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Introdução e Objetivos 

 

Anualmente inúmeros desastres decorrentes de eventos naturais castigam todo o país, 

como as inundações de Alagoas e Pernambuco em 2010, de Santa Catarina em 2011 e das 

chuvas catastróficas ocorridas na região serrana do Rio de Janeiro em janeiro de 2011, repetido 

em 2012 nos estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo e em fevereiro de 2012, 

no Acre. Esses desastres acarretaram a perda de milhares de vidas humanas e ultrapassaram 

em todas as expectativas as previsões dos sistemas de alerta existentes. Desta forma o Governo 

Federal sentiu a necessidade da criação de um programa de prevenção de desastres naturais, 

visando minimizar os efeitos desses eventos sobre toda a população. 

O crescimento acelerado e desordenado das cidades aliado à ausência de planejamento 

urbano, técnicas de construção adequadas, e ausência de educação básica, sanitária e 

ambiental, tem sido agentes potencializadores dessas situações de risco, que se efetivam em 

desastres por ocasião de eventos naturais, nos grandes e pequenos núcleos urbanos. A 

ocupação de encostas sem nenhum critério técnico ou planejamento bem como a ocupação das 

planícies de inundação dos principais cursos d’água que cortam a maioria das cidades têm sido 

os principais causadores de mortes e de grandes perdas materiais. 

Visando uma redução geral das perdas humanas e materiais o Governo Federal, em 

ação coordenada pela Casa Civil da Presidência da República em consonância com os 

Ministérios da Integração Nacional, Ministério das Cidades, Ministério de Ciência e Tecnologia, 

Ministério da Defesa e o Ministério de Minas e Energia firmaram convênios de colaboração 

mútua para executar em todo o país o diagnóstico e mapeamento das áreas com potencial de 

risco alto a muito alto. 

O programa está sendo executado pelo Serviço Geológico do Brasil – CPRM, 

empresa do Governo Federal ligada ao Ministério de Minas e Energia, com duração 

prevista, inicialmente, para quatro anos. Devido a grandes demandas e ao histórico de 

vários municípios brasileiros, iniciou-se uma ação emergencial em novembro de 2011 

em algumas localidades com o objetivo de mapear, descrever e classificar as situações 

com potencialidade para risco alto e muito alto. 

Os mapas resultantes deste trabalho emergencial são disponibilizados em 

caráter primário às defesas civis de cada município e os dados finais alimentam o banco 

nacional de dados do CEMADEN (Centro de Monitoramento e Alertas de Desastres 

Naturais), localizado em Cachoeira Paulista – SP, ligado ao Ministério de Ciência e 

Tecnologia, que é o órgão responsável pelos alertas de ocorrência de eventos 

climáticos de maior magnitude, que possam colocar em risco vidas humanas, e do 

CENAD (Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres), localizado em 

Brasília - DF, ligado ao Ministério da Integração Nacional, que como alguma de suas 

atribuições, inclui o monitoramento, a previsão, prevenção, preparação, mitigação e 

resposta aos desastres, além de difundir os alertas nos estados e municípios. 



 

   

Metodologia 

O trabalho é desenvolvido com a visita de campo às áreas com histórico de desastres 

naturais ou naqueles locais onde já foram identificadas situações de risco, ainda que sem 

registro de acidentes. No local são observadas as condições das construções e seu entorno, 

situação topográfica, declividade do terreno, escoamento de águas pluviais e de águas servidas, 

além de indícios de processos desestabilizadores dos terrenos ou possibilidades de inundação. 

O trabalho é complementado com a análise de imagens aéreas e de satélites, dando uma visão 

mais ampla do terreno, definindo-se um setor de risco de acordo com um conjunto de situações 

similares dentro de um mesmo contexto geográfico. 

Avaliação das situações de risco: Indícios e evidências – Diversos aspectos 

observados em campo são tidos como indícios ou evidências de movimentos de massas e 

situações de risco. Entre eles estão trincas em muros e paredes, trincas longitudinais em trilhas, 

depressão de pavimentos, presença de voçorocas, presença de areia lavada em canalizações 

abertas, inclinação e tombamento de obras, embarrigamento de muros de contenção, 

descalçamento de fundações e outros. A localização da construção e o próprio histórico local de 

acidentes pretéritos (relatos de moradores antigos) são também levados em consideração. 

Alguns desses aspectos estão ilustrados a seguir. 

 

Descrição resumida dos setores de risco 

Os setores de alto e muito alto risco da área urbana do município de Coronel Freitas 

foram divididos em:  

LOCAL NUM_SETOR TIPOLOGIA 
Grau de 

Risco 

Rua Iguassu, Bairro 

Bela Vista 
SC_CORONEL_SR_01_CPRM Deslizamento planar Muito alto 

Rua Sete de Setembro, 

Bairro Passa da Areia 
SC_ CORONEL _SR_02_CPRM Deslizamento Alto 

Rua Florianópolis, 

Bairro Três Palmeiras 
SC_ CORONEL _SR_03_CPRM Deslizamento Alto 

Distrito Migliorando SC_ CORONEL _SR_04_CPRM Deslizamento Muito alto 

Distrito Migliorando SC_ CORONEL _SR_05_CPRM Deslizamento Alto 

Rua Manoel Petroli, 

Bairro São Sebastião 
SC_ CORONEL _SR_06_CPRM Deslizamento Muito alto 

Rua Frei Helvico Meyer SC_ CORONEL _SR_07_CPRM Inundação Alto 

Distrito Migliorando SC_ CORONEL _SR_08_CPRM Enxurrada Alto 

Centro SC_ CORONEL _SR_09_CPRM Enxurrada Muito Alto 

Centro SC_ CORONEL _SR_10_CPRM Enxurrada Muito Alto 

Rua Itacir Brizot, B. 

Três Palmeiras 
SC_ CORONEL _SR_11_CPRM 

Rastejo / 

Deslizamento 
Alto 

 



 

   

 

Setores de risco alto e muito alto em Coronel Freitas/SC. Totalizam onze setores de risco 

destacados em vermelho, verificados nesta etapa de campo realizada em agosto de 2015. 

 

Resultados Obtidos e Sugestões  

 

O trabalho de campo foi realizado em 13 e 14 de agosto, com o apoio de Clair Bazzi, 

Coordenador Regional de Defesa Civil, e de Elexandre Antônio Api, Chefe do Setor de Serviços 

Urbanos do município.  

O município de Coronel Freitas está localizado na Microrregião do Oeste de Santa 

Catarina. Conta com uma população de 10.213 habitantes, segundo dados do IBGE (2010). O 

município pertence à Bacia Hidrográfica do Rio Uruguai, Sub-bacia do Rio Chapecó, e o Rio 

Xaxim e seu afluente Taquaruçu são os rios que cortam a cidade. Geologicamente, o município 

foi constituído sobre terrenos cretáceos, em que afloram rochas da Formação Paranapanema do 

Grupo Serra Geral da Bacia do Paraná. Esta unidade geológica é caracterizada por basaltos 

microgranulares cinza, alterações nas faces de disjunção vermelho amarronada, horizontes 

vesiculares espessos preenchidos por quartzo, zeolitas, carbonatos, celadonita e barita. A 

origem destas rochas está associada a um magmatismo fissural intracontinental. Este tipo de 

substrato rochoso confere à região um relevo de planaltos, dissecados pela ação da dinâmica 

fluvial, resultando em pequenas planícies de rios com vales em U, e morro e morros baixos com 

encostas por vezes íngremes. 

O município de Coronel Freitas apresenta áreas de risco a movimentos gravitacionais de 

massa tais como deslizamentos planares de contato solo-solo e solo-rocha, deslizamentos 

rotacionais, deslizamentos em cunha e rolamento de blocos. Devido às características 

topográficas e a dinâmica dos rios que cortam o município, há risco de enxurradas. Durante um 

prolongado período de chuvas no mês de Julho do ano de 2015 a cidade decretou Estado de 

Calamidade Pública após ser intensamente afetada pelo processo de enxurrada no Rio 

Taquaruçu, o Rio Xaxim, que apresentada inundação brusca eventualmente, também foi 

atingido; e casos de deslizamentos ocorreram de maneira generalizada em toda a cidade nas 

áreas de encosta, especialmente em lugares com cortes e aterros mal compactados. Sabe-se 



 

   

ainda que em Agosto de 2010 o município já havia declarado Situação de Emergência devido a 

uma enxurrada. 

 

O evento de Julho de 2015 

 

O mês de julho de 2015 foi marcado por chuvas intensas e prolongadas no Oeste 

Catarinense. O município de Coronel Freitas foi atingido por uma forte chuva no dia 14 de julho e 

esta chuva coincide com o processo de enxurrada e a deflagração das rupturas em encostas e 

taludes. Analisando os dados pluviométricos para a Estação Pluviométrica do CEMADEN - Vale 

Real Chapecó, dista a poucos quilômetros da cidade de Coronel Freitas, nota-se, entre as 06 h e 

12 h do dia 14 de julho, um acumulado de 153,8 mm de chuva.  

Segundo relato de moradores do município o evento teria ocorrido por volta das 07h. 

Neste horário, tem-se um pico de precipitação com 39,8mm acumulados em uma hora.  

 

 
Acumulados de chuva entre 0 h e 12 h do dia 14 de julho de 2015, na estação pluviométrica CEMADEN – 

Vale Real Chapecó. 

 

Cabe ressaltar ainda que os 15 primeiros dias de julho foram muito chuvosos, totalizando 

11 dias com chuva e 4 dias sem registro de chuva. Chuvas prolongadas e intensas condicionam 

a saturação do solo e podem desencadear deslizamentos de solo e de rocha generalizados em 

toda a área. Este cenário de chuvas anômalas justifica o desastre natural que ocorreu no 

município. 

 

 
Acumulados de chuva entre o dia 1 e 25 de julho de 2015, estação pluviométrica 02652034 – Porto Faé 

Novo – ANA/CPRM. 

 



 

   

Cenários de Risco Identificados 

 

No município de Coronel Freitas, foram descritos 11 setores de risco de alto e muito alto. 

Sete setores são de risco a deslizamentos, alguns deles já apresentavam indícios de 

movimentação anterior às chuvas de julho, outras rupturas foram desencadeadas com as chuvas 

de julho e ainda apresentam risco remanescente de novos deslizamentos. 

Na Rua Iguassu, por exemplo, uma série de casas está sobre risco iminente de ser 

atingida por solo proveniente de deslizamentos que estão ocorrendo em diversos taludes de 

cortes. Outras casas podem tombar ao serem descalçadas devido a deslizamentos envolvendo o 

aterro destas moradias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No setor 2 foi descrito risco remanescente de deslizamento em virtude de material que 

ainda está solto e com possibilidade de colapsar. Obras de contenção e de drenagem podem 

diminuir o grau de risco deste setor. No setor 4 também foi descrito setor de risco a deslizamento 

com risco remanescente de novas rupturas. Restou neste setor uma residência de alta 

vulnerabilidade que deve ser removida. Outras duas residências já foram destruídas: uma 

atingida por enxurrada de água proveniente da encosta, a outra atingida por deslizamento planar 

solo-rocha. Considerando as evidências de instabilização da encosta, os acontecimentos 

pretéritos e os pontos de surgência de água no talude, este setor foi considerado de risco muito 

alto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Rupturas pequenas em taludes de corte com 

ocupação no topo e na base. (SR_01) 

Deslizamento de solo com ocupação no topo e na 

base. (SR_01) 

 
 

Cicatriz do deslizamento e casa recomendada para 

remoção. (SR_02) 
Cicatriz do deslizamento e casa recomendada para 

interdição e remoção dos habitantes. (SR_04) 

 



 

   

O setor 6, no Bairro São Sebastião, caracteriza-se por uma encosta natural ocupada sem 

infraestrutura urbana completa. O lançamento de águas servidas diretamente sobre os taludes, 

cortes íngremes de taludes e a falta de obra de drenagem de escoamento superficial da encosta 

condicionam situações de risco generalizadas no setor. A presença de blocos soltos pode ainda 

representar risco de rolamento desses blocos. Esta área carece de uma atenção especial visto 

que as residências são muito vulneráveis aos processos instalados neste setor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na Rua Itacir Brizot, Bairro Três Palmeiras, foi descrito o setor 11 de risco a 

deslizamento. Neste setor uma residência de médio porte apresenta sinais de movimentação do 

terreno e o colapso desta residência poderia atingir outras residências. Na lateral do lote já existe 

uma ruptura e nos fundos do lote há trincas no terreno, embarrigamento de muro e rachaduras 

em paredes e piso das edificações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os setores 3 e 5 apresentam risco a deslizamento mas o grau de risco é menor que dos 

setores acima descritos. Estas áreas demandam monitoramento das condições de estabilidade 

das encostas e medidas de controle de ocupação e do tipo de intervenção para evitar que o grau 

de risco aumente. 

Três setores contemplam as áreas de risco à enxurrada, especialmente envolvendo o Rio 

Taquaruçu e Rio Xaxim. Um setor está localizado na Linha Migliorando com alguns casas que 

foram atingidas pela última enxurrada. Dois setores se localizam no centro. Na região central do 

município os prejuízos foram maiores, uma vez que atingiu e, em alguns casos, destruiu 

edificações comerciais e de serviços, representando altos custos ao setor público e ao privado. 

  

Casa de alta vulnerabilidade com risco de 

tombamento em caso de ruptura do talude. (SR_06) 
Presença de blocos de rocha em todo o setor. 

(SR_06) 

 

  
Movimentação do muro devido movimentos do solo e 

ruptura pretérita ao fundo. (SR_11). 
Presença de trincas na parte mais alta do terreno 

no fundo do lote. (SR_07) 

 



 

   

Algumas edificações foram simplesmente atingidas pela onda de cheia, entretanto algumas 

tiveram a integridade física das estruturas comprometidas. Parece ainda que o evento apresenta 

certa recorrência no município, uma vez que em 2010 já havia registro de situação de 

emergência pelo mesmo processo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por fim, um setor de inundação brusca foi delimitado na Rua Frei Helvico Meyer. Há 

nesta área a ocupação da planície de inundação do Rio Xaxim e da Sanga Julio de Castilhos. 

Efeitos de represamento causam inundações a montante da foz da Sanga Julio de Castilhos no 

Rio Xaxim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Rio Taquaruçu após a enxurrada que atingiu 

também a via de acesso à comunidade de 

Migliorando. (SR_08)  

Rio Taquaruçu com casa ribeirinha destruída pelo 

processo de enxurrada. (SR_09) 

  
Ocupação da planície de inundação do rio. (SR_07). Empresa afetada recorrentemente por inundação do 

Rio Xaxim. (SR_07). 

 

  

Estabelecimento comercial parcialmente destruído 

por enxurrada. (SR_10). 

Casa deslocada e destruição da mata ciliar do rio 

devido ao processo de enxurrada. (SR_10). 



 

   

Sugestões para minimizar o risco no município 

 

1. Monitoramento visual das condições de estabilidade das residências nos setores de risco 

apontados; 

2. Estudo para implantação de intervenções estruturais nos setores com risco 

remanescente por profissional habilitado; 

3. Estudo para viabilizar a interdição e remoção dos ocupantes das casas assinaladas 

neste estudo para interdição; 

4. Identificação, sinalização e demolição imediata das casas interditadas em áreas de risco 

a fim de evitar que sejam novamente ocupadas; 

5. Implantação de sistema de alerta para as áreas de risco, através de meios de veiculação 

pública (mídia, sirenes, celulares), permitindo a remoção eficaz dos moradores, em caso 

de alertas de chuvas intensas ou contínuas, enviado pelo CEMADEN; 

6. Evacuação preventiva durante evento de chuva intensa e prolongada; 

7. Desenvolvimento de políticas de controle de ocupação em áreas sujeitas a movimentos 

de massa e/ou inundação e de áreas de preservação permanente; 

8. Orientação aos moradores para que desocupem a área e solicitem apoio à Defesa Civil 

em caso de novos indícios de movimentação. 

9. Sinalização dos locais com risco de escorregamento, queda de blocos e de 

enxurradas/corridas; 

10. Identificação por parte da Defesa Civil de áreas de risco médio e baixo e de outras áreas 

de risco alto e muito alto que por ventura não tenham sido contempladas no presente 

estudo; 

11. Formalização definitiva da Defesa Civil Municipal, com a geração de concurso para a 

formação de quadro permanente e comprometido com as ações pertinentes, evitando a 

substituição dos integrantes por conta de mudanças de gestão, ocasião em que se 

assume o risco de ter um quadro novo e sem capacitação, a cada 4 anos. Este problema 

está ocorrendo, neste momento, em todo o Brasil; 

12. Incremento das ações de fiscalização e controle urbano, tornando obrigatórias as ações 

de preparação e tratamento licenciado de encostas e taludes de corte. O controle urbano 

rígido e eficaz é uma solução que, em médio prazo, eliminará a geração de áreas de 

risco no município; Colocação de placas de identificação de Área de Risco Muito Alto – 

Proibido Ocupar, numeradas e georreferenciadas, para total controle da fiscalização; 

13. Implantação de programas de educação voltados para as crianças em idade escolar e 

para os adultos em seus centros comunitários, ensinando-os a ocupar corretamente e a 

não ocupar áreas de encostas e planícies de inundação dos córregos e rios da região. A 

CPRM disponibiliza gratuitamente cartilhas de fácil entendimento, produzidas para este 

fim. Possuímos também um Programa de Treinamento em Riscos Geológicos Urbanos, 

voltado para as Defesas Civis e seus voluntários, lideranças comunitárias, Bombeiros e 

todas as pessoas envolvidas com o processo de eliminação dos riscos e mitigação de 

desastres nos municípios; 

14. Contratação de Geólogo/Eng.Geotécnico para visitas periódicas às áreas de risco e 

supervisão das obras em andamento, evitando a proliferação das áreas de risco e 



 

   

enormes custos ao erário público. Sabe-se hoje que os custos com prevenção são de 

aproximadamente 10% dos custos de mitigação de desastres naturais, além das perdas 

de vidas que são insubstituíveis. A Defesa Civil deve agir mais de modo preventivo do 

que paliativo e, nos períodos de seca, aproveitar a baixa no número de ocorrências para 

percorrer e vistoriar todas as áreas de risco conhecidas e já adotar as medidas 

preventivas cabíveis. 

 

Conclusões 

No município de Coronel Freitas foram identificados onze setores de risco, relacionados 

a movimentos gravitacionais de massa, inundação e enxurradas. Estima-se que 820 moradias 

estejam localizadas em áreas de risco. Ações estruturais e não-estruturais são recomendadas 

para minimizar os impactos e preparar a população para possíveis eventos. 

O presente relatório é de caráter informativo e, em si, não esgota a análise das áreas de 

risco aqui consideradas, sendo necessária a revisão constante destas áreas e de outras não 

indicadas, que podem ter seu grau de risco modificado a depender das ações tomadas pela 

municipalidade. 

Vale ressaltar que as prefeituras a partir da promulgação da Lei 12.608 de 10 de abril de 

2012 deverão incluir em seu plano diretor as áreas de risco a deslizamentos e inundações, assim 

como, controlar e fiscalizar a ocupação dessas áreas. 

 

 

Contato Municipal 

 

Órgão Municipal: Coordenadoria Municipal de Defesa Civil 

Responsável: Nilvo José Baggio 

Telefone: (049) 9129-9998/ (049) 3347-3400 

E-mail:  luisoss@ig.com.br 

 

 

 

 

 

Santa Catarina, agosto de 2015. 
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