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desenvolvimento urbano requer sensibilidade, técnicas 
adequadas e respeito ao Meio Ambiente. 
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RESUMO 

 
 
 
 Este estudo foi realizado a partir da observação de uma sucessão de enchentes 

ocorridas entre os anos de 1936 a 1997, na cidade de Camaquã/RS.  Diante da constatação da 

ocorrência destes fenômenos, fez-se necessário a realização de um estudo mais detalhado e de 

cunho científico das prováveis causas destas ocorrências. Aliado a isto, foi constatado que as 

providências adotadas pelas autoridades competentes, tanto da parte técnica quanto das ações 

políticas, não obtiveram resultados satisfatórios.  

 

 Visando esclarecer a comunidade local à questão das enchentes do ponto de vista 

técnico, este estudo apresenta propostas de transformação futura dessa questão por meio de 

informação, do planejamento participativo, pela consolidação das organizações sociais e por 

uma nova mentalidade face à água. 

 

 Partindo-se da experiência de casos similares, procurou-se caracterizar e avaliar os 

impactos causados pelas enchentes, tendo como objetivos: a elaboração de um mapa de 

riscos, a definição da cota máxima e mínima das inundações, propor ações mitigadoras frente 

aos desastres, fornecer subsídios para atualização do Plano Diretor Urbano e auxiliar a Defesa 

Civil na elaboração de um plano de ação para situações de calamidades públicas, assim como 

também demonstrar que a ocupação desordenada de áreas urbanas compõe parte das causas 

das inundações. 

 

 O processo de investigação foi desenvolvido de uma forma empírica, onde a 

metodologia foi sendo criada pela observação da ocorrência de cheias in loco, auxiliada por 

levantamentos fotográficos, entrevistas junto a comunidade e análise de documentação 

histórica que comprovasse tais fenômenos. O plano de pesquisa foi criado a partir da 

constatação da necessidade de haver um gerenciamento adequado para a questão das 

inundações dentro do perímetro urbano, através de respostas que fossem convincentes e 

tecnicamente corretas.  

 



XV 

 Por meio da utilização de levantamentos planialtimétricos elaborou-se um mapa onde 

foram identificadas áreas de risco em diferentes bairros de Camaquã, fazendo-se também a 

simulação do avanço da lâmina d’água dentro do perímetro urbano. 

 

 Os aspectos da hidrogeologia local, caracterizados pelas bacias de contribuição do 

Arroio Duro, tiveram importância decisiva no desenvolvimento deste estudo, assim como 

também a análise das questões ambientais, dos problemas de drenagem urbana e de infra-

estrutura.  

 

 Apresenta-se um conjunto de propostas que visam minimizar os impactos causados 

pelas enchentes por meio de ações preventivas, definindo cotas mínimas de alagamentos e 

identificando áreas de risco dentro do perímetro urbano, assim como, também, alternativas de 

moradias em áreas alagadiças e um modelo de sinalização da altura da lâmina d’água. 

 

 Evidenciou-se que as prováveis causas das enchentes não foram apenas influenciadas 

por vetores naturais, mas, também, pela interferência antrópica no ambiente natural. 

 
 
 

 

 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Camaquã, Arroio Duro, Enchentes, Fenômenos Naturais e 

Antrópicos. 
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ABSTRACT 

 

 

This study was accomplished starting from the observation of a succession of floods 

that happened among the years from 1936 to 1997, in the city of Camaquã/RS. Due to the 

verification of the occurrence of these phenomenon, it was considered necessary the 

realization of a more detailed study and a scientific stamp of the probable causes of these 

occurrences. Allied to this, it was verified that the providences adopted by the competent 

authorities, as much of the technical part as of the political actions, they did not obtain 

satisfactory results.   

   

Aiming to explain the local community to the subject of the inundations of the 

technical point of view, this study presents proposed of future transformation of that subject 

through information, of the participative planning, for the consolidation of the social 

organizations and for a new mentality face to the water.   

   

Starting of the experience of similar cases, it tried to characterize and to evaluate the 

impacts caused by the floods, having as objectives: the elaboration of a map of risks, the 

definition of the maximum and minimum quota of the floods, propose relievered actions face 

to the disasters, to supply subsidies for updating of the Urban Plan and auxiliary Master the 

Civil Defense in the elaboration of an action plan for situations of public calamities, as well as 

also to demonstrate that the disordered occupation of urban areas composes part of the causes 

of the floods.   

   

 

The investigation process was developed in an empiric way, where the methodology 

was being created through the observation of the occurrence of floods in loco, helped by 

photographic surveys, interviews close to the community and analysis of historical 

documentation that proved such phenomenon. The research plan was created starting from the 

verification of the need of there to be an appropriate administration for the subject inside the 

floods of the urban perimeter, through answers that were convincing and technically correct.   

   

Through the use of surveys planialtimétric a map was elaborated where were 

identified risk areas in different neighborhoods of Camaquã, being also made the simulation 

of the progress of the sheet of water inside of the urban perimeter.   
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  The aspects of the local hydrogeology, characterized the basins of contribution of 

Arroio Duro, had decisive importance in the development of this study, as well as also the 

analysis of the environmental subjects, the problems of urban drainage and infrastructure.   

 

It is showed a group of proposals that seek to minimize the impacts caused by the 

floods through preventive actions, defining minimum quotas of floodings and identifying risk 

areas inside the urban perimeter, as well as, also, alternatives of homes in flooding areas and a 

model of signalling of the height of the sheet of water.   

   

It was evidenced that the probable causes of the floods were not just influenced by 

natural vectors, but, also, for the anthropic interference in the natural environment.   

   

 

 

 

KEYWORDS: Camaquã, Arroio Duro, Floods, Natural Phenomenon and Anthropic.   
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1  INTRODUÇÃO 

 

Este estudo foi realizado a partir da observação de uma sucessão de enchentes 

ocorridas em diferentes períodos na cidade de Camaquã/RS, onde as principais ocorrências se 

deram nos anos de 1936, 1992, 1995 e 1996.  

 

Observou-se o fato de que os agentes que provocaram as enchentes poderiam não ser 

apenas meteorológicos, mas de procedências diversas, além disso, o fato de que as ações 

adotadas pelas autoridades competentes, tanto da parte técnica quanto das ações políticas, não 

obtiveram resultados satisfatórios . 

 

Os aspectos da hidrologia regional foram interpretados equivocadamente por 

profissionais não habilitados e as autoridades formadoras de opinião emitiram pareceres 

infundados sobre as causas e conseqüências das enchentes, causando mais insegurança e 

apreensão a toda comunidade (EVANGELISTA, 2000). 

 

Além das altas precipitações ocorridas em curtos intervalos de tempo, pode-se 

observar que a presença de lixo nas drenagens, problemas de gerenciamento das águas do 

Arroio Duro, a ocupação urbana desordenada, o despreparo da Defesa Civil foram fatores que 

contribuíram muito para que este cenário se agravasse. 

 

Segundo SANTOS (2005), a implementação de medidas corretivas e preventivas de 

redução da erosão e do assoreamento (sedimentos, lixo, entulho de construção civil, material 

de desgaste de pavimentos), especialmente nas áreas médias e de cabeceira das sub-bacias 

hidrográficas afluentes, em intervenções sugestivas de centenas de pequenos contratos com 

pequenas e médias empresas locais, pela primeira vez o poder público estaria armando-se para 

atacar a causa do problema, o que, a médio prazo, minimizaria suas conseqüências e 

permitiria trabalhar-se com sistemas de manutenção e ampliação das calhas principais mais 

circunscritos e menos problemáticos e dispendiosos. 

 

Além dos cuidados materiais que foram dispensados a comunidade local, notou-se que 

houve falta de atenção dos aspectos emocionais junto aos flagelados após a ocorrência das 

enchentes. 
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Segundo o U.S. Army Corps of Engineers (1976), os prejuízos por inundação podem 

ser classificados em danos tangíveis e intangíveis. Os prejuízos tangíveis são os danos físicos, 

custos de emergência e prejuízos financeiros. Os custos intangíveis se referem aos danos de 

enchentes que não tem valor de mercado ou valor monetário, como a perda de vida ou obras e 

prédios históricos. 

 

Para que os efeitos negativos das enchentes possam ser minimizados, se faz necessário 

um estudo mais aprofundado das suas prováveis causas, oportunizando elaborar um plano de 

medidas preventivas contra as cheias. Este fato despertou a atenção e impulsionou a 

elaboração deste trabalho, através das experiências vivenciadas e documentadas das 

precipitações ocorridas em diferentes épocas, junto a fatos históricos que comprovassem tais 

fenômenos. 

 

Este estudo tem como meta detectar as causas das enchentes ocorridas no período de 

1936 a 1997, correlacionando-as com fatores antrópicos e naturais. Os objetivos principais 

incluem (i) elaborar mapa de risco identificando as áreas sujeitas às inundações, 

correlacionando-as a fenômenos meteorológicos, (ii) definir as cotas máxima e mínima 

atingidas pelas inundações, (iii) avaliar o impacto da urbanização em alguns locais que 

compõe parte das causas de inundação, (iv) apresentar sugestões de ações mitigadoras e (v) 

fornecer subsídios para atualização do Plano Diretor Urbano e auxiliar a Defesa Civil na 

elaboração de um plano de ação para situações de calamidades públicas, que vise organizar 

ações dos órgãos públicos, privados e da comunidade em geral. 

 

Para TUCCI (2001), os problemas resultantes das inundações dependem do grau de 

ocupação das várzeas pela população e da freqüência com a qual ocorrem as inundações. Com 

o crescimento desordenado e acelerado das cidades, principalmente na segunda metade deste 

século, as áreas de risco considerável, como as várzeas inundáveis, foram ocupadas, trazendo 

como conseqüência prejuízos humanos e materiais de grande monta. 

 

Durante o processo de elaboração ou de revisão de um Plano Diretor - instrumento 

básico da política de desenvolvimento e expansão urbana, se faz necessários realizar estudos 

geológicos para que sejam viabilizados a melhor gestão dos recursos hídricos, o controle das 

enchentes, a implantação de unidades de conservação e o estabelecimento de restrições à 

ocupação; uma vez que catástrofes não se limitam a favelas e outras áreas de ocupação 

irregular, mas também estão presentes na chamada "cidade legal".   
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O fato de que a ocorrência das enchentes poderia ser cíclica, despertou atenção e fez 

com que pudesse ser traçada uma relação com outras regiões do país e do mundo, 

correlacionando-as com o fenômeno “El Nino”, aquecimento global, efeito estufa, aumento 

da densidade populacional, entre outros tantos fenômenos de origem natural e/ou antrópica 

(EVANGELISTA, 2000). 

 

 Diante desta realidade pode-se dizer que se trata de um problema atual e que vem 

sendo combatido nas mais diferentes frentes, haja vista o exemplo que ocorre no Estado de 

São Paulo, onde são realizados imensuráveis e  intermináveis serviços de  desassoreamento 

das calhas dos principais rios da Região Metropolitana, obras onde já foram aplicados ao 

longo de décadas, recursos na ordem de alguns bilhões de reais, tem até hoje visado 

exclusivamente com as conseqüências dos processos erosivos (SANTOS, 2005). 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

O tema “Enchentes” afeta de forma direta ou indireta quase todos os núcleos urbanos, 

haja vista as constantes ocorrências de enchentes nos lugares mais distantes que se possa 

imaginar, seja na Indonésia, em São Paulo ou até mesmo no interior do Rio Grande do Sul. Os 

problemas enfrentados pelas populações e as soluções adotadas frente as enchentes, parecem 

ser as mesmas de anos atrás, apesar do desenvolvimento de novas técnicas de engenharia, os 

resultados ainda são pouco eficazes.  

 

A partir do momento que os homens sentiram a necessidade de viver em comunidades, 

os problemas relacionados com as cheias começaram a aparecer com mais freqüência. O 

desenvolvimento de grandes centros urbanos trouxe consigo não só coisas boas, mas também 

um ônus intrínseco com conseqüências imprevisíveis para as previsões de desenvolvimento da 

humanidade. 

 

Segundo LA RED (1995), é primordial que se entenda o significado de “Desastre”, 

uma vez que as populações e até mesmo as autoridades confundem os termos “fenômeno 

natural e desastre natural”, quando os fenômenos naturais se convertem em sinônimos de 

desastres naturais e fenômenos naturais como terremotos, inundações e ciclones se convertem 

em sinônimos de desastres naturais. Por exemplo, um terremoto que ocorre num deserto 

desabitado não pode ser considerado como um desastre, ainda que seja de intensidade muito 

forte. Somente será considerado desastre quando afetar direta ou indiretamente os homens e 

suas atividades. Portando, os desastres devem ser entendidos como os efeitos que um 

fenômeno físico ou natural ou um fenômeno originado por atividades desenvolvidas pelo 

homem sobre uma população determinada. Dito de outra maneira, existirá um desastre 

quando, pela presença de um fenômeno natural ou antrópico, se produzir uma situação onde a 

força do fenômeno ultrapasse a capacidade de resistência da população e produza danos em 

seu patrimônio, pondo em perigo de vida seus habitantes e quando não existam meios 

materiais para repor o impacto deste fenômeno, restabelecendo as condições de vida que 

existia antes de sua ocorrência. 

 

Para LAVELL (1996), as pessoas que gerenciam os desastres no setor público não têm 

chegado a uma avaliação sistemática dos aspectos operacionais e da formulação de políticas 
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públicas de ação contra as enchentes. Os aspectos chaves que devem ser considerados 

incluem: um entendimento mais claro do que significa “desastre”; reconhecimento de que os 

desastres são eventos sociais; um estudo do aumento das classes ameaçadas as quais estão 

expostas a este fenômeno; a aplicação de tecnologias para gestão dos desastres; e avaliação 

crítica acerca da gestão dos desastres e ações para enfrentá-los. 

 

Com relação aos desastres, o que se estuda na literatura (LAVELL, 1996) e observa-se 

na prática, são atividades e procedimentos segmentados em três momentos: “antes”, “durante” 

e “depois” dos desastres. As atividades anteriores pretendem reduzir a intensidade dos 

desastres ou em outros termos, os impactos dos eventos físicos potencialmente iniciadores de 

desastres. O “durante” se refere as atividades imediatamente posteriores aos impactos e, 

geralmente, tem sido denominadas atividades de respostas imediatas, de alivio, de socorro ou 

de emergência. O “depois” está relacionado com as atividades de rehabitação, recuperação e 

reconstrução dos efeitos causados pelos desastres. 

 

O estudo realizado por REÁTEGUI et al (1992) enfoca as questões de uso inadequado 

do solo, propondo uma metodologia de diagnóstico e avaliação de vulnerabilidade e técnicas 

aplicadas para mitigação dos fenômenos que deterioram as condições de vida de populações, 

onde terrenos apropriados para pastoreio são muitas vezes destinados a cultivos agrícolas 

provocando erosão nas margens dos rios. Para mitigar os efeitos deste tipo de erosão foi 

desenvolvido um projeto de semeadura de bambu, nas margens de rios o qual pode ser 

considerado ecologicamente correto e de baixo custo, evitando o assoreamento dos recursos 

hídricos. Este exemplo pode ser estendido não apenas as zonas rurais, mas também as 

concentrações urbanas próximas as margens de rios que já não possuem mata ciliar devido o 

avanço da mancha urbana, privando a vegetação de atuar como vetor de amortização e 

diminuindo a velocidade das águas superficiais. 

 

A vulnerabilidade, segundo LA RED (1995), é a incapacidade de uma cidade, região 

ou comunidade suportar fenômenos naturais ou antrópicos perigosos de se recuperar. Em 

outras palavras, a vulnerabilidade é a condição em que se encontra uma população e que 

permite ser afetada por um fenômeno, isto é, a presença de determinados fatores (materiais, 

econômicos, sociais, políticos, etc.) que a população não consegue suportar o impacto dos 

fenômenos naturais ou antrópicos, ao mesmo tempo, impossibilitando sua recuperação. 
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Segundo SANTOS (2005), os problemas enfrentados pela região Metropolitana de São 

Paulo, podem ser estendidos a outras cidades. Caracterizada pela erosão hídrica, esta região 

apresenta uma perda média de solos, estimada em torno de 15 toneladas por hectare/ano, o 

que implica na produção anual  aproximada de 3.570.000 m3 de sedimentos dispostos na rede 

de drenagem, contribuindo de forma significativa para o agravamento do assoreamento dos 

arroios, rios e da própria drenagem urbana. 

 

Com a implementação de medidas corretivas e preventivas de redução da erosão e do 

assoreamento, especialmente nas áreas médias e de cabeceira das sub-bacias hidrográficas 

afluentes, SANTOS (2005) afirma que o poder público estaria armando-se para atacar a causa 

do problema, o que, a médio prazo, minimizaria suas conseqüências e permitiria trabalhar-se 

com sistemas de manutenção e ampliação das calhas principais mais circunscritos, menos 

problemáticos e dispendiosos. 

 

Observa-se que o fenômeno de aporte de sedimentos e lixo tem implicado no violento 

assoreamento dos piscinões, retirando-lhes em momentos cruciais a capacidade de bem 

cumprir sua função projetada de retenção temporária de volumes expressivos de água 

proveniente de episódios de chuvas intensas. 

 

Quando TUCCI (1998) afirma que “embora o planejamento urbano envolva 

fundamentos multidisciplinares, na prática, a ocupação do espaço urbano não tem considerado 

aspectos fundamentais, como a drenagem, o que traz grandes transtornos e custos para a 

sociedade e para o ambiente”, pode-se dizer que as enchentes deverão continuar ocorrendo e 

com elas virão os efeitos devastadores para a sociedade.  

 

À medida que a cidade se urbaniza, são verificados os seguintes impactos quanto a 

drenagem: (1) aumento das vazões máximas, devido a impermeabilização das superfícies e da 

rede de condutos; (2) aumento da produção de sedimentos, devido a falta de proteção das 

superfícies e a produção de resíduos sólidos; (3) deterioração da água, devido a lavagem das 

ruas, ao transporte de material sólido e as ligações clandestinas de esgoto cloacal e pluvial. 

 

Segundo a METROPLAN (2001), o encaminhamento de soluções dos problemas 

causados pelas enchentes depende da efetivação de propostas aceitas pelos sistemas público e 

privado, bem como de toda a população atingida.   
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Conforme cita SANTOS (2005), o conceito de “áreas de risco” é bastante abrangente, 

mas sempre envolvendo algum tipo de risco a algum tipo de atividade humana em uma dada 

região. Estes riscos podem ser promovidos por fenômenos puramente naturais, como também 

por processos oriundos da ação humana.  

 

Por outro lado os aspectos geológicos têm influência significativa quando se estuda as 

causas das enchentes em centros urbanos. SANTOS (2005) observou que após a metade do 

século houve uma ocupação expressiva e progressiva de áreas na Região Metropolitana de 

São Paulo. Estas ocupações não obedeceram a nenhum critério técnico, são terrenos mais 

periféricos, de relevo mais acidentado e com solos de alteração de rochas cristalinas 

extremamente mais vulneráveis à erosão, uma vez que os solos de alteração de rochas 

cristalinas são até 100 vezes mais erodíveis que os solos superficiais laterizados e os solos 

argilosos dos sedimentos terciários. Assim, a expansão urbana vem se processando, via-de-

regra, através de intensas e extensas terraplenagens que retiram a capa protetora de solos 

superficiais mais argilosos e mais resistentes à erosão, implicando em exposições cada vez 

maiores e mais prolongadas dos solos de alteração aos processos erosivos, em uma prática 

nociva e nada criativa do ponto de vista técnico, pela qual persistentemente se privilegia a 

adaptação dos terrenos aos projetos ao invés de adequar os projetos às características naturais 

dos terrenos. 

 

Em outras regiões do Brasil, problemas semelhantes aos de São Paulo vêm ocorrendo 

com muita freqüência, o que os diferencia é a maneira de gerenciar esta questão. 

 

Para ARRUDA et al (1996) há necessidade de se estudar os desastres por meio da 

retomada da responsabilidade coletiva preservando o meio ambiente para minimizar e reduzir 

os desastres naturais. Especializar-se em uma área do conhecimento é uma necessidade de 

nossos tempos, mas dar respostas adequadas e encontrar soluções para os múltiplos desafios 

começa a ser um novo desafio das empresas e demais instituições sociais, políticas, 

econômicas e de socialização. 

 

Em razão dos sérios problemas que a cidade de Blumenau/SC enfrentou durante a 

grande enchente de 1983, quando o rio Itajaí-Açú atingiu 15,34 m e inundou 30% das casas, 

desalojando mais de 50.000 pessoas; surgiu uma nova experiência de atendimento à 

população. A Prefeitura Municipal desenvolveu o programa “Prevenção é a solução!” que 



Enchentes, fenômenos cíclicos?                                                                                                                              8 
 
 
visa prevenir e orientar à população frente aos desastres naturais que possam ocorrer em seu 

município. 

 

A elaboração de um plano de ação, a implantação de Núcleos de Defesa Civil, a 

sistematização de procedimentos e o preparo de lideranças comunitárias, foram os resultados 

práticos deste programa.  

 

Hoje a Prefeitura Municipal de Blumenau oferece em seu site: 

http://www.blumenau.sc.gov.br/defesa/enchentes.htm diversos serviços de esclarecimento a 

população como um Boletim Diário (Figura 01) das condições atmosféricas e previsão da cota 

máxima do rio Itajaí-Açú. 

 

       

 

Boletim Oficial Nº  127/04  Dia  29/09/2004  - 13:00 h 

                

Nível do Rio Itajaí-Açú em Blumenau:     01,60  metro(s) 

                  

Previsão do Nível   

            

Previsão do Tempo  

    

PARA O DIA 30/09 - Sol com aumento de nuvens e chuva isolada á noite. 

 

Outras informações  

TENDÊNCIA PARA O DIA 01/10 - Muitas nuvens com aberturas de sol durante 

o dia nas regiões do Oeste do Estado, mas sem previsão de chuva. Do Meio-

Oeste ao Litoral, muitas nuvens e chuva isolada. 

O tempo fica mais fechado e chuvoso da Grande Florianópolis ao Litoral Norte. 

Temperaturas estáveis. Vento de nordeste a sudeste, fraco a moderado com 

rajadas principalmente no Litoral. 
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   Figura 01 – Boletim Diário do rio Itajaí-Açú. 

 

Segundo TUCCI (2001), a população de maior poder aquisitivo tende a habitar os 

locais mais seguros ao contrário da população carente que ocupa as áreas de alto risco de 

cheias. Os problemas resultantes da inundação dependem do grau de ocupação da várzea pela 

população e da freqüência com a qual ocorrem as inundações. A ocupação da várzea pode ser 

utilizada para habitação, recreação, uso agrícola comercial ou industrial.  

 

TUCCI (2001) observa que, quando o relevo é acidentado as áreas mais propícias a 

ocupação são as planas e mais baixas, justamente aquelas que apresentam alto risco de 

inundação. A várzea de inundação de um rio cresce significativamente nos seus cursos médio 

e baixo, onde a declividade se reduz e aumenta a incidência de áreas planas. Os resultados da 

urbanização sobre o escoamento são: aumento da vazão máxima e do escoamento superficial, 

redução do tempo de pico e diminuição do tempo de base. A urbanização e o desmatamento 

produzem um aumento da freqüência da inundação nas cheias pequenas e médias. Nas 

grandes o seu efeito é menor, pois a capacidade de saturação do solo e o armazenamento são 

atingidos e o efeito final pouco difere. 

 

De acordo com PEREIRA (1998), a integração das atividades urbanas, especialmente 

as de saneamento e de meio ambiente e suas interfaces com o planejamento e a saúde, é 

fundamental na busca da qualidade de vida para todos. 

 

Em condições normais, a água da chuva é retida pela vegetação, infiltra-se no solo ou 

escoa sobre os terrenos, por caminhos próprios. A construção desordenada das cidades rouba 

os caminhos das águas, deixando-as sem alternativas para retornar aos arroios, córregos, rios e 

mares. Conseqüência: alagamentos e enchentes.  

 

Assim como São Paulo, a população da cidade do Rio de Janeiro sofre, há muito 

tempo, com os problemas de inundações. As águas das chuvas precisam de espaço para 

acumular e não retornar. Porém a densidade demográfica multiplica-se progressivamente, 

ocupando muitas vezes as margens dos rios, ou até mesmo assoreando-os, impedindo com que 

a água da chuva infiltre para possível retenção e posterior escoamento. Por tudo isso, o meio 

ambiente deve ser preservado e protegido contra as construções e ocupações inadequadas 

(QUEIROZ et al, 2001).     
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Como medida não estrutural a ser implantada na prevenção de cheias se faz necessário 

a redução da erosão nas frentes de expansão urbana, do lançamento irregular do lixo 

domiciliar, dos entulhos de construção civil e do desgaste precoce de pavimentos urbanos 

(SANTOS, 2004). 

 

Diante de tantos trabalhos realizados sobre este tema, ainda se pode observar que, 

além das causas e dos efeitos provocados pelas enchentes, existem ações que podem ser 

adotadas de forma preventiva e que minimizem os transtornos físicos e emocionais 

provocados pelas enchentes. A elaboração de mapas de riscos e de vulnerabilidade para áreas 

problemas, são ações simples de serem implantadas e de baixo custo para os municípios. 

 

Segundo ARRUDA et al (1996) existe diversas formas de construção de mapas de 

riscos potenciais. Em seu estudo apresentam quatro métodos: (a) os mapas de riscos são 

criados a partir da organização comunitária, quando é feito através de observações realizadas 

pelas pessoas atingidas pelas enchentes, demarcando as áreas costumeiramente alagadas; (b) a 

partir de técnicas que utilizam informações de satélites, sistemas computadorizados de 

informação geográfica, usados para identificar riscos naturais ou produzidos pelo homem. 

Projetam-se, assim, tendências demográficas para áreas e relacionam-se as obras e as 

edificações em áreas de riscos; (c) a Direção Geral de Proteção da Espanha sugere, para 

elaboração do plano de emergência municipal, em primeiro lugar, listar os tipos de riscos 

possíveis e as formas como eles se apresentam; (d) o quarto modelo é da cidade de 

Blumenau/SC, onde na fase preventiva, as áreas de risco são identificadas por rua e por 

barragens com um núcleo responsável pelas ações. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Enchentes, fenômenos cíclicos?                                                                                                                              11 
 
 
 
 
 
 
3      METODOLOGIA 

 

Este trabalho compreendeu uma investigação que utilizou uma metodologia 

longitudinal, retrospectiva, observando fatos e fenômenos ao longo dos anos, portanto é 

composta de métodos quantitativos e qualitativos. Situa-se uma pesquisa exploratória na parte 

inicial e posteriormente descritiva e pesquisa participante. Foi um estudo descritivo avaliando 

o desempenho político e técnico em resposta à constância das enchentes nesta região. 

 

 Este estudo de caso baseou-se em situações reais em que o enfoque principal foi a 

ocorrência de altas precipitações pluviométricas ocorridas em diferentes períodos, podendo 

ser correlacionadas com a posição geográfica, geomorfológica e topográfica da cidade de 

Camaquã.   

 

 Os dados aqui apresentados foram resultado de revisão bibliográfica, de saídas de 

campo e de trabalho de escritório. Para execução dos trabalhos foram utilizados mapas 

planialtimétrico do Departamento Nacional de Obras e Saneamento - DNOS, escala 1:2.000; 

mapa topográfico do Ministério do Exército – Diretoria de Serviço Cartográfico, Camaquã - 

Folha SH.22-4-B-V-3, escala 1:50.000 e Mapa Geológico do Escudo Sul-rio-grandense, do 

Departamento Nacional da Produção Mineral - DNPM, escala 1:600.000. O 

georreferenciamento dos dados foi feito com um receptor GPS Garmin 12, complementado 

com a confecção de mapas renderizados com auxílio do software AutoCAD 2004. 

 

 Este estudo foi enriquecido com a análise de fotografias aéreas, na escala de 1:15.000; 

imagens de satélite LANDSAT – TM, bandas 5, 4 e 3, na escala de 1:25.000; documentação 

fotográfica, documentos históricos, levantamento de trabalhos publicados e reportagens 

jornalísticas. 

 

 As técnicas de investigação utilizadas incluíram o uso de mapas cartográficos do 

Exército, fotografias aéreas, imagens de satélite do perímetro urbano e da zona rural de 

Camaquã. Utilizou-se também da identificação de pessoas fontes, que possuíam documentos 

históricos ou vivenciaram situações nestes períodos, sendo que estas em geral eram pessoas 

idosas e foram entrevistadas com perguntas abertas, valorizando a história oral dos 
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entrevistados. A técnica do uso de fotografia tinha como objetivo documentar a extensão e as 

cotas de alagamentos. Houve uma coleta nos arquivos do jornal Gazeta Regional, no Museu 

Municipal de Camaquã e junto à pessoas proprietárias de fotografias em épocas das 

enchentes. 

     

As saídas de campo foram realizadas durante os períodos de chuvas e em épocas de 

estiagem; usou-se método empírico para fazer deduções sobre os fenômenos e entender o 

porquê dos fatos ocorridos; a pesquisa pelo método de transmissão de conhecimentos com 

palestras sobre enchentes procurou sensibilizar a população da importância de se ter um plano 

de ações preventivas, como também esclarecer suas causas e seus efeitos; as palestras 

realizadas pelo autor mostraram uma realidade social que a comunidade não queria discutir 

cujas falas visam estabelecer um contato de mudança de atitude face a prevenção. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Enchentes, fenômenos cíclicos?                                                                                                                              13 
 
 

 
 

 

4      LOCALIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

 

A cidade de Camaquã dista 125 km de Porto Alegre, capital do Estado do Rio Grande 

do Sul/Brasil e localiza-se ao lado da BR 116, km 396, vide Figura 02. Suas coordenadas 

geográficas são: Latitude: 30º 49’ 26’’7351 S e Longitude: 51º 48’ 01’’6950 W, Datum: 

SAD-69; e altitude: 114,07 m, Datum Imbituba (IBGE, 2005)..  

  
O município de Camaquã possui uma área territorial de 1.679,56 km² e uma população 

urbana de 47.069 habitantes, sua economia principal é a agropecuária. Possui um clima 

temperado, com temperaturas médias de 13°C no inverno e 22ºC no verão (IBGE, 2001).  

 

 
      Figura 02 – Imagem de satélite LANDSAT da cidade de Camaquã, escala.: 1:25.000. 
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O município faz parte da Bacia Hidrográfica do Rio Camaquã e sua geomorfologia é 

caracterizada por terrenos de origem ígnea e sedimentar. Confronta-se ao sul e leste com a 

Planície Costeira, a norte e oeste com o Escudo Sul-rio-grandense (CARRARO et al, 1974).  

 

A cidade de Camaquã encontra-se sobre rochas do embasamento cristalino e leques 

aluviais, com RN entre 30 a 100 m no sentido norte e ao sul, os solos predominantes são de 

origem sedimentar, baixa permeabilidade e com RN entre 27,50 a 30 m. 

 

A região caracteriza-se por ser rica em recursos hídricos e possuir uma topografia 

favorável para o represamento de águas superficiais, localizados a noroeste da cidade de 

Camaquã. Dos 167.956 ha que constituem a área superficial do município, 23.500 ha são 

utilizados para o cultivo de arroz irrigado e aproximadamente 5.000 ha correspondem a 

barragens, açudes e arroios (AUD, 2005). 

 

Devido às características pedológicas e geomorfológicas da região serem favoráveis 

ao cultivo de arroz irrigado, ocorre uma situação bastante peculiar, ou seja, os alagamentos 

artificiais são cíclicos e ocupam aproximadamente 17% da área total do município, situação 

esta mantida durante os meses de novembro a maio. Estas áreas passam da condição de 

planícies drenadas a um imenso banhado em um curto espaço de tempo, forçando uma 

adaptação cíclica do ecossistema regional a esta nova condição. Situação similar só ocorre no 

Pantanal Mato-grossense, porém as características regionais, climáticas, geográficas e 

geomorfológicas são completamente diferentes às do Rio Grande do Sul.  

 

Os fenômenos de alagamentos que ocorrem no Pantanal e sul do Estado do Rio 

Grande do Sul possuem diferenças importantes, ou seja, aqui os alagamentos se dão de forma 

artificial e cíclica, formando uma enorme lâmina d’água em grande parte do sul do Estado, 

provocando um aumento da umidade do ar devido a grande evaporação da lâmina d’água 

formada pelos arrozais e com isto proporcionando um desequilíbrio no ecossistema regional. 

No Pantanal Mato-grossense, o fenômeno ocorre de forma natural e cíclica. A diferença de 

nível das águas entre as estações de seca e de cheias é em média de apenas quatro metros, 

mas, devido à pouca declividade, a maior parte do Pantanal pode ficar alagada. Nos anos de 

grandes cheias, as águas ultrapassam o nível dos seis metros (POR et al, 2005), porém estas 



Enchentes, fenômenos cíclicos?                                                                                                                              15 
 
 
mudanças ocorrem sem a interferência do homem, não ocasionando agressões ao meio 

ambiente, uma vez que este já se encontra adaptado a estas mudanças climáticas cíclicas.  

 

Devido à ação antrópica, as mudanças climáticas ocorridas na região sul, de certa 

forma, podem ter contribuído para a alteração do micro-clima regional, já que a metade sul do 

Estado se dedica ao cultivo de arroz irrigado, Figura 03. 

 

Diante desta realidade, observa-se que a cidade de Camaquã vem sofrendo freqüentes 

enchentes desde o ano de 1936 e aqui questiona-se se estes fenômenos são cíclicos ou não. As 

causas atribuídas às enchentes correlacionadas a fatores antrópicos e/ou naturais e foram 

analisados, quantificados e estudados neste trabalho. 

 

 

       Figura 03 – Plantação de arroz irrigado. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Enchentes, fenômenos cíclicos?                                                                                                                              16 
 
 
 

 

 

 

5       BARRAGEM DO ARROIO DURO 

 

A Barragem do Arroio Duro (Figura 04) foi construída pelo Departamento Nacional 

de Obras e Saneamento – DNOS e inaugurada em fevereiro de 1967. Em 1992 a 

administração do “Projeto de Irrigação do Arroio Duro” passou a ser de responsabilidade da 

Associação dos Usuários do Perímetro de Irrigação do Arroio Duro - AUD com a extinção do 

DNOS.  O projeto de irrigação tem como objetivo regular a vazão das águas servidas pelo 

arroio Duro e drenar o Banhado do Colégio, eliminando todos os pequenos açudes, integrando 

essas áreas ao perímetro de irrigação.  

 

     
   Figura 04 – Vista aérea da Barragem do Arroio Duro. 

 

 

A barragem do Arroio Duro localiza-se no 8º distrito e dista aproximadamente 4 km 

da Sede do município. Possui uma bacia de contribuição de 290 km2  e uma área inundada de 

1.800 hectares. Esta barragem foi projetada inicialmente para irrigar 14.000 hectares de 

lavouras, mas também abastece a cidade de água para o consumo humano e atua na contenção 

de cheias. 
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A Tabela 01 apresenta os dados técnicos detalhados da Barragem do Arroio Duro e a 

Tabela 02 os dados técnicos de todo perímetro de irrigação. 

 

    Tabela 

01 – Dados 

técnicos da 

Barragem do Arroio Duro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Perímetro de Irrigação do Arroio Duro é formado por um reservatório de 

acumulação localizado a noroeste da cidade de Camaquã, juntamente por uma rede de canais 

de irrigação e drenagem (Figura 05). Toda a estrutura é complementada por uma rede de 

obras de adução e de comportas elevadoras de níveis que sevem para levar a água para a zona 

de várzea, localizada a jusante da barragem. Este sistema permite a irrigação por gravidade de 

90% da área do perímetro. Nas áreas mais elevadas a irrigação é feita com auxílio de levantes 

e bombeamento mecânico. 

 

 

Capacidade do Reservatório 

Altura máxima 

Comprimento do maciço 

Bacia de captação 

 

170.000.000 m³ 

20 m 

1.450 m 

290 km²                    

Diâmetro do túnel adutor 

Comprimento do túnel adutor 

1,80 m 

140 m 

Descarga máxima 

Vazão máxima do vertedor 

28 m³/seg 

370 m³/seg 
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Em 1999, com a conclusão das obras do projeto de captação de água do rio Camaquã, 

foram incorporadas novas áreas ao Perímetro, possibilitando um aumento de 3.000 ha/ano na 

capacidade de irrigação do sistema, totalizando 50.000 ha irrigáveis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Figura 05 – Mapa temático do perímetro de irrigação. 

 

    

    Tabela 02 – Dados técnicos do perímetro de irrigação da Barragem do Arroio Duro. 
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6      AS  ENCHENTES 

 

As enchentes ocorridas em Camaquã caracterizaram-se pelo alto nível pluviométrico 

alcançado num curto espaço de tempo, ocasionando alagamentos e inundações que 

provavelmente tiveram suas origens na ocupação desordenada de terrenos situados nas 

margens do arroio Duro, nos problemas de infra-estrutura urbana, em loteamentos localizados 

 

Extensão dos Canais Principais de Irrigação 

Extensão dos Canais Principais de drenagem 

Precipitação média Anual 

Nº de comportas elevadoras de nível 

 

165,99 km 

287,54 km 

1.600 mm 

40 

Área Irrigada Anualmente 

Consumo médio/ha 

18.000 ha 

13.000 m³ 

Nº de propriedades beneficiadas 

Área das propriedades 

Produção média de arroz 

Área beneficiada 

489 

0,5 a 4.000 ha 

6.000 kg/ha 

54.361 ha 
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em áreas de risco, na macrodrenagem obsoleta, no gerenciamento do sistema de irrigação da 

barragem do arroio Duro, assim como no assoreamento das galerias, canalizações de 

drenagem e da sanga do Passinho, além da influência dos vetores dos fenômenos naturais.  

 

A Tabela 03 mostra um breve histórico das enchentes mais significativas que 

ocorreram entre os anos de 1936 a 1997.  

 

 

                   Tabela 03 – Precipitações ocorridas em Camaquã. 

DATA PRECIPITAÇÕES PERÍODO 

1936 500 mm** / 

1941 350 mm** / 

1974 100 mm** 24 horas 

     mar / 92 350 mm ** 10 dias 

      jun / 92 215 mm** 2 dias  

22 /dez/ 95 80 mm* 24 horas 

23 /dez/ 95 360 mm* 8 horas 

20 /jan/ 96 160 mm* 24 horas 

21 / jan / 96 180 mm* 24 horas 

22 /jan/ 96 25 mm* 24 horas 

04 /out/ 97 111 mm* 6 horas 

10 /out/ 97 90 mm* 3 horas 

  *      Fonte: IRGA. 
                  **    Fonte: estimativa feita pelo autor, dados comparados as precipitações de dez/96.  
 
  
 
 
 

O gráfico da Figura 06 mostra o volume de precipitações das enchentes mais 

significativas entre os anos de 1936 a 1997.  

 

     Precipitações (mm) 
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            Figura 06 – Gráfico das enchentes em Camaquã. 
 
 

Na Figura 07 observa-se o comportamento do “El Niño” entre os meses de julho de 

1997 a junho de 1998. Segundo o ENVIRONMENT CANADA (2002) este fenômeno foi 

classificado de magnitude forte. 
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            Figura 07 – Gráfico do “El Nino”, período jul/1997 a jun/98. 
 

 

As enchentes marcaram a vida dos cidadãos camaqüenses de maneira que foi possível 

observar que se abateu uma depressão coletiva após a enchente de 1995 e em alguns casos, 

instalou-se um estado de pânico quando havia prenúncio de chuva. Em razão da falta de 

orientação por parte da Administração Pública, algumas mudanças de comportamento da 

população foram incorporadas no dia-a-dia dos camaqüenses, como: a colocação de tábuas de 

proteção em frente as portas das casas como medida mitigadora e preventiva contra cheias, 

vide Figuras 08 e 09.   
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                                              Figura 08 – Tábuas de proteção.  

 

                          Muro com dreno 
                   Figura 09 - Sistema de proteção contra cheias. 

 

 

A comunidade criou a expectativa de que as ações políticas pudessem trazer soluções 

imediatas e que os técnicos tivessem as respostas prontas para resolver todos os problemas. 

As ações de prevenção contra as enchentes ocorreram de forma isolada, foram iniciativas 

privadas que contemplavam solucionar o problema do ponto de vista individualizado. Grande 

parte da população ficou à espera de soluções divinas, acreditando que as enchentes foram 

obra do acaso. Para reforçar esta teoria, alguns profissionais divulgaram documentos que 

afirmavam que se travam enchentes decamilenares. 
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Ao constatar-se a freqüência das enchentes, os órgãos públicos, associações de bairros 

e as organizações de defesa civil sabendo do perigo iminente não se mobilizaram de forma 

efetiva para alterar aquela situação. Diante deste cenário, questiona-se se os desastres são ou 

não naturais, haja vista que estes fenômenos nem sempre avisam quando vão ocorrer, mas dão 

sinais de sua presença e marcam a história com suas passagens.  

 

Ações concretas podem ser realizadas para minimizar os efeitos destes fenômenos por 

meio da formação de grupos de estudos observando-se a previsão do tempo, o volume das 

precipitações ocorridas, a presenças das enchentes como as de São Miguel, a ocorrência do 

fenômeno “El Niño” e estudando-se as ocorrências históricas de enchentes na cidade.  Ao 

analisar estas variáveis constata-se que existe uma freqüência de enchentes em Camaquã, por 

este fato ser concreto, questiona-se por quê não existe um plano de prevenção contra as 

cheias. 

 

Traçando um paralelo com a cidade de Blumenau/SC, nota-se que a mentalidade 

catarinense ao longo dos anos foi modificando-se, em razão do trabalho preventivo realizado 

pela Defesa Civil que implantou um plano para organizar ações dos órgãos públicos, privados 

e da comunidade local, para fazer frente às situações de calamidade pública, deixando de lado 

a mentalidade fatalista. 

 

O fenômeno “cheia” não há como combatê-lo, todavia, os seus efeitos podem ser 

enfrentados com tecnologias apropriadas, tornando possível a convivência do homem com 

áreas alagáveis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1     Descrição das Enchentes 
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Após correlacionar as enchentes ao longo dos anos com o fenômeno “El Niño”, 

levantou-se dados e documentação que constataram as ocorrências das enchentes em 

Camaquã desde 1936, época em que o nível das águas atingiu a cota 33,7 metros no bairro 

Vila Viégas, localizado à margem direita do arroio Duro (Figuras 10 e 11). 

 

 
                        Figura 10 – Vista da ponte na enchente de 1936. 
 
 

 
                        Figura 11 – Vista da ponte no ano de 2005. 
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Os documentos coletados junto à comunidade atestam que no ano de 1941 ocorreu 

uma grande enchente que alcançou 15 cm de lâmina d’água no bairro Vila Dona Tereza, que 

tem referência de nível 33,5 metros. 

 

No ano de 1974 as precipitações estimadas chegaram a 100 mm no período de um dia, 

causando inundação no centro da cidade, como mostra Figura 12. 

 

 

Figura 12 – Av. Olavo Moraes com Pres.Vargas, enchente de 1974. 
 

 

Em março de 1992, após um período de estiagem, as enchentes voltaram a assolar a 

cidade de Camaquã.  As precipitações estimadas chegaram a 350 mm em dez dias de chuva 

ininterruptos, causando estragos irreparáveis aos orizicultores e grande parte da população dos 

bairros Getúlio Vargas e Olaria. 

 

Em junho do mesmo ano as precipitações alcançaram 215 mm em dois dias de chuva. 

As águas que deveriam escoar pela sanga do Passinho foram obstruídas pela quantidade de 

lixo que existia nos dutos sob a BR 116. Novamente o bairro Getúlio Vargas sofreu com a 

falta de gerenciamento ambiental e manutenção da drenagem urbana (Figura 13). 
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                   Figura 13 – Dutos da sanga do Passinho, enchente de 1992. 

 

 

No dia 22 de dezembro de 1995, ocorreu uma precipitação de 80 mm, ficando o solo 

subsaturado. Na manhã do dia 23 as chuvas voltaram com grande intensidade e num curto 

espaço de tempo, 8 horas, precipitou 360 mm. 

 

Passados trinta dias, Camaquã não havia se recuperado das enchentes de Natal e 

novamente encontrava-se imersa em águas que precipitaram durante três dias ininterruptos, 

alcançando a marca de 365 mm (Figura 14). 
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            Figura  14 – Av. Olavo Moraes, janeiro de 1996. 

 
 

O duto que havia sido construído, sob a BR 116, para solucionar os problemas 

causados pela enchente de dezembro de 1995, não foi suficiente para escoar a quantidade de 

água acumulada junto a BR 116. De acordo com o testemunho de diversas pessoas, a força 

das águas havia sido tão forte que arrastou um casebre para dentro do duto, dificultando ainda 

mais a vazão das águas (Figura 15). 

 

 
             Figura 15 – A força das águas. 
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Os danos causados foram incalculáveis, provocando revolta e indignação de toda a 

população. A reação dos moradores da região foi solucionar o problema da maneira mais 

simples possível, ou seja, facilitar o escoamento das águas que inundavam o bairro Getúlio 

Vargas e grande parte da cidade. Com pás e picaretas romperam a BR 116 junto a sanga do 

Passinho. No entendimento da população, a BR 116 estaria atuando como um dique de 

represamento (Figura 16). Posteriormente, foi construída neste local uma ponte, denominada 

Ponte Seca (Figura 17). 

  
                 Figura 16 – Rompimento da BR 116, enchente de 1996. 
 
 

                             
              Figura 17 – Ponte Seca sobre a sanga do Passinho. 
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Nos dias 4 e 10 de outubro de 1997, chuvas torrenciais alcançaram precipitações de 

111 mm e 90 mm respectivamente, causando novamente alagamentos na cidade e apreensão 

em toda a população (Figura 18).  

 

 

           Figura 18 – Av. Olavo Moraes, outubro de 1997.  
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6.2     Providências Adotadas 

 

As autoridades competentes tentaram solucionar os problemas causados pelas 

enchentes com a construção de uma ponte na BR 116 para escoar as águas da sanga do 

Passinho, vide Figura 19.  

 
               Figura 19 – Ponte da sanga do Passinho e dutos desativados. 

 

Foram construídas galerias no bairro Olaria e Centro para auxiliar a macrodrenagem e 

foi realizado o desassoreamento da sanga do Passinho (Figura 20). 

 

 
                 Figura 20 – Vista da sanga do Passinho em período seco. 
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6.3     O fenômeno “El  Niño” 

 

Segundo OLIVEIRA (2001), o fenômeno meteorológico conhecido como “El Niño” 

constitui uma ruptura do sistema oceano-atmosfera no Pacífico Tropical e seu nome foi dado 

por pescadores peruanos em referência ao Menino Jesus e pelo fenômeno ocorrer próximo à 

época do Natal. 

 

Em condições normais os ventos alísios sopram em direção ao oeste no Oceano 

Pacífico (Figura 21). Observa-se que as águas superficiais são relativamente mais frias no 

Pacífico Equatorial Leste, junto à costa oeste da América do Sul, e relativamente mais 

aquecidas no Pacífico Equatorial Oeste, próximo à costa australiana e região da Indonésia. Os 

ventos alísios sopram de leste para oeste favorecendo a ressurgência próximo à costa oeste da 

América do Sul. 

 

 

 
Figura 21– Modelo esquemático do Oceano Pacífico sem a presença do “El Niño”.  

                   Fonte: CPTEC -PMEL/NOAA, Seattle, Washington, EUA. 
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As condições que indicam a presença do Fenômeno “El Niño” são o enfraquecimento 

dos ventos alísios e o aumento da Temperatura da Superfície do Mar (TSM) no Oceano 

Pacífico Equatorial Leste. Como conseqüência, ocorre uma diminuição das águas mais frias 

que afloram próximo à costa oeste da América do Sul (Figura 22). 

 

 

 
 Figura 22 – Modelo esquemático da formação do “El Niño” – Fonte: CPTEC/INPE. 

                   Fonte: CPTEC -PMEL/NOAA, Seattle, Washington, EUA. 
 

  

Conforme as informações do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climatológicos 

(CPTEC), a evolução dos parâmetros oceânicos e atmosféricos sobre o Oceano Pacífico 

Equatorial durante o mês de junho de 1997 indicou a intensificação do fenômeno "El Niño". 

A Figura 23 mostra que entre os dias 01 e 26 de junho a Temperatura da Superfície do Mar 

(TSM) sobre o Pacífico Equatorial variou entre 1ºC e 5ºC acima da média climatológica. 

 



Enchentes, fenômenos cíclicos?                                                                                                                              33 
 
 

 
 
  Figura 23 – Anomalia da Temperatura da Superfície do Mar – TSM, período 01 a 26 de 

1997. Fonte: CPTEC/INPE. 
 
 

 

Como a Temperatura da Superfície do Mar – TSM aumenta próximo a costa do Peru 

em determinada época do ano, a partir deste momento temos o início das atividades do 

fenômeno “El Niño”.  

 

Como possíveis origens do fenômeno “El Niño” pode-se citar as teses dos 

oceanógrafos, dos meteorologistas, das erupções vulcânicas, a dos ciclos solares, entre outras 

tantas. 

 

Baseando-se na teoria da Tectônica de Placas, LOCZY et al (1976) afirmam que o 

surgimento da fossa do Peru e da cordilheira dos Andes se deve ao choque da Placa de Nazca 

com a Placa Sul-Americana (Figura 24). O encontro destas placas caracteriza-se pela presença 

de zonas de subducção e ação de correntes de convecção, localizadas abaixo da crosta 

provocando atividades magmáticas intensas, identificada como Fossa do Peru e Chile. 
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         Figura 24 – Mapa das placas continentais e oceânicas. 

 

 

Segundo EVANGELISTA (2000), o aquecimento das águas próximas a costa do Peru 

pode estar relacionado com as falhas transformantes existentes nas cordilheiras submarinas do 

Oceano Pacífico, onde correntes de convecção liberam energia e calor, proporcionando um 

aumento da Temperatura da Superfície do Mar – TSM (Figura 25). 

 

 
                   Figura 25 – Desenho esquemático do fenômeno de correntes de convecção. 
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Na Figura 26, pode-se observar que o foco inicial do fenômeno “El Niño” ocorre 

justamente em cima da Fossa do Peru, zona de intensa atividade tectônica, localizada próximo 

ao litoral peruano. A partir desta observação EVANGELISTA (2000), sugere que o “El Niño” 

possa não ser apenas um fenômeno meteorológico, mas também originado por atividades 

geotectônicas.  

 

 
  Figura 26 – Imagem de Satélite da costa oeste da Américo do Sul (Google Earth). 
 

 

 

 Diante da constatação de que algumas ocorrências do fenômeno “El Niño” 

coincidiram com períodos de altas precipitações em Camaquã, sugere que este fenômeno 

tenha contribuído de alguma forma no incremento das enchentes e suas conseqüências, porém 

não foi possível caracterizar estas coincidências como sendo fenômenos cíclicos. 

 

 

 

 

 

 

 



Enchentes, fenômenos cíclicos?                                                                                                                              36 
 
 
 

 

 

7      CONTRIBUIÇÃO DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS 

 

Levantamentos de dados realizados dentro do perímetro urbano demonstraram que a 

zona central e vários bairros recebem o aporte das águas de contribuição da bacia hidrográfica 

do Perímetro Urbano, aqui descrita como Bacia 4, Figura 27.  

 

Com uma área de aproximadamente 800 hectares, a bacia do Perímetro Urbano possui 

e uma topografia bastante acidentada, com variação das curvas de nível de 40 metros para 

uma distância horizontal de apenas 100 metros. No limite norte desta Bacia localiza-se a Zona 

da Subestação (cota 102 m) e ao sul, o centro da cidade (cota 30 m). A diferença de nível 

entre estes dois pontos é de 72 metros, para uma distância horizontal de 2.750 metros. Esta 

bacia hidrográfica apresenta características próprias, o aporte de 50% de contribuição ocorre 

sobre área pavimentada, impedindo a infiltração natural das águas no solo, provocando a 

formação de uma lâmina d’água cada vez mais espessa devido a impermeabilização do solo. 

O aumento da velocidade das corredeiras dentro do perímetro urbano torna-se cada vez maior, 

sobrecarregando os dutos coletores e bocas-de-lobo. 

      

A área da bacia de contribuição 5 possui 42 hectares e abrange a sanga do Capitão 

Jango e açude Santa Bárbara, ambos localizados a nordeste da cidade. No ano de 1997 o 

açude Santa Bárbara foi drenado e atualmente encontra-se seco.   

 

A Figura 27 mostra o mapa temático das Bacias Hidrográficas que contribuem com 

um volume significativo de água para o aporte do arroio Duro e sanga do Passinho. 
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Figura 27 – 1 - Bacia do Passo da Mangueira (MAGNA, 1997);  2 - Bacia da Barragem do 
Arroio Duro (MAGNA, 1997); 3 - Bacia da Sanga da Maria Ulguim (MAGNA, 1997); 4 - 
Bacia do Perímetro Urbano (EVANGELISTA, 2000) e 5 - Bacia da sanga do Capitão Jango 
(OLIVERA et al, 1995). 
 

 N 
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8      ANÁLISE  PLANIALTIMÉTRICA  DO PERÍMETRO  URBANO 

 

 

A linha de raciocínio que norteou os estudos sobre as enchentes aqui descritas, 

baseou-se na observação da diferença de cotas existentes no curso da drenagem natural das 

águas, onde os mapas planialtimétricos revelaram a fragilidade do gerenciamento das águas 

urbanas, apresentando problemas de macrodrenagem e microdrenagem (Figura 28). 

 

 

 
Figura 28 – Bairro Getúlio Vargas, lixo acumulado nos dutos, enchente de 1996. 

 
 
 

Em 1996, o nível da água atingiu a marca dos 30,3 metros no bairro Getúlio Vargas, 

formando uma lâmina d’água de três metros e vinte centímetros nas áreas mais baixas, 

deixando inúmeras moradias completamente inundadas (Figura 29 e 30). 
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                            Figura 29 – Colégio Marina de Godoy. 

 

 
                             Figura 30 – Bairro Getúlio Vargas. 

 

Com o auxílio da análise planialtimétrica realizada em todo o perímetro urbano, pode-

se observar que o ponto crítico é exatamente o encontro da sanga do Passinho com a BR 116, 

pois à montante deste ponto, a cota é de 27,3 m e à jusante a cota máxima é de 31,9 m (Figura 

31). Como o terreno à jusante apresentou um desnível negativo, ou seja, cotas mais altas do 

que à montante, o escoamento ficou prejudicado, formando-se um refluxo das águas em 

direção ao bairro Getúlio Vargas.  

 

As diferenças de cotas existentes na drenagem da sanga do Passinho mostram que as 

águas que inundaram o bairro Getúlio Vargas (Figura 32) só escoariam após a formação de 

uma lâmina d’água de pelo menos 50 cm, já que a BR 116 atuou como um dique de 

represamento e os dutos que deveriam dar vazão a sanga do Passinho foram construídos 

acima da cota máxima de alagamento desta sanga.  
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Figura 31 – Vista aérea da sanga do Passinho e suas cotas. 

 

 

 
Figura 32 – Vista do perfil do bairro Getúlio Vargas. 
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A situação da Sanga do Passinho agravou-se porque na época das enchentes 

encontrava-se totalmente assoreada e com uma grande quantidade de plantas aquáticas em seu 

leito, dificultando o escoamento das águas (Figura 33 e 34).  

 
             Figura 33 – Vista à jusante da sanga do Passinho em época normal. 

 

 
             Figura 34 – Vista à jusante da sanga do Passinho após a enchente de 1996. 

 
 

Os estudos realizados por OLIVERA et al mostram que no dia 23/12/95 a bacia de 

contribuição da Sanga do Capitão Jango, atingiu um pico de vazão de 206,49 m3/s, às 16h 

30min, momentos antes das águas ultrapassarem a BR 116 no bairro Carvalho Bastos, onde a 

referência de nível é de 33 metros (Figura 35). 
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Figura 35 – BR 116, enchente de 1996. 
 
 

 A Figura 36 representa o exato momento que as águas ultrapassaram a BR 116, 

formando uma lâmina d’água de 1,10 m que inundou o bairro Carvalho Bastos. 

 

 
      Figura 36 – Situação do bairro Carvalho Bastos no momento do pico de vazão máxima. 
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9      MAPEAMENTO DAS ÁREAS DE RISCO 

 

 

Os critérios adotados para a elaboração de um mapa que localiza as áreas de risco 

dentro do perímetro urbano, baseou-se em levantamentos realizados in loco, durante os 

períodos de cheias, época propícia para realizar estas observações, identificando as ruas mais 

atingidas pelos alagamentos e definindo qual altura da lâmina d’água nesses pontos. 

 

Os fatos anteriormente descritos revelaram a fragilidade dos sistemas de segurança 

comunitária e a falta de conhecimento sobre o tema das enchentes por parte dos órgãos 

governamentais. Embora seja uma realidade do dia-a-dia dos camaqüenses, este tema nunca 

foi estudado com a devida importância, não havendo interesse dos governantes, das 

associações de bairros e nem dos empresários locais em aprofundar tais estudos. 

 

A necessidade de ser feito um zoneamento e um cadastro das áreas mais vulneráveis 

torna-se indispensável, pois a cidade convive com os efeitos da urbanização desordenada, 

bem como a falta de um Plano de Desenvolvimento Urbano atualizado, evidenciados pela 

ineficácia da infra-estrutura de macro e microdrenagem existente.  

  

Com o mapeamento da lâmina d’água foi possível definir os bairros situados em áreas 

de risco. Posteriormente, foi desenhada a projeção do avanço das águas em “Overlay” e 

superposto ao mapa planialtimétrico. Com a construção deste novo mapa, pode-se definir a 

cota máxima de inundação no exato momento em que as águas ultrapassaram a BR 116. Este 

ponto, considerado como ponto crítico, tem cota 33 metros e está representado na Figura 37, 

em cor vermelha. A noroeste do mapa, representada em cor azul, localiza-se a barragem do 

Arroio Duro e a projeção do avanço da lâmina d’água dentro da planície de inundação, 

configurando um acréscimo significativo do volume de água armazenada naquele momento.  
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                     Figura 37 – Mapa identificando as áreas de risco. 
 

 

A área de inundação da barragem teve um acréscimo significativo com o aporte das 

águas das chuvas e também da contribuição da bacia de captação.  A função de conter cheias 

por parte da barragem tornou-se ineficaz após o transbordamento dos “Stoplogs”, ou seja, 

tábuas que foram colocadas para aumentar a capacidade de armazenamento da barragem 

(Figura 38). O momento crítico da inundação da Barragem ocorreu quando as águas 

represadas passaram por cima dos “stoplogs” (Figura 39). 

 

 

N 
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              Figura 38 – “Stoplogs” utilizados para aumentar a lâmina d’água. 

 

 
             Figura 39 – Momento do transbordamento dos  “Stoplogs”, enchente de 1996. 

 

Em razão do mal-estar e da insegurança que as pessoas sentiam face a questão das 

enchentes, a Associação dos Usuários do Perímetro de Irrigação do Arroio Duro – AUD, 

apresentou um trabalho técnico a comunidade local objetivando proporcionar mais 

tranqüilidade a população camaqüense, demonstrando com ele a resistência das estruturas de 

represamento das águas da Barragem do Arroio Duro (MAGNA, 1997), no qual pode-se 

constatar ser uma obra confiável e que atua como vetor de moderação dos impactos de cheias, 

retardando os efeitos à jusante da barragem.   
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No bairro Olaria, as águas do Arroio Duro transbordaram o dique da margem 

esquerda, causando muita apreensão nos moradores da redondeza, pois a qualquer momento o 

dique poderia romper-se. O transbordamento ocorrido deveu-se ao não funcionamento do 

mecanismo de abertura das comportas de segurança que tinham a função de regular e liberar 

as águas acumuladas dentro do Arroio Duro. As conseqüências deste mau gerenciamento 

vieram através da inundação de diversas moradias nos bairros Gaúcho, Maria da Graça e 

Jardim do Forte (Tabela 04).  

 

            Tabela 04 – Situação dos bairros após a enchente. 

Bairros totalmente inundados Bairros parcialmente inundados 

 Gaúcho 

Olaria Jardim do Forte 

Getúlio Vargas Carvalho Bastos 

 Vila Jardim 

 Maria da Graça 

 Centro 

 

Conforme os mapas temáticos da Figura 40, foram identificados bairros atingidos 

pelas cheias e enquadrados como pertencentes a áreas de risco. 

    

Figura 40 – Dois momentos distintos da cidade de Camaquã. O mapa da direita identifica o 
avanço da lâmina d’água no perímetro urbano e na barragem. 

N N 
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   10      SIMULAÇÃO DO AVANÇO DA LÂMINA D’ÁGUA 

 

Com esse trabalho foi possível levantar dados planialtimétricos dentro da área de 

estudo e fazer uma simulação de diferentes cenários mostrado o comportamento da lâmina 

d’água por meio de recursos computacionais. 

      

A simulação do avanço da lâmina d’água pode ser representado com auxílio de 

diversas técnicas, entre elas destacam-se: 

 

• Utilização de mapa cartográfico do Exército; 

• Digitalização das curvas de nível da área objeto; 

• Utilização de overlay sobre mapas, representando o movimento das águas; 

• Uso de imagens de satélite LANDSAT – TM; 

• Georreferenciamento dos pontos mais importantes; 

• Representação gráfica com software Surfer; 

• Confecção de mapas renderizados com auxílio do software AutoCAD. 

 

A apresentação do avanço da lâmina d’água foi feita por meio de mapas temáticos 

renderizados com auxílio do software AutoCAD. A projeção dos slides iniciam com a 

simulação da lâmina d’água atingindo a cota 35 e posteriormente mapas de cotas 40, 42, 44, 

46, 48 até atingir a cota 50. Estas simulações estão representadas nas Figuras 42 a 49. 

 

O método para modelagem tridimensional do relevo foi desenvolvido a partir das 

projeções de alagamento, como o uso da computação gráfica tridimensional. O primeiro passo 

foi a digitalização da carta planialtimétrica da cidade e o software escolhido foi o AutoCAD. 

A seguir foi feito o ajuste dos objetos para a projeção tridimensional, a partir das cotas 

indicadas no mapa cartográfico do Exército. 

 

Com o desenho ajustado, criou-se uma rotina LISP (linguagem de programação do 

software AutoCAD).  Esta rotina cria uma grade de pontos em uma área pré-determinada e a 

partir daí ela lê as cotas de cada ponto, este processo é feito quatro vezes pelo programa.  
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     Com base nas leituras obtidas, a rotina cria uma malha tridimensional que 

representa o relevo conforme as coordenadas encontradas. Em seguida é criada uma outra 

malha para representar a lâmina d´água de cada uma das cotas pré-estabelecidas. 

 

O passo final é a obtenção da poligonal resultante para se conseguir a área alagada em 

cada cota de alagamento pré-determinada. A partir desta etapa é feita a renderização da 

imagem para obtenção das fotos. 

  

A Figura 41 mostra valores crescentes da lâmina d’água a medida que esta avança 

dentro do perímetro urbano. 

 

 

           Cota 
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          Figura 41 – Gráfico mostra a relação entre a cota de inundação com a área alagada. 
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Projeções do avanço da lâmina d’água em mapas temáticos 
(escala aproximada 1:30.000). 

 

 
           Figura 42 – Projeção do mapa da cidade de Camaquã. 

 

 
           Figura 43 – Área alagada 13,08 km², cota 35. 



Enchentes, fenômenos cíclicos?                                                                                                                              50 
 
 

 
          Figura 44 – Área alagada 17,37 km², cota 40. 
 
 

 
           Figura 45 – Área alagada 26,79 km², cota 42. 
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           Figura 46 – Área alagada 32,00 km², cota 44. 

 

 
           Figura 47 – Área alagada 32,93 km², cota 46. 
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          Figura 48 – Área alagada 36,07 km², cota 48. 

 

 
         Figura 49 – Área alagada 37,25 km², cota 50. 
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11      VETORES QUE PODEM TER INFLUENCIADO AS ENCHENTES 

 

Dentre os vetores que podem ter contribuído para agravar os efeitos negativos das 

enchentes podemos destacar aqueles que tiveram origem antrópica e os vetores provocados 

por fenômenos naturais. 

 

11.1     Vetores de origem antrópica  

      

Pode-se dizer que os vetores de origem antrópica influenciaram direta e indiretamente 

nos alagamentos, pois foi atribuído ao mau gerenciamento das águas, feito pelos órgãos 

competentes, parte destas causas. O funcionamento das comportas e dos stoplogs, que fazem 

parte do sistema de irrigação do Arroio Duro, apresentaram falhas de funcionamento quando 

tiveram que ser acionados, não sendo possível erguer as comportas reguladoras das águas do 

Arroio Duro (Figura 50), nem foi possível retirar os stoplogs da barragem para dar maior 

vazão as águas represadas. Estes fatos mostraram o despreparo dos responsáveis pelo 

gerenciamento e pela manutenção, tanto das comportas, quanto dos stoplogs, expondo toda 

população a iminência de um desastre de proporções incalculáveis. 

 

 
        Figura 50 – Comportas de regulagem no Arroio Duro. 
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Foi constatado que as águas do Arroio Duro transbordaram o dique da margem 

esquerda, causando muita apreensão na população em geral, pois a qualquer momento o dique 

poderia romper-se. O transbordamento foi provocado pelo não funcionamento do mecanismo 

de abertura das comportas de segurança que tinham a função de regular e liberar as águas 

acumuladas dentro do Arroio Duro. As conseqüências do não funcionamento das comportas 

vieram através da inundação de diversos bairros, entre eles: o Gaúcho, Maria da Graça e 

Jardim do Forte. Junto a este fato, foi veiculada a hipótese de que a barragem não suportaria o 

volume de água que estava sendo represada naquele momento, gerando um estado de pânico 

na população.  

 

Diante deste cenário, constatou-se que as galerias, canalizações e os dutos existentes 

estavam com dimensionamentos obsoletos, não suportando o volume e a pressão de água 

coletada neles. O aumento da área pavimentada e a existência de terrenos desocupados com 

camada superficial em condição de subcompactação proporcionaram uma diminuição da 

capacidade de infiltração e um aumento da velocidade de escoamento das águas superficiais, 

provocando uma sobrecarga na rede de drenagem. Outro fator agravante identificado foi a 

falta de manutenção das bocas-de-lobo, uma vez que estas se encontravam em péssimas 

condições, assoreadas e cheias de lixo, provocando uma redução da vazão das águas de 

drenagem. Fatos como a ocupação de Áreas de Preservação Permanente – APP com a 

permissão da administração pública ao longo dos anos, tornaram-se atores importantes neste 

cenário, assim como o desmatamento da mata ciliar do Arroio Duro. 

 

Observou-se também, que além da barragem do Arroio Duro, o açude Santa Bárbara, 

localizado dentro do perímetro urbano, ultrapassou o limite máximo de captação, provocando 

transbordamento e alagamentos nos bairros próximos a ele. 

 

Devido o bairro Getúlio Vargas localizar-se em terrenos de cotas mais baixas da 

cidade, ser próximo a BR116 e cortado pelas águas da Sanga do Passinho, foi o bairro mais 

atingido pelas enchentes. O curso natural das águas de drenagem urbana e o esgoto da cidade 

passam por esta sanga, que na ocasião encontrava-se assoreada e com muitas plantas 

aquáticas. 
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Pela análise planialtimétrica do bairro Getúlio Vargas foi constatado que ele possui 

cotas mais baixas que os dutos localizados sob BR 116. Este fato fez com que houvesse 

represamento e um refluxo da lâmina d’água em direção ao centro da cidade. Devido a 

capacidade de vazão dos dutos ser muito pequena, fez com que a BR 116 atua-se como dique 

de represamento, vide Figura 51.  

 

 
  Figura 51 – Vista da sanga do Passinho. No detalhe observa-se o refluxo da lâmina d’água.  

 

 

Por meio da análise de fotografias aéreas constata-se que o curso original da sanga do 

Passinho e do arroio Duro foram alterados, sendo seus leitos ocupados posteriormente por 

loteamentos irregulares, considerados vulneráveis e enquadrados como áreas de risco.  
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Na figura 52 a ação antrópica ficou caracterizada com a construção da BR 116 e as 

canalizações do arroio Duro e sanga do Passinho. 

 

 

 
Figura 52 – Fotografia aérea da construção da BR116 em de 1957. 
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11.2     Vetores de origem natural 

      

 

Atribui-se a causa principal das enchentes, aos altos níveis de precipitação ocorridos 

em curtos espaços de tempo, assim como ter sido ter sido incrementada por fenômenos 

naturais como: efeito estufa, a diminuição da camada de ozônio, o aquecimento global, 

culminando com o fenômeno “El Niño”, porém, os levantamentos realizados não compravam 

que a ocorrência do “El Niño” precedeu as enchentes.  

 

Os vetores naturais contribuíram de forma negativa durante o período das enchentes 

em Camaquã, causando transtornos de ordem estrutural para a cidade e deixando a população 

emocionalmente fragilizada.  

      

As características geomorfológicas da região favoreceram o incremento destes efeitos, 

uma vez que a bacia de contribuição do Perímetro Urbano apresenta uma declividade bastante 

acentuada entre os divisores de água e a área de deposição, proporcionando com isto um 

aumento da velocidade das águas superficiais, acarretando sobrecarga do sistema da macro e 

microdrenagem.  

 

O somatório das águas de contribuição das cinco bacias hidrográficas localizadas a 

montante do centro da cidade e dos terrenos mais baixos, possibilitou a formação de uma 

lâmina d’água em diversos bairros, favorecida por encontrar o solo em estado de subsaturação 

e por serem terrenos de baixa permeabilidade. 

 

Por meio da análise dos gráficos representados nas Figuras 53 e 54 pode-se verificar 

que o fenômeno “El Niño” não está diretamente relacionado com as enchentes dentro do 

perímetro urbano, porém seu aparecimento geralmente trouxe conseqüências drásticas a 

população e merece toda atenção do Poder Público com vistas a implantação ações 

preventivas.  
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     Figura 53 – Gráfico de precipitações do período de out/93 até jun/98. Fonte: INMET. 
 

 

O gráfico da Figura 54 associa a freqüência das chuvas, o volume das precipitações e 

os fenômenos naturais que ocorreram em Camaquã entre os períodos entre outubro de 1993 a 

junho de 1998. Por meio da análise deste gráfico pode-se dizer que as enchentes são 

freqüêntes e apresentam altas precipitações, mas não estão diretamente relacionadas com o“El 

Niño”.    

 

 

 

           Figura 54 – Representação das precipitações, “El Niño”, “La Niña” e enchentes nos 
anos de 1993 até 1998. Fonte: INMET.  
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12      SISTEMA DE AÇÕES INTEGRADAS – SAI 

 

      

A criação de um Sistema de Ações Integradas - SAI tem por objetivo auxiliar e 

orientar as estratégias conjuntas dos órgãos públicos e privados frente a desastres naturais 

e/ou antrópicos. 

     

Dentro do processo de implantação deste sistema devemos considerar diversos 

aspectos que possam induzir de forma positiva a obtenção de resultados que minimizem os 

danos causados pelas enchentes e que se tornem instrumentos de um processo de ações 

preventivas, corretivas e educativas. Para efetivamente buscar as soluções dos problemas 

oriundos de enchentes e drenagem urbana, em primeiro lugar, se faz necessário entender os 

aspectos hidrológicos característicos da região. Estes aspectos poderão ser melhor entendidos 

através da realização de levantamentos de campo, identificando as nascentes de cursos 

hídricos e áreas de cotas baixas. Pode-se ainda associar falhamentos locais e/ou regionais as 

áreas que apresentam instabilidade estrutural e alguma vulnerabilidade a inundações. Através 

destes levantamentos podem-se traçar mapas planialtimétricos que identifiquem as áreas de 

risco em potencial. De posse destes dados definem-se as ações que deverão ser adotadas por 

um gerenciamento integrado. 

      

O Sistema de Ações Integradas – SAI deve levar em consideração três aspectos 

fundamentais, ou seja: 

 

• Ações humanitárias 

• Ações de infra-estrutura 

• Ações no meio ambiente 

      

As ações humanitárias deverão considerar o atendimento as vítimas, a retirada das 

populações de áreas de risco, o controle de epidemias, vacinação em massa, captação de 

recursos e doações; reassentamento das populações atingidas, distribuição de donativos e 

atendimento psicológico as famílias atingidas. 
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A cidade deverá possuir um sistema de alarme que seja acionado de forma preventiva, 

proporcionando a retirada de pessoas localizadas em áreas de risco de maneira ordenada. 

Ajuda humanitária deverá ter um responsável geral pela organização das ações junto a 

comunidade, auxiliado pelos presidentes de associações de bairros para trabalhos voluntários 

em postos de coleta e distribuição de doações. 

     

Dentre as ações de infra-estrutura podemos citar a necessidade de se fazer uma 

avaliação e levantamento da real situação encontrada. Deverão ser feitas inspeções técnicas 

nas vias de acesso as áreas mais atingidas e restabelecer o funcionamento da micro e 

macrodrenagem. A implantação de um sistema de sinalização da altura da lâmina d’água nas 

áreas de risco é um procedimento que pode ser implantado preventivamente ou no momento 

das cheias. 

      

Para obter bons resultados frente as cheias, deverão ser implantadas as seguintes 

medidas estruturais: 

• desassoreamento permanente do arroio Duro, da sanga do Passinho, da macro e 

microdrenagem; 

• implantar medidas hidráulicas estruturais, ou seja, alargamento e aprofundamento da 

calha do arroio Duro;  

• construir áreas de retardo (piscinões) localizadas nas zonas de cotas mais baixas; 

• eliminação de pontos de estrangulamento (galerias, pontes e antigos sistemas de 

drenagem).  

      

      

Como medida não estrutural a ser implantada, visando a prevenção de cheias, se faz 

necessário a redução da erosão nas frentes de expansão urbana, do lançamento irregular do 

lixo domiciliar, dos entulhos de construção civil e do desgaste precoce de pavimentos urbanos 

(SANTOS, 2004). 

      

Quanto aos aspectos relacionados ao meio ambiente, é necessário que se faça um 

levantamento e mapeamento dos depósitos de resíduos tóxicos, subdividos por classes 

potenciais de contaminação, para priorizar a remoção destes resíduos e dispor em locais mais 

seguros. É necessário manter um monitoramento ambiental e estrutural do aterro sanitário, 

assim como de suas lagoas de estabilização, para evitar a contaminação das fontes de captação 

d’água para consumo humano.   



Enchentes, fenômenos cíclicos?                                                                                                                              61 
 
 
     

Como medida preventiva se faz necessário a implantação de um programa de 

educação ambiental dentro e fora de instituições públicas e privadas. 

      

De posse destes dados, é sugerido o fluxograma apresentado na Figura 55 para a 

implantação de um Sistema de Ações Integradas – SAI. 

 

 

  
Figura 55 – Fluxograma do Sistema de Ações Integradas - SAI. 
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13 MODELO DE SINALIZAÇÃO DA LÂMINA D’ÁGUA 

 

    

O sistema de sinalização proposto para identificar a altura da lâmina d’água em áreas 

de risco permite que as pessoas circulem com mais segurança pelas ruas em períodos de 

enchentes. Através da observação de réguas pintadas em postes (Figura 56), nas cores amarelo 

e vermelho, significando atenção e perigo, definem altura máxima lâmina d’água em 60 cm e 

1 metro, respectivamente. O objetivo desta sinalização é alertar pedestres e motoristas dos 

perigos provenientes de alagamentos e correntezas, evitando-se como isto maiores transtornos 

a comunidade em geral. As definições dos valores das cotas das faixas de sinalização 

basearam-se na altura média das pessoas e dos automóveis. 

 

 
           Figura 56 – Detalhe do sistema de sinalização em postes. 
 

 

     Comparando-se as Figuras 57 e 58 é possível fazer uma análise de um mesmo cenário em 

momentos distintos. A Figura 57 mostra a rua Antônio José Centeno completamente 

inundada, não sendo possível ter noções da profundidade da lâmina d’água. Após a colocação 

da sinalização, pode-se dizer que a profundidade d’água alcançou aproximadamente 55 cm 

naquela ocasião. 
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             Figura 57 – Rua Antônio José Centeno sem sinalização de alerta. 
 
 

 

 
             Figura 58 – Poste com sinalização de alerta na rua A. J. Centeno. 
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Dois modelos de colocação de réguas graduadas podem ser propostos: a régua 

horizontal e a régua vertical (Figura 59 e 60). 

 

 
Figura 59 – Sistema de sinalização horizontal.  

 
 

 
          Figura 60 – Sistema de sinalização vertical. 
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14      MORADIAS ALTERNATIVAS PARA ÁREAS ALAGADIÇAS  

 

      

Diante do cenário que se caracteriza pela presença de enchentes dentro de perímetros 

urbanos e considerando-se a conivência dos órgãos públicos na omissão em propor soluções 

para este problema, também encontramos resistência por parte das populações atingidas no 

momento de realocação de suas moradias para áreas mais seguras.    

 

Historicamente pouco tem sido feito para prevenir e/ou minimizar os efeitos 

devastadores da ação das águas junto as áreas de risco. Observando-se esta realidade, 

sugerimos aqui, uma alternativa de moradia para populações localizadas em áreas de risco, 

projeto proposto por CRUZ (1996) que contempla a utilização de materiais alternativos na 

construção de habitações unifamiliares com a utilização de células tridimensionais. Este 

projeto prevê a construção de habitações em módulos que podem ser içados por meio de 

tirantes metálicos com auxílio de caminhões com equipamento tipo Munk, proporcionando 

praticidade e rapidez em sua instalação. Cada célula tridimensional possui uma base de 

sustentação construída em blocos de fundação (sistema telescópico) que terá a função de 

deslocar verticalmente a célula, permitindo nivelar horizontalmente a habitação ao declive do 

terreno, vide Figura 61.  

 

 
                  Figura 61 – Vista em detalhe do sistema telescópico. 
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Este projeto ainda prevê a instalação de um sistema de tonéis localizados embaixo do 

piso das células tridimensionais, com a finalidade de exercer o caráter de flutuação no caso de 

enchentes, vide Figura 62.  

 

     O sistema de flutuação será acionado automaticamente no momento em que as águas das 

cheias atingirem estas moradias. Através da pressão exercida pelas águas nos tonéis, os 

mesmos irão impulsionar para cima o piso das células tridimensionais, mantendo as mesmas a 

uma distância considerada segura para os ocupantes destas habitações. 

 

 

 
  Figura 62 – Vista em detalhe do sistema telescópico com tonéis de flutuação. 
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15      CARACTERIZAÇÃO DOS DIVERSOS IMPACTOS 

 

Na Tabela 05 podem ser identificados quais foram os impactos mais significativos no 

cenário de enchentes dentro do perímetro urbano da cidade de Camaquã. 

 

Tabela 05 – Características e tipos de impactos das enchentes em Camaquã. 

 
Tipo de impacto Características 

dos 
impactos 

Ar Saúde Social Econômic
o 

Água Infra-
estrutura 

Terra 

Magnitude Baixa Alta Alta Alta Alta Alta  Alta 

Localização Local Regional Regional Regional Regional Local Regional 

Duração Temporário Temporário Temporário Temporário Temporário Temporária Permanente 

Reversibilidade Sim Sim Sim Sim Sim Sim  Não 

Risco Baixo Alto Alto Alto Alto Alto Alto 

Significância Baixa Alta Alta Alta Média Alta Alta 

 

Os impactos causados na terra e na água tiveram magnitude alta, abrangência regional, 

com duração temporária para as águas e permanente para o solo. Ao considerar a 

possibilidade de contaminação dos recursos hídricos por produtos tóxicos, o risco se tornou 

alto, porém reversível ao longo dos anos (Figura 63). Quanto a permanência das 

características originais do solo, podemos dizer que a erosão causou danos irreparáveis nas 

áreas mais íngremes, provocando danos estruturais, porém não constatou-se contaminação por 

produtos tóxicos. Através do processo de lixiviação, o solo sofreu empobrecimento de sais 

minerais e da quantidade da matéria orgânico. 

 

 
                         Figura 63 – Possível contaminação do lençol freático por combustível. 
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Quanto aos aspectos econômicos e de saúde, os impactos apresentaram alta 

magnitude, pois atingiram diretamente toda a população, porém com um cenário de duração 

temporária e reversível. O risco e a significância foram altos, tanto para a saúde, quanto para 

os aspectos econômicos, pois colocou a população em situação de fragilidade, ficando na 

dependência da intervenção dos governos Federal, Estadual e Municipal. 

 

Os aspectos de infra-estrutura foram classificados com magnitude alta, assim como o 

risco e a sua significância. Embora estes aspectos sejam reversíveis e temporários para o 

restabelecimento da ordem, as dificuldades enfrentadas foram imensas, pois os recursos foram 

poucos e demoraram a chegar.  

 

O ar enquadra-se como impacto reversível, em razão de possuir um potencial de 

dissipação muito grande. Neste caso devem-se considerar os prováveis tipos de 

contaminações atmosféricas, embora não tenha sido identificado nenhum local de disposição 

de resíduos tóxicos. A falta de coleta de lixo nos bairros mais atingidos provocou mau cheiro, 

porém temporário. É importante observar o vetor tempo, durante a exposição de resíduos a 

intempéries, assim como também a direção do vetor de dissipação (vento) no momento da 

classificação destes impactos tiveram baixa significância. 

 

De um modo geral todos os impactos foram considerados locais em razão da posição 

geográfica da cidade, da existência de áreas de risco dentro do perímetro urbano e porque 

existe um curso d’água que divide a cidade. Todos estes impactos não interferiram 

significativamente nos municípios vizinhos.  

 

Quanto ao cenário atual da cidade de Camaquã, pode-se dizer que este não se encontra 

impactado, pois já se passaram muitos anos, embora ainda exista um potencial de risco 

iminente de incidência de novas enchentes, pois nem todas as medidas preventivas e 

mitigadoras foram implantadas pelos órgãos competentes. 
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16      MEDIDAS A SEREM IMPLANTADAS 

 

      

Considerando-se que o aumento da vazão máxima é da ordem de seis vezes a vazão 

pré-existente, faz-se necessário a construção de espaços urbanos prescindidos de técnicas e 

procedimentos, cujo tempo de implementação possa perpassar gerações (TUCCI, 2001). 

Diante desta afirmativa faz-se necessário o desassoreamento do Arroio Duro, córregos e 

sangas que fazem parte do sistema de drenagem da região. Em razão das modificações das 

condições originais da macrodrenagem, seria necessário devolver o curso original das sangas 

e arroios. 

 

      Diante deste quadro observou-se que não existe nenhum trabalho realizado que enfoque as 

questões emergenciais e as preventivas face às enchentes, sugere-se que sejam implantadas 

ações imediatas, de curto e de médio prazo. 

 

Ações imediatas: 

• Programa de manutenção das bocas-de-lobo, desassoreamento da micro e 

macrodrenagem; 

• Realizar a retirada de lixo nas drenagens e terrenos baldios; 

• Implantar o sistema de sinalização nas áreas de risco; 

• Oferecer projeto de moradias alternativas para populações que moram em áreas 

alagadiças; 

• Retirada das populações ribeirinhas; 

• Monitoramento constante da barragem do arroio Duro. 

 

 

Ações de curto prazo: 

• Construção de uma bacia de retardo ou amortecimento localizada na nascente da 

Sanga do Passinho, no limite entre a zona urbana e a zona rural, norte do bairro Vila 

Nova; 

• Desenvolver um trabalho de análise dos riscos ambientais, identificando as áreas que 

apresentam vulnerabilidade estrutural; 

• Aumento da altura dos diques no arroio Duro; 
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• Divulgar medidas e ações através de um programa da Defesa Civil em casos de 

desastres naturais; 

• Elaborar uma carta de riscos geotécnicos. 

 

 

Ações de médio prazo: 

 

• Redimensionar as galerias; 

• Devolver o curso original dos arroios e córregos; 

• Criar uma Divisão Ambiental que implante um processo de Educação Ambiental e de 

ações preventivas para o caso de desastres; 

• Incluir no Plano Diretor Urbano uma secção de trate das questões ambientais ou 

desenvolver um Plano Diretor Ambiental para Camaquã; 

• Criar um Plano Diretor de Drenagem Urbana que contemple os seguintes itens: 

- cadastramento físico e operacional do sistema existente; 

- informação de dados cadastrais georreferenciados; 

- estudos hidrológicos e outros necessários; 

- sistema de monitoramento e alerta; 

- avaliação do sistema existente; 

- simulação de cenários de expansão urbana; 

- elaboração de propostas para planejamento e dimensionamento para melhorias e 

ampliações do sistema; 

- definições de ações estruturais e não-estruturais; 

- definição de ações complementares; 

- dispositivos de controle (legislação); 

- sistema de acompanhamento e avaliação permanente do Plano Diretor; 

- plano de viabilidade (fontes de recursos - tarifação,....); 

- detalhamento do manual de procedimento (METROPLAN, 2001). 
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17      CONCLUSÕES 

 

Este estudo abordou os fenômenos relacionados a enchentes que ao longo dos anos 

ocorreram na cidade de Camaquã/RS, no período que compreende 1936 a 1997. Por meio de 

uma investigação abrangente, questionou-se a interferência antrópica no desenvolvimento 

desordenado da mancha urbana. Por meio de correlações empíricas foram desmistificados os 

fenômenos meteorológicos associados a desastres naturais, com especial atenção ao fenômeno 

“El Niño”. Observou-se que as enchentes dentro do perímetro urbano, embora freqüentes, não 

podem ser correlacionadas diretamente com o “El Niño”, mas que os aspectos da hidrologia 

local e as questões ambientais devem ser melhor estudadas face as enchentes. 

 

Esse trabalho gerou dados que podem esclarecer a comunidade local sobre as 

enchentes do ponto de vista técnico por meio do mapeamento dos bairros mais atingidos, 

definindo as cotas mínimas de alagamento e identificando as áreas de risco dentro do 

perímetro urbano, o que poderá contribuir como subsídio para atualização do Plano Diretor 

Urbano da cidade. Sugeriu-se, também, a implantação de um Sistema de Ações Integradas – 

SAI que pode ser implantado no município de Camaquã, assim como, também, apresentou-se 

alternativas de moradias para serem construídas em áreas de risco e uma proposta de sistemas 

de sinalização da lâmina d’água nos bairros mais vulneráveis aos efeitos das enchentes. 

 

Em decorrência de uma urbanização desordenada constatou-se que as transformações 

ocorridas junto às margens da sanga do Passinho e do arroio Duro fizeram parte das causas 

que influenciaram as inundações dentro do perímetro urbano, podendo-se, também, 

correlacionar o assoreamento existente, o aumento da impermeabilização do solo, a retirada 

da mata ciliar e a quantidade de lixo acumulado nos arroios e drenos. Porém, a análise de 

documentos e fotografias antigas chama atenção que as enchentes estão diretamente 

relacionadas a freqüência e ao volume de precipitações; e que aspectos como: a preservação 

da mata ciliar, o aquecimento global, o efeito estufa, a diminuição da camada de ozônio e o 

fenômeno “El Niño” devem ser melhor estudados quando correlacionados a desastres naturais 

deste tipo. 
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Por meio deste estudo pode-se observar que a ocorrência das enchentes, também, 

advém do tratamento dado a ela no decorrer dos anos pelos gestores públicos e privados, 

acarretando com isto problemas nos núcleos urbanos. Diante deste fato, viu-se a necessidade 

de traçar algumas medidas mitigadoras que pudessem auxiliar de forma preventiva por meio 

de um trabalho de educação ambiental realizado por equipes multidisciplinares junto aos 

colégios e a comunidade local. 

 

Em outra instância, sugere-se que seja criado um plano de ações que vise minimizar os 

impactos nas áreas mais atingidas pelas enchentes, criando-se instrumentos que possam 

atender as vítimas, avaliar os danos materiais e fazer um diagnóstico da real situação. 

 

As ações adotadas pelos órgãos competentes para solucionar os problemas causados 

pelas enchentes apresentaram resultados imediatos, porém questiona-se a falta de medidas 

preventivas que minimizem os efeitos das cheias nos bairros localizados em áreas de risco, a 

falta de um plano de defesa civil que oriente a população de forma a defender-se de 

calamidades públicas e a criação de grupos organizados para atuarem junto à comunidade 

nestas situações. 

 

Em que pese a necessidade dos serviços públicos melhorarem em muito sua eficiência 

no tratamento do problema com as áreas de risco, não há como se pretender resolver o 

problema somente com a abordagem técnica. Não há administração pública, por mais 

eficiente e conscienciosa que seja, que consiga resolver o problema dentro da cultura de 

“correr atrás do prejuízo”. A questão remete pesadamente para a necessidade de soluções 

corajosas que considerem o aspecto social-econômico do problema. E que, em resumo, 

consigam melhorar substancialmente a qualidade de vida da população pobre em todo o país. 

Passando, sem dúvida, por programas habitacionais mais ousados e criativos. Nesse aspecto, 

da experiência em trabalhos na periferia da Região Metropolitana de São Paulo, 

testemunhando a enorme extensão da prática da autoconstrução, tecnologia espontaneamente 

adotada pela própria população e que maior sucesso alcançou, mesmo sem assistência técnica 

alguma, no atendimento de suas carências habitacionais, sugere-se a priorização de um largo 

programa habitacional que envolvesse seqüencialmente: desapropriação (se necessário) de 

grandes vazios urbanos ainda existentes nas regiões periféricas semi-urbanizadas, implantação 

de loteamentos com infra-estrutura urbana executada, venda subsidiada de lotes urbanizados, 
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financiamento do material de construção para a prática da autoconstrução, assistência técnica 

para a autoconstrução. Com certeza, um programa desse tipo, diferente dos programas mais 

clássicos, seria capaz de atender com habitações dignas e fora de áreas de risco, com razoável 

rapidez, a centenas de milhares de famílias de baixa renda. 

 

Apesar deste estudo tentar responder alguns questionamentos, o tema é bastante amplo 

e não se esgota com a elaboração deste trabalho. Por tratar-se de um assunto de alta relevância 

para a comunidade camaqüense, o tema deverá ficar em aberto para futuras discussões. 
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