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PROPOSTA METODOLÓGICA PARA TOMADA DE DECISÃO NO 

CANCELAMENTO DAS ATIVIDADES ACADÊMICAS FRENTE A EVENTOS 

HIDROGEOLÓGICOS 

 

Rebeca Schnitzer1 ; Gabriele Vanessa Tschoke 2; 

ABSTRACT – In recent years the incidence of natural disasters in the country has increased 
considerably. Because of this scenario, the need to avoid recurrence of these events and to enable 
communities to cope with intense natural phenomena, without causing catastrophic damage, 
becomes a subject of extreme relevance. The Itajaí valley suffers recurrently with hydrogeological 
phenomena that result in problems that directly affect the population. It is remarkable the 
impossibility of displacement due to interdictions in the roads, due to mass landslides and floods of 
roads. In 2011, 2013, 2015 and 2017, the number of people affected was high due to the magnitude 
of these events, which led to the Santa Catarina State University, Higher Education Center of the 
Upper Vale do Itajaí, to the cancellation of their activities. This work aimed to propose a 
methodology that can, through the knowledge of the situation of the students, teachers and 
technicians, help in the decision making regarding the suspension of activities. After analyzing the 
data, alternative routes were proposed that were not associated with the risk areas of the main 
highways. 
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1 - INTRODUÇÃO  

Os desastres naturais são cada vez mais frequentes ao longo dos anos, conforme pode-se 

observar na Figura 1. Tais eventos, embora raros, são recorrentes e têm afetado cada vez mais 

pessoas devido ao intenso crescimento populacional ocorridos no último século. Estes fenômenos 

podem estar associados ao acelerado crescimento populacional. Kobiyama et al. (2006) 

comentaram que o aumento dos desastres naturais pode estar associado com o mau planejamento 

e utilização das bacias hidrográficas pelo homem principalmente pelo desmatamento e crescimento 

desordenado das cidades. Nada obstante, mesmo que o aumento no número de registros não 

represente necessariamente um aumento no número de desastres, há uma associação direta com 

um maior número de afetados e, assim, a crescentes impactos sociais e econômicos. 

 

 

 

Figura 1 - Registro de desastres naturais por ano e acumulado por tipo de desastre 1950 - 2017 

*Nota: dados obtidos através da EM-DAT disponível em ˂www.emdat.be>. 

Fonte: Elaborado pela Autora, 2018. 

 

Os registros de desastres oriundos de fenômenos hidrológicos estão em ascensão nestes 

últimos anos. Eventos associados à inundações, alagamentos e escorregamentos de massa, são 

recorrentes no mundo e pode-se destacar esta incidência na área de estudo deste trabalho, a bacia 

do rio Itajaí. 

Santa Catarina em 2008, sofreu com uma tragédia decorrente de desastres que provocaram 

escorregamentos, enxurradas e inundações em diversas áreas. Esta tragédia obrigou 14 municípios 

do estado a decretarem estado de calamidade pública e outros 63 decretar situação de emergência.  
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Após este evento, foi constatada a necessidade da elaboração do plano integrado de prevenção e 

mitigação de riscos e desastres naturais na bacia hidrográfica do rio Itajaí (Varanda e Ferreira, 2013). 

Durante estes desastres, algumas atividades cotidianas que são fundamentais na vida das 

pessoas ficam impossibilitadas de acontecer, como por exemplo o deslocamento, o qual fica 

comprometido devido à dificuldade de transição nas rodovias por motivos de interdições. 

Nos anos de 2011, 2013, 2015 e 2017 as atividades do CEAVI foram canceladas devido aos 

desastres, porém não houve embasamento para tal ato. De acordo com informações da Defesa Civil 

do município o procedimento realizado nestes anos foi o contato direto do diretor geral do CEAVI 

com o coordenador da defesa civil para poder tomar uma decisão. Porém ele manifesta não ter 

critérios definidos para esse tipo de decisão. 

Este trabalho visa analisar estes eventos onde existe o bloqueio das vias e quantificar as 

pessoas que de fato ficam impossibilitadas de chegar à universidade. 

2 - METODOLOGIA  

2.1 – ÁREA DE ESTUDO 

 Foram definidas como área de estudo primeiramente, as cidades dentro da mesorregião do 

vale do Itajaí. Posteriormente, e após análise dos endereços obtidos no levantamento de dados, foi 

considerado que:  

1 – Ibirama, por ser onde a universidade localiza-se, e ser o principal objeto de estudo, ficou 

definida como ponto central nas decisões; 

2– Estima-se que uma distância plausível de ida e volta num mesmo dia para a universidade 

seja de no máximo 70 km. Visto isso, delimitou-se um raio de 70 km com o objetivo de tornar os 

resultados mais compatíveis com a realidade; Dentro deste raio a população compreendida foi de 

84,3% do total dos endereços coletados. 

3- Nem todas os municípios continham pessoas do estudo residindo nele, e para estes motivos 

foram descartados. Conforme pode-se observar na figura 2. 
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Figura 2 - Municípios da área de estudo 

Fonte: Elaborado pela Autora, 2018. 

 

2.1 - ETAPA 01 – OBTENÇÃO DE DADOS  

 Nesta primeira etapa, foram realizadas a coleta dos dados de interesse para o estudo. Afim 

de atender o objetivo principal e poder mapear as áreas de risco em que as pessoas se encontravam, 

necessitava-se dos endereços da comunidade integrante do CEAVI.  

A ferramenta que armazena os dados é o sistema de gestão integrada (SIGA), principal 

plataforma da universidade, onde são mantidos os dados cadastrais dos usuários. A identificação 

dos endereços é de extrema importância para poder reconhecer e mapear a possível população 

afetada frente aos desastres hidrológicos. 

2.2 - ETAPA 02 – ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA 

Nesta etapa, foram obtidas as coordenadas geográficas de cada endereço fornecido 

anteriormente. Com isso, foi possível introduzir estas informações no QGIS com o objetivo de poder 

visualizar através do mapa da mesorregião do vale do Itajaí os domicílios da população de estudo. 

O mapa gerado pode ser observado na figura 3. 
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Figura 3 -Domicílios da comunidade acadêmica do estudo 

Fonte: Elaborado pela Autora, 2018. 

2.3 - ETAPA 03 – ANÁLISES DOS EVENTOS ANTERIORES 

Para estudo dos eventos, foram coletadas informações das fichas de ocorrência do arquivo 

interno da defesa civil no município de Ibirama. Estas fichas constavam data, local, e tipo de 

ocorrência. Através destes documentos, foi possível caracterizar as áreas de risco que estariam 

diretamente ligadas ao tráfego nas rodovias. 

2.4 - ETAPA 04 - ESTUDO DE VIAS DE ACESSO 

As principais vias de acesso à Ibirama, são a BR470 e a SC 340. Nesta etapa, foram observados 

acessos alternativos à estas rodovias que possibilitariam a mobilidade da população de interesse à 

universidade.  

Foram consideradas possíveis rotas alternativas as que, através do apoio da defesa civil, eram 

caracterizadas como seguras mesmo durante os eventos hidrológicos. Foram sugeridas rotas que 

fossem viáveis em quesito de: Quilometragem rodada para deslocamento de domicílio à 

universidade; tamanho do veículo e Segurança no trajeto. 

2.5 - ETAPA 05 – TOMADA DE DECISÃO 

A partir das análises anteriores foi necessário determinar o critério de tomada de decisão para 

cancelamento ou não das atividades letivas. Para isso, a metodologia utilizada foi baseada 

considerando: 

• O registro de ocorrências que identificaram interdições das rodovias devido à 

desastres naturais; 
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• As decisões anteriores de cancelamento ou não das atividades; 

• A porcentagem de alunos técnicos e professores que estariam diretamente afetados 

a exercer suas atividades; 

 

3 - RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Com base nas ocorrências registradas nas fichas cadastradas na defesa civil do município de 

Ibirama que resultaram em interdição total das pistas foi possível observar a porcentagem da 

população de estudo que esteve impossibilitada a comparecer ao CEAVI. 

Os pontos mais recorrentes são nos km 116 da BR470, km 5 da SC340 e km 134 da BR470. 

Com estes pontos foi possível separar os municípios em três grupos com o objetivo de facilitar a 

compreensão das rotas alternativas conforme o quadro 1. 

 

Municípios 

Grupo 1 – BR470 (< km 118)  Grupo 1 – BR470 (> km 118) Grupo 3 – SC 340  

Apiúna, Ascurra, Blumenau, 
Indaial, Pomerode, Rodeio, 

Timbó. 

Agrolândia, Agronômica, 
Aurora, Ituporanga, 

Laurentino, Lontras, Rio do 
Oeste, Rio do Sul Trombudo 

Central, Vidal Ramos 

Dona Emma, José 
Boiteux, Presidente 

Getúlio, Vitor Meireles, 
Witmarsum. 

Quadro 1 - Divisão dos municípios de acordo com a localização na rodovia 

Fonte: Elaborado pela Autora, 2018. 

 

A porcentagem de pessoas do CEAVI afetadas no Grupo 1, 2 e 3 é de 10,5%, 26%, 23,3% 

respectivamente. São 3 rotas alternativas sugeridas no total. Ressalta-se que as rotas possuem um 

fator limitante pois não são para todos os tipos de veículos, podendo somente transitar os veículos 

pequenos ou vans escolares. 
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 Fonte: Elaborado pela Autora, 2018. 

 

O trecho demonstrado na Figura 5 entre a entrada da rota alternativa 1 e a entrada no 

município de Ibirama tem aproximadamente 5 km de extensão e é bastante caracterizado por 

inúmeras ocorrências de escorregamentos de massa que ocasionaram momentos de interdições 

totais da rodovia. Esta rota permite o acesso à Ibirama, porém são 34,6 km percorridos. 

Na figura 6 é possível observar a segunda rota alternativa que liga os 10,5% da população de 

estudo à UDESC Ibirama. Esta rota tem dois acessos, um localizado no município de Ascurra e outro 

em Apiúna. 

O trajeto principal via BR470 do município de Ascurra e Apiúna para Ibirama, é de 18km e 28 

km respectivamente. Já pelas rotas alternativas é de 31,7 km de Apiúna e 29,3 km de Ascurra. 

Observa-se neste trajeto uma alternativa viável quanto à quilômetros rodados, tendo como única 

limitação o tipo de veículo que pode transitar, neste trajeto é só para veículos pequenos e vans 

escolares. 

 

 

Figura 7 - Rota Alternativa 3 

Fonte: Elaborado pela Autora, 2018. 

Figura 5 - Rota Alternativa 1 Figura 6 - Rota Alternativa 2 
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A terceira rota proposta (Figura 7) é destinada às pessoas do grupo 2 responsáveis por 22% 

da comunidade acadêmica em áreas atingidas. Esta alternativa só é válida se levar em consideração 

algumas condicionantes: 

• se a Policia rodoviária federal, localizada na divisa dos municípios de Rio do Sul e 

Lontras, não estiver inundada; 

• se o município de Rio do Sul tiver passagem para a BR470; 

• se os municípios acima de Rio do Sul não estiverem inundados. 

É importante ressaltar que, a partir de informações não oficiais, que dificilmente vai ser 

possível o tráfego por esta via alternativa se o volume de chuva precipitado inundar os municípios 

do grupo 2, pois as pessoas não têm como chegar até esta rota de acesso. 

Um destaque positivo desta alternativa, é que mesmo com o município de Presidente Getúlio 

inundado, ela contorna os pontos de inundação e consegue levar a população até o CEAVI. 

Em relação à quilometragem, o trajeto comum é de 27,56 km até o município de Ibirama e 

utilizando a rota alternativa é de 34,78 km.  

4 - CONCLUSÃO 

A presente pesquisa foi motivada pelas consequências associadas aos desastres naturais no 

vale do Itajaí dentro da Universidade do Estado de Santa Catarina. O direcionamento da pesquisa 

foi buscar caminhos que auxiliem na compreensão do problema e apontem alternativas. Partindo 

da premissa de que os eventos não são previsíveis e não podem ser controlados, porém podem 

existir ferramentas de auxílio para gestão que contornem as consequências destes desastres. Os 

resultados possibilitaram a criação de mapas, através de um sistema de informação geográfica, 

onde é possível identificar a comunidade acadêmica e as possíveis rotas até a universidade. 

Observa-se que a grande maioria dos técnicos, professores e acadêmicos residem no mesmo 

município que a universidade está inserida, mas que ainda assim, existe uma população relevante 

que faz o trajeto domicílio/universidade diariamente. As rotas propostas são consideradas seguras, 

porém é necessário verificar a viabilidade quando se trata de quilometragem rodada, pois as vezes 

não é viável fazer com que as pessoas se desloquem à universidade para cumprir com suas 

atividades, por um trajeto que é o dobro ou triplo do que seria rodado normalmente. 

Cabe salientar que este trabalho é apenas uma proposta para o diretor geral do CEAVI tomar 

a decisão do cancelamento com uma base de dados mais concreta, não dispensando o devido 

contato direto com a defesa civil do município. 
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