esfera 

estadual de Santa Catarina este serviço é realizado pela EPAGRI/CIRAM, o qual não publica 

abertamente estes dados quando não disponíveis pela ANA. Em caso da utilização dos dados para 

fins não comerciais, como pesquisas acadêmicas, as informações são fornecidas mediante solicitação 

formal devidamente justificada ao gerente da EPAGRI/CIRAM. Para solicitações de pessoas físicas 

e empresas privadas os dados são compartilhados mediante cobrança de taxas. Quanto às empresas 

de monitoramento meteorológico privado, como o website Climatempo, os dados são 

comercializados de acordo com a necessidade do interessado.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Através da abordagem analisada, pode-se concluir que em comparação com o estudo elaborado 

por Kaiser et al. (2020), há maior facilidade de encontrar dados oficiais sobre enxurradas, não só em 

Santa Catarina, mas no Brasil como um todo. Isso se deve, principalmente, à implementação da 

plataforma S2ID, que centraliza e organiza os documentos provenientes dos municípios e estados. 

Mesmo assim, como já justificado anteriormente, há necessidade de combinar informações 

provenientes de diversos locais, mesmo que existam alguns dados que estejam duplicados em mais 

de uma fonte. Como o fenômeno de enxurradas ainda não é totalmente compreendido, mais 

informações sobre o mesmo evento podem ser úteis. O presente trabalho é um guia para obter esses 

dados em Santa Catarina, mas que também pode ser utilizado para outras localidades com 

características similares às do estado.  

No site www.udesc.br/cct/lacia/publicacoes existe um produto técnico com uma lista das fontes 

de dados encontradas pela presente pesquisa (MONTEIRO et al., 2020) nos diversos itens. Caso você 

tenha interesse em contribuir com informações sobre fontes não dispostas nesta lista, por favor, 

comunique-se conosco pelo e-mail: leonardo.monteiro@udesc.br. 
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