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Resumo: A frequência, magnitude e intensidade dos eventos de alagamentos e inundações em 

áreas urbanas, constitui-se um fator cada vez mais preocupante, sendo motivo de vários 

estudos investigativos nas últimas décadas. Neste sentido, o objetivo deste estudo é realizar 

um inventário dos alagamentos e inundações urbanas ocorridas no Distrito do Campeche - 

Florianópolis/SC, identificando a distribuição espacial dos fenômenos, bem como, os 

principais fatores cotribuintes para a ocorrência destes. Para esse fim, utilizou-se da seguinte 

metodologia: a) levantamento de informações junto à comunidade local por meio de aplicação 

de questionários, b) coleta de notícias divulgadas em meio eletrônico por meio de análise 

documental simples, e c) sintetização de informações obtidas dos órgãos públicos 

responsáveis pela gestão e operação da drenagem urbana local. Os resultados obtidos 

demonstraram que os métodos de construção do inventário e de espacialização das 

informações são eficientes, representando com precisão os pontos e áreas de ocorrência 

frequente de alagamentos e inundações no distrito do Campeche. Entre os principais 

motivadores para a ocorrência destes eventos, destacaram-se: as condições de relevo, o 

inadequado ou inexistente planejamento da rede de drenagem urbana e as atividades 

antrópicas. Desta forma, através desta pesquisa, fica evidenciada a necessidade, por parte dos 

gestores públicos, de repensar o planejamento urbano, aliando este aos sistemas de drenagem 

pluvial e as características naturais da área. 
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INTRODUÇÃO 

 Os desastres naturais vêm ganhando destaque entre a comunidade em geral, seja pelos 

gestores públicos, na sociedade civil, ou por meio de pesquisadores, na comunidade 

acadêmica, em função do aumento do número de registros de frequência e intensidade dos 

eventos, assim como, pelas perdas ocacionadas pelos mesmos (MENEZES et al., 2015). 

 O elevado crescimento populacional aliado ao desenvolvimento infraestrutural urbano 

sem planejamento amplifica significativamente o impacto e o risco de ocorrência de eventos 
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de alagamentos e inundações nas zonas urbanas (DIAKAKIS, 2014). Outros fatores que 

contribuem para o aumento da frequência destes eventos podem estar relacionados com as 

mudanças climáticas e as intervenções antrópicas quanto à ocupação e modificação do uso do 

solo (SILVEIRA et al.,  2014). No Brasil, esta realidade não é diferente, somente no ano de 

2013 foram oficialmente reportados 493 desastres naturais, atingindo 18.557.233 pessoas, 

onde aproximadamente 9% deste montante, foram atingidos por eventos severos de 

alagamentos e inundações urbanas (BRASIL/CENAD, 2014).  

 Sob este escopo, o conhecimento da localização, periodicidade, recorrência, ou até 

mesmo o aumento da severidade dos eventos de alagamentos e inundações urbanas ao longo 

do tempo, são elementos de grande importância no diagnóstico, implementação e gestão de 

medidas, e ações de prevenção e controle de eventos futuros.  Desta forma, o objetivo deste 

estudo é realizar um inventário dos alagamentos e inundações urbanas ocorridas no período 

compreendido entre 2005 a 2016 no Distrito do Campeche - Florianópolis/SC, identificando a 

distribuição espacial dos fenômenos, bem como, os principais fatores cotribuintes para a 

ocorrência destes. 

METODOLOGIA 

 No presente estudo, um levantamento de dados em fontes alternativas foi utilizado 

para inventariar e mapear os pontos de alagamentos e inundações efetivamente ocorridas na 

área de estudo. As fontes adotadas para o levantamento foram: a) percepção da população 

local a partir da aplicação de questionários, b) informações divulgadas nos meios de 

comunicação local e c) informações dos órgãos públicos responsáveis pela gestão e operação 

da drenagem urbana local. 

 Para a obtenção de informações na primeira fonte de dados foi aplicado 157 

questionários, composto por questões abertas e fechadas, em diferentes pontos da área de 

estudo, visando obter uma amostra aleatória estratificada de toda a região. Não houve seleção 

dos participantes, sendo abordados aleatoriamente os transeuntes das principais vias de acesso 

à localidade. O questionário adotado é apresentado por Caprario (2017, p.93), o qual foi 

aplicado durante quatro saídas a campo ocorridas nos meses de julho, agosto, setembro e 

outubro de 2016. 

 Para o levantamento de informações junto à mídia local foi utilizada a metodologia de 

análise documental simples relatada por Sousa (2006). A fonte de dado utilizada foi a 
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Internet, sendo adotados vídeos, jornais eletrônicos e televisionados, além de sites 

concentradores de notícias, como suportes documentais. 

 Como última fonte de dado, representado as informações das secretarias e órgão 

responsáveis pela gestão e operação da drenagem urbana, utilizou-se o diagnóstico parcial 

produzido pela Comissão especial DreMAP – Drenagem e Manejo de Águas Pluviais, 

instituída pelo Decreto nº 14.942/2015, objetivando subsidiar a elaboração do Plano Diretor 

de Drenagem e Manejo das Águas Pluviais Urbanas do Município de Florianópolis.  

 Tendo finalizado o processo de levantamento de informações nas três fontes 

alternativas, os dados foram agrupados e compilados em planilhas eletrônicas de Excel, 

compondo uma lista de localizações dos pontos frequentes de alagamentos e inundações da 

área de estudo, a qual foi inserida em um programa de geoprocessamento. Para a localização 

dos pontos foi utilizado o shape das vias urbanas sobrepostas a uma composição de imagens 

aerofotogramétricas da região. A sobreposição e plotagem das informações foi realizada 

utilizando o software ArcGIS® 10.1. 

 A área de estudo adotada neste estudo corresponde ao Distrito do Campeche, 

localizado na porção Sul da Ilha de Florianópolis. Com uma área de 34,91 km², o Distrito está 

situado em uma planície sedimentar, sendo considerado como a maior área inundável da Ilha, 

rico em ecossistemas alagadiços e presença de um aquífero livre superficial (BATISTA et al., 

2011). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 A partir da sintetização das informações obtidas pela aplicação dos questionários, 

levantamento das noticias divulgadas em mídia local e dos dados extraídos do diagnóstico 

parcial da Comissão Especial DreMAP, foram levantados 110 pontos ou áreas distintas de 

ocorrência de alagamentos e inundações no Distrito do Campeche, sendo estes adotados para 

a construção do mapa de áreas inventariadas. 

 Tendo sintetizado os pontos de alagamentos e inundações ocorridas no Distrito do 

Campeche, foi realizado a plotagem destes no SIG – Sistema de Informações Geográficas. 

Após a plotagem dos pontos foi realizado um buffer para adicionar limites representativos das 

áreas alagadas. Para localizações pontuais foi adotado um buffer de 10m e para as 

localizações que abrangem toda a via foi adotado um buffer de 5m. 
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 Como resultado da plotagem e buffer dos pontos inventariados obteve-se a distribuição 

espacial (Figura 1) das áreas frequentemente alagadas e inundadas no Distrito do Campeche – 

Florianópolis (SC).  

 

Figura 1 - Inventário das áreas frequentemente alagadas e inundadas no Distrito do Campeche. 

 
Fonte: Autores (2017). 

 Em visita à área de estudo foram identificadas e fotografadas algumas irregularidades 

que sustentam os principais motivos de ocorrência dos eventos de alagamentos e inundações 

urbanas no Distrito do Campeche (Figura 2). As ocorrências destes eventos estão relacionados 

à falta de manutenção das estruturas de drenagem, o lançamento inadequado de resíduos 

orgânicos de varrições e resíduos sólidos urbanos, o lançamento irregular de águas residuais, 

além da falta de planejamento integrado do sistema de drenagem pluvial e da pavimentação 

urbana, reduzido à capacidade de entrada do escoamento pluvial nas poucas redes de 

drenagem existentes.   
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Figura 2 - Irregularidades identificadas no sistema de drenagem pluvial do Distrito do Campeche. 

   

Falta de manutenção das estruturas de drenagem pluvial. 
Lançamento inadequado de 

resíduos sólidos urbanos 

 
  

Lançamento inadequado de 

resíduos orgânicos de 

varrição. 

Lançamento irregular de 

águas residuais. 

Falta de planejamento 

integrado do sistema de 

drenagem e da pavimentação. 
Fonte: Autores (2017). 

 O método de inclusão de informações de fontes alternativas no programa de 

geoprocessamento demonstrou ser eficaz, reproduzindo corretamente as informações 

levantadas. A validação do método de inventário foi realizada pelas próprias fontes utilizadas, 

haja vista a ocorrência de sobreposição das informações levantadas.  

CONCLUSÕES 

 A construção de um inventário de alagamentos e inundações e a espacialização destas 

informações permitiu verificar que os eventos associados ao mau planejamento da drenagem 

urbana são bastante significativos no Distrito do Campeche. O mapeamento representou com 

precisão os pontos e áreas de ocorrência frequente de alagamentos e inundações, 

proporcionando a indicação preliminar dos motivos associados à ocorrência destes eventos. 

No entanto, outros locais estarão sujeitos a alagamentos e inundações urbanas no futuro 

devido à variabilidade das precipitações, influência da elevação da maré ou por outras falhas 

não detectadas no sistema de drenagem.   

 No geral, o estudo indica que os eventos de alagamentos e inundações no Distrito do 

Campeche são influenciados pelas condições ambientais de relevo, inadequado ou inexistente 

planejamento da drenagem urbana, além da influência direta das atividades da população 

local. Tais constatações demandam aos gestores públicos um repensar do planejamento 
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urbano, que vise à adoção de medidas de prevenção, controle e mitigação dos prejuízos e 

perdas ocasionados por eventos desta natureza,  
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