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RESUMO 

  
A cidade de Rio Grande está localizada na Planície Costeira gaúcha e possui relevo 
plano, substrato arenoso e núcleos urbanos envoltos por massas d’água. A 
pluviosidade média anual é de aproximadamente 1.200 mm, aliada à ação de ventos 
no quadrante sul e à intensa urbanização possibilita a ocorrências de inundações 
das águas que sobem em direção às terras emersas, causando prejuízos sociais e 
econômicos. Assim, o presente trabalho visa estudar as causas dos alagamentos 
ocorrentes na cidade, discutir as medidas existentes para evitá-los, e propor 
mecanismos que possam atenuar o transtorno gerado. Para tanto, analisou-se os 
planos Diretor e de Arborização e o Projeto Orla, visando identificar a existências de 
políticas públicas para contornar esse problema. Concomitantemente, pesquisou-se 
sobre ações existentes em regiões de fisiografias semelhantes que necessitaram 
mudar seu modus operandi para lograr melhor qualidade de vida. Foram produzidos 
mapas com a propostas de supressão de três unidades de planejamento destinadas 
à urbanização e sua substituição por áreas de interesse ambiental e um mapa de 
mobilidade urbana para o centro da cidade. O trabalho apresenta sugestões de 
medidas para que a urbanização não catalise as cheias, possibilitando preveni-las e 
investindo no manejo de populações em situações de risco, reabilitação de áreas de 
preservação permanente, aumento de áreas verdes em calçadas e redução da 
pavimentação asfáltica em vias locais e coletoras. 
 
Palavras-Chave: Enchentes. Inundações. Desenvolvimento Sustentável. Planície 
Costeira 



 

ABSTRACT 

  
The city of Rio Grande is located on the Coastal Plain of Rio Grande do Sul and has 
flat relief, sandy substrate and urban centers surrounded by water bodies. The 
average annual rainfall, which is at the rate of 1,200 mm, combined with the action of 
winds in the south quadrant and the intense urbanization allow flooding of the waters 
that rise towards the emerged lands, causing social and economic losses. Thus, the 
present work aims to study the causes of floods occurring in the city, discuss the 
existing measures to avoid them, and propose mechanisms that can mitigate the 
disorder generated. To this end, the Master and Afforestation plans and the Orla 
Project were analyzed, in order to identify the existence of public policies to 
overcome this problem. Concomitantly, research was carried out on existing actions 
in regions of similar physiography that needed to change their modus operandi to 
achieve a better quality of life. Maps were produced with proposals to suppress three 
planning units for urbanization and replace them with areas of environmental interest 
and a map of urban mobility for the city center. The work presents suggestions for 
measures so that urbanization does not catalyze floods, making it possible to prevent 
them and investing in the management of populations at risk, rehabilitation of areas 
of permanent preservation, increase of green areas on sidewalks and reduction of 
asphalt pavement on collectors’ roads. 
 
Palavras-Chave: Floods. Urban Floods. Sustainable development. Coastal Plain. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
Localizada no Sul do Estado do Rio Grande do Sul, a cidade de Rio Grande 

possui, uma população estimada de 211 mil habitantes (IBGE, 2019) em cinco 

distritos, mas cuja maior densidade populacional se concentra no 1º Distrito. No 

Censo de 2010 (IBGE, 2019), 90% da população rio-grandina residia neste distrito, 

que engloba a península onde está localizado o Centro, o Distrito Industrial, o Porto 

do Rio Grande e o Balneário Cassino (Figura 1).  

Como pode ser observado na Figura 1, as áreas populosas do primeiro 

distrito são delimitadas por grandes massas d’água de naturezas diversas que 

impõem comportamentos heterogêneos. As águas doces são representadas pela 

Laguna dos Patos e Saco da Mangueira; as águas salobras são representadas pelo 

Canal do Rio Grande, que liga a Laguna dos Patos ao mar; e as águas salgadas 

estão no Oceano Atlântico, nível de base do Balneário Cassino.  

 
Figura 1 – Mapa do 1º Distrito do Rio Grande, objeto de estudo do trabalho. 

 

 
           Fonte: RIO GRANDE/RS (2011) 
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Por estar em uma zona de baixa amplitude de maré, os fatores 

condicionantes da circulação hidrológica no Canal de Rio Grande são 

dominantemente meteorológicos. Embora tenha comportamento de estuário a maior 

parte do ano, a combinação de regime de ventos e pluviometria pode provocar 

mudanças radicais em curtos intervalos de tempo. Um exemplo relevante para este 

trabalho devido ao potencial de amplificar inundações no município são períodos de 

intensa pluviosidade na bacia hidrográfica associada a ventos do quadrante sul no 

oceano. Este regime de ventos pode provocar uma maré meteorológica superior a 

um metro, que barra o intenso fluxo fluvial e reduz a diferença de níveis entre o 

interior da laguna e a bacia receptora (HARTMANN; SCHETTINI, 1991).  

O contexto geomorfológico configura um sistema laguna-barreira, que por sua 

vez também é a origem do substrato geológico de Rio Grande. A área de estudo 

aqui delimitada faz parte de uma barreira arenosa construída em um ciclo 

transgressivo há 5 mil anos, quando o nível do mar alcançou 2 a 4 metros acima do 

nível atual (VIERO; SILVA, 2010). A suave reentrância da linha de costa em Rio 

Grande possibilitou uma maior acumulação da barreira progradante IV, sobre a qual 

foi instalada a sede municipal de Rio Grande. O substrato local é, portanto, arenoso, 

dominantemente formado por extensos campos de dunas alternadas por feixes de 

cordões arenosos ou planícies lagunares, em micro-relevo sub-tabular a ondulado a 

poucos metros acima do nível do mar (VIERO; SILVA, 2010). 

Rio Grande foi um dos quatro municípios iniciais do Rio Grande do Sul, 

fundada em 1737. Desde então, cresceu e diversificou sua economia, que já teve 

um dos maiores polos pesqueiros do país e hoje tem como principal atividade a 

portuária. Possui uma taxa de urbanização de 96% e índice de desenvolvimento 

humano (IDHM) de 0,744, superior à média nacional (IBGE, 2019). 

A falta de planejamento urbano e a natureza de algumas cadeias produtivas 

(notoriamente a da pesca) provocaram a supressão de áreas verdes. As áreas 

verdes possuem a função de diminuir o escoamento superficial das chuvas e 

permitem que o fluxo da água subterrânea se dê conforme as características 

intrínsecas ao substrato, com recarga e descarga em equilíbrio conforme o esperado 

para uma cidade de clima Subtropical Úmido (PESSOA, 2017). 

Assim, quando da ocorrência de eventos prolongados ou intensos de 

pluviosidade, as águas que bordejam essa malha urbana tendem a subir em direção 

às terras emersas, que, sem áreas preservadas, ficam mais suscetíveis a 
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inundações. A intensa ocupação destas áreas de proteção acaba trazendo prejuízos 

econômicos e sociais e atingem as populações mais desfavorecidas. 

Essa situação é agravada pela localização geográfica da área de estudo. Rio 

Grande fica no exutório da Laguna dos Patos, recebendo águas da bacia 

hidrográfica do Rio Camaquã e da Laguna Mirim, além de toda a Região Geográfica 

do Guaíba, que inclui os rios Jacuí, Taquari-Antas, Sinos, Caí e Gravataí. Juntas, 

estas áreas representam uma bacia hidrográfica de aproximadamente 199.000 km2 

confluindo para o Canal de Rio Grande (HARTMANN; SCHETTINI, 1991). Logo, 

ainda que a cidade não seja diretamente afetada por grandes eventos 

pluviométricos, o fato dessas ocorrências acontecerem no norte do Estado afetam 

diretamente a hidrodinâmica local. Há ainda maiores chances de inundações quando 

o vento atuante no Canal do Rio Grande é de direção sul-norte, o que represa as 

águas na Laguna dos Patos próxima à cidade, visto que não possui forças para a 

contracorrente e tampouco espaço para desaguar no oceano (HARTMANN; 

SCHETTINI, 1991; VIERO; SILVA, 2010). 

De modo a atenuar os danos causados por eventos naturais potencializados 

pela atividade antrópica na malha urbana da cidade de Rio Grande, o presente 

trabalho visa estudar as causas dos alagamentos ocorrentes na cidade, discutir as 

medidas existentes para evitá-los, e propor mecanismos que possam atenuar o 

transtorno gerado. O material técnico embasado neste artigo pode servir de base 

para a inclusão de medidas de redução de riscos na legislação municipal de Rio 

Grande, assim como servir de modelo a outros municípios com características 

geomorfológicas semelhantes. 
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2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 
A metodologia aplicada neste trabalho envolve pesquisa bibliográfica e 

documental, coleta de dados em campo e criação de um banco de dados em 

sistema de informações geográficas. 

A pesquisa bibliográfica visou conceituar termos relacionados à gestão de 

riscos, entender a dinâmica natural e antrópica causadora das inundações e 

alagamentos em Rio Grande; traçar um panorama histórico desses eventos; e 

mapear as áreas suscetíveis. O Plano Diretor Municipal, o Plano de Arborização 

Urbana e o Projeto de Concepção para Revitalização do Saco da Mangueira foram 

estudados para identificar as medidas adotadas pelo poder público municipal para a 

redução de riscos, as quais tiveram sua eficácia avaliada. Da mesma forma, 

pesquisamos ações preventivas e corretivas de sucesso na contenção desses 

fenômenos naturais tomadas em ambientes similares ao redor do mundo. 

Em pontos de interesse, foram realizadas etapas de campo nos meses de 

Fevereiro e Setembro de 2019. Nestas vistorias realizou-se registro fotográfico com 

a máquina fotográfica Nikon Coolpix P610 e tomada de coordenadas com GPS 

eTrex 30 Garmin. Em dias de chuvas prolongadas ou torrenciais percorreu-se as 

vias do Centro que costumam alagar, para registro fotográfico, e mediu-se as 

larguras das calçadas e ruas com auxílio de uma trena. 

Os dados passíveis de georreferenciamento foram integrados em um sistema 

de informações geográficas (SIG). Foram utilizados os softwares QGis e Google 

Earth Pro®. Este banco de dados recebeu mapas, pontos de referência e imagens 

de satélite, colocando em perspectiva as inundações ocorridas no município. Esta 

integração de dados possibilitou identificar os pontos de maior suscetibilidade a 

desastres naturais, servindo de apoio na definição das unidades de planejamentos. 

Por fim, os dados foram interpretados de forma a propor alternativas mais 

eficientes a serem tomadas pelo poder público e sociedade civil, a fim de planejar 

melhor a estrutura e expansão urbana, preservar locais de menor resiliência e 

desocupar e impedir a ocupação em áreas de risco. Foram compiladas ideias de 

ações emergenciais a serem tomadas quando da ocorrência de chuvas prolongadas 

e de planos de longo prazo, que permitam um viés mais sustentável para o 

desenvolvimento da cidade. 



11 
 

 

3 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 
3.1 CONCEITOS BÁSICOS E DADOS DE CAMPO 

 
Ao se abordar o impacto de fenômenos naturais sobre os locais de ocupação 

humana é comum que uma gama variada de termos seja disposta sem muito rigor 

científico, trazendo pouca clareza à comunidade afetada sobre se o que se passou 

teve alguma influência antrópica, qual é a sua periodicidade e se os locais atingidos 

são suscetíveis a esses impactos. Dado que esse trabalho versa sobre o impacto 

das águas das chuvas sobre a população do 1º Distrito de Rio Grande, é necessário 

conceituar os termos aqui utilizados na classificação desses fenômenos. 

Para Kobiyama et al. (2006), os desastres são assim classificados quando 

fenômenos naturais severos, como furacões, alagamentos e secas, se abatem sobre 

locais de ocupação humana, causando-lhes danos materiais ou físicos. Eles 

costumam ter grande intensidade e pouca previsibilidade de quando e como 

acontecerão, aumentando a importância das medidas preventivas para sua 

contenção, amenização ou deslocamento da população a ser atingida. O mesmo 

autor define que perigo é quando um fenômeno ocorre regularmente em uma 

determinada região conhecida, em que as condições atmosféricas e de relevo 

propiciam a existência e recorrência desses eventos, sem levar em consideração a 

presença humana. O perigo pode ser natural ou antrópico. 

Ainda segundo Kobiyama et al. (2006), temos que a vulnerabilidade seria a 

possibilidade de real prejuízo material e humano provocado por um desastre natural 

a uma certa região num determinado período. Diversos autores propõem tipologias 

diversas às vulnerabilidades, como as relacionadas às edificações, ao meio 

ambiente ou de cunho socioeconômico. Alcántara-Ayala (2001), por exemplo, retira a 

vulnerabilidade física, relacionada às construções e edificações, e foca em aspectos 

essencialmente humanos, adicionando as vulnerabilidades política, cultural, 

econômica e social. 

Já o risco é um conceito complementar ao de perigo, definido como a 

probabilidade de perda humana ou material para uma população que vive sob um 

perigo (KOBIYAMA et al., 2006). É a junção do perigo com a vulnerabilidade do 

sistema a resistir ao seu impacto. Um rio que transborda para além do seu leito 
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numa região em que suas APPs foram ocupadas por habitações frágeis apresenta 

um grande risco de perdas humanas e materiais. Em Rio Grande, as margens dos 

corpos hídricos que circundam o 1º Distrito apresentam perigo natural, pois podem 

extravasar para além da APP. Ao construir habitações, sobretudo frágeis, dentro da 

APP, suprimindo-a, configura-se uma situação de risco. Um exemplo é a Orla do 

Saco da Mangueira na Vila Bernadeth, registrada na Figura 2A. 

 
Figura 2 – A) Área de risco de inundação na Orla do Saco do Mangueira na Vila 

Bernadeth. B) Ruas bloqueadas devido a alagamento no centro de Rio Grande em 
janeiro de 2015. 

A) 

 

B) 

 
Fonte: Autor (2019); AMARAL e MARTINS (2015). 

 
Outra conceituação importante frente a este trabalho refere-se à diferenciação 

entre enchentes, inundações, enxurradas e alagamentos. Enquanto a enchente 

representa o aumento do nível do rio até o máximo de suas margens, mas sem 

extravasamento, nas inundações há o extravasamento do corpo d’água, com 

aumento do nível do leito para além de sua vazão normal e seu respectivo 

transbordamento em direção à planície de inundação (KOBIYAMA et al., 2006; 

TOMINAGA, SANTORO E AMARAL, 2009). A enchente é entendida como um 

fenômeno sazonal, de aumento do nível d’água dentro de uma perspectiva 

climatológica previsível, em que chuvas contínuas promovem a elevação do leito do 

corpo d’água, todavia sem que traga transtornos à população do entorno. Para Tucci 

(1999), ambos os conceitos podem ser definidos como ‘enchentes em áreas 

ribeirinhas’, sendo que as enchentes ficam restritas ao leito menor do rio, sem 

causar transtornos, ao passo que as inundações estariam relacionadas ao 

extravasamento do leito maior, que aconteceria a cada dois anos em média e 

inundaria uma várzea ocupada pela população num período anterior de estiagem. 
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Enquanto isso, o alagamento é um fenômeno inteiramente relacionado com a 

atividade humana, pois é tido como o acúmulo momentâneo de águas por 

deficiências no sistema de drenagem (TUCCI, 1999; TOMINAGA, SANTORO e 

AMARAL, 2009). Tal conceituação é corroborada por Silveira, Robaina e Trentin 

(2014), que também relacionam como causa uma forte precipitação ocorrida num 

curto espaço de tempo, o oposto ao que ocorre com enchentes ou inundações. Aqui, 

a intensidade das chuvas é essencial para sua ocorrência. O processo de 

urbanização e impermeabilização do solo em Rio Grande também propicia situações 

de alagamento. Um exemplo é apresentado Figura 2B, que mostra o cruzamento 

das ruas Coronel Sampaio e Senador Salgado Filho no centro de Rio Grande no dia 

1º de janeiro de 2015. Na ocasião choveu 65 mm entre as 14h30 e as 17h daquele 

dia, o que equivale a 70% do esperado para o mês de janeiro. 

Já as enxurradas acontecem, de acordo com Silveira, Robaina e Trentin 

(2014), em razão de chuvas intensas e concentradas e em relevos acidentados, com 

súbitas e violentas elevações dos leitos dos corpos d’água, escoamento superficial 

rápido e intenso. Embora seja mais comum em ambientes de alta declividade, a 

enxurrada não precisa estar vinculada a processos fluviais para acontecer, pois a 

canalização de leitos de rio e a obstrução do escoamento das águas por estradas, 

pontes e viadutos, pode causar a ocorrência (TUCCI, 1999; TOMINAGA, SANTORO 

e AMARAL, 2009). Kobiyama et al. (2006) citam que as enxurradas ocorrem mais 

próximas aos eventos chuvosos, causando mais perdas humanas e materiais, 

porém com menor extensão territorial. Estas situações não se aplicam a Rio Grande. 

 

3.2 HISTÓRICO DE INUNDAÇÕES E ENCHENTES EM RIO GRANDE 

A fisiografia do município o torna naturalmente suscetível ao impacto pela 

elevação e transbordamento das águas para além dos seus leitos. O principal núcleo 

urbano tem um formato peninsular, o que o torna cercado por corpos d’água em 

suas margens oeste, norte e leste, como foi apresentado na Figura 1. 

Relatos do século XVIII feitos por portugueses já descreviam marismas e até 

extensas dunas, entendidas como entraves à expansão (FERREIRA e ROBAINA, 

2012). A partir de 1780 a economia local voltou-se à economia do charque, trazendo 

as primeiras grandes intervenções antrópicas sobre o meio ambiente: as dunas 

foram utilizadas como matéria-prima para aterro do Porto Velho e das marismas das 

periferias, que serviriam à expansão domiciliar de baixa renda.  
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Como consequência deste padrão de ocupação, os danos em função das 

inundações não tardaram. Um dos registros mais antigos foi em abril de 1857, 

quando as águas invadiram a cidade e interromperam a linha de telégrafo da Vila 

Mangueira. Em outubro de 1873, as águas da Lagoa dos Patos romperam 

novamente o cais, ainda que o acúmulo de chuvas locais não tenha sido o principal 

fator causador, mas a cheia à montante, no Lago Guaíba (TORRES, 2012). O autor 

também traz relatos de abril de 1878, quando de chuvas prolongadas ou torrenciais, 

alagaram o centro e diversas localidades não comumente embrejadas. 

O município cresceu e abarcou diversos outros influxos sociais e econômicos, 

consolidando a cidade como uma das maiores e maiores importantes do Estado, a 

se destacar o comércio de importação e exportação, a produção industrial de bens 

de consumo não duráveis, a pesca, o Polo Naval, a FURG e os loteamentos. Dessa 

forma, atualmente toda península encontra-se ocupada (TORRES, 2012; FERREIRA 

e ROBAINA, 2012). No entanto, as características geotécnicas do substrato arenoso 

inconsolidado e alto nível freático desencorajaram a verticalização das edificações e 

colaboraram para que a cidade se expandisse horizontalmente em direção às 

margens limítrofes à água. 

Como resultado, temos diversas comunidades suscetíveis às inundações 

provocadas pelo extravasamento do Canal do Rio Grande, Lagoa dos Patos e Saco 

da Mangueira. Ferreira e Robaina (2012) identificaram, em mapa, as regiões da Vila 

Dom Bosquinho e Orla da Henrique Pancada como as mais vulneráveis à elevação 

das águas do Saco da Mangueira e da Lagos dos Patos, respectivamente (Figura 3). 

No mesmo trabalho, fazem menção a comunidades com risco de sofrerem com 

alagamentos em virtude da deficiência da drenagem urbana, como Getúlio Vargas, 

Centro e Castelo Branco. 

Em 1941 aconteceu o evento hidrológico de maior impacto no município, que 

ficou conhecida como a ‘Grande Enchente de 41’. Naquele momento, os problemas 

causados pelas águas já eram de conhecimento da população, embora a magnitude 

desse evento ressoe até os dias atuais. Em Rio Grande, entre 10 de abril e 14 de 

maio, choveu por 24 dias intercalados, registrando um total de 397,7 mm (TORRES, 

2012). É como se toda chuva esperada para os três meses mais chuvosos do ano 

se concentrasse num único mês. Segundo o autor, as águas que transbordaram no 

dia 4 de maio alagaram residências e empresas, destruíram maquinários, matéria-

prima e demais produtos e diversos trapiches, além de interromper o trânsito em 
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várias ruas. Na porção sudoeste da península, então pouco densificada, as águas 

da Lagos dos Patos avançaram cerca de 550 metros em direção ao interior do 

Bosque do Silveira. 

 
Figura 3 – Áreas com risco de inundações: 7 e 8 (Vila Dom Bosquinho) e 12, 13, 14 

e 16 (Orla da Henrique Pancada). Áreas com risco de alagamentos: 9 (Centro e 
Getúlio Vargas), e 10 e 11 (Castelo Branco e cercanias). 

 
Fonte: FERREIRA e ROBAINA (2014). 

 
Na transição do século XX para o século XXI, grandes inundações voltaram a 

se abater sobre a cidade. Foram registrados desastres desse tipo em junho de 1984, 

junho de 1992, outubro 2001 e outubro de 2015, sendo que nos três primeiros casos 

não houve grandes precipitações locais. As causas foram o volume de chuvas à 

montante e o barramento das águas no exutório da Lagoa dos Patos graças aos 

ventos no quadrante sul. Isso permitiu a subida da lâmina da água até um metro de 

cota e avanço de 500 metros da água em direção ao interior do continente – essa 

novamente no Bosque do Silveira (FERREIRA e ROBAINA, 2014). 

 Já no evento de 2015, embora o vento no quadrante sul novamente tenha 

sido um fator gerador das inundações, o acumulado de chuvas passou de 200 mm 

naquele mês na cidade (INMET, 2015), invadindo as mesmas ruas centrais que 

foram invadidas nos eventos anteriores. Os principais danos no 1º Distrito foram nas 

áreas de orlas, embora as perdas materiais tenham se concentrado nas localidades 
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da Vila Mangueira, Barra Nova e Barra Velha, banhadas pelo Canal do Rio Grande. 

Por sua vez, o impacto humanitário e econômico, com famílias desabrigadas e 

perdas de áreas cultivadas, se deu no interior do município, notadamente na Vila da 

Quinta (5º Distrito, cujo núcleo urbano é cortado pelo Arroio das Cabeças), Ilha dos 

Marinheiros e Ilha da Torotama (NÍVEL, 2015). 

 

3.3 ESTRATÉGIAS INTERNACIONAIS DE REDUÇÃO DE RISCOS NATURAIS 

 

As principais cidades da Europa Ocidental têm sofrido, ao longo das últimas 

décadas, com as inundações em seus meios urbanos, numa conjunção de fatores 

naturais com antrópicos. Para reduzir esse tipo de risco, a União Europeia editou a 

‘Diretiva 2007/60/EC’, legislação voltada para assessoria e gerenciamento de riscos. 

Essa norma determina que os 28 estados-membro da organização identifiquem 

áreas de perigo e mapeiem a extensão das inundações (KUNDZEWICZ et al., 2018). 

Os autores pontuam que para aumentar a resiliência a inundações, três sistemas 

distintos são requeridos: um para resistir (defesas estruturais), um para absorver e 

recuperar (planejamento espacial, gerenciamento de desastres, seguro) e um para 

adaptação e transformação (tirando vantagem das oportunidades). 

Para lidar com suas as enchentes e inundações, os Países Baixos 

conceberam o programa Ruimte Voor de Rivier1, plano para proteção contra 

enchentes, manejo das paisagens e melhora das condições ambientais. Ao custo de 

US$ 2,2 bi, o projeto contemplou quatro rios: Meus, Waal, Ijessel e Reno. Embora o 

projeto fosse holandês, sua extensão morfológica cobria áreas à montante em 

outros países, como Alemanha, França, Bélgica e Suíça (KUNDZEWICZ et al., 

2018). Esse programa construiu e realocou diques, criou bacias de contenção, 

reduziu a altura dos molhes, removeu obstáculos e construiu o ‘Rio Verde’ - espécie 

de várzea arborizada, que serve para frear o escoamento das águas. Dado que a 

maior parte da atividade econômica dos Países Baixos encontra-se em terrenos 

alagadiços, cheias e enchentes poderiam causar perdas estimadas em cerca de 100 

bilhões de euros (RIJKSWATERSTAAT, 2019). 

O pioneiro e líder global em implementar políticas públicas para reduzir o risco 

de inundações é os Estados Unidos da América (EUA), que criou, ainda em 1936, o 

 
1 Tradução literal para ‘Lugar para o Rio’. Em inglês é chamado de ‘Room for the River’ 
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Ato de Controle de Inundação, o qual serviu de balizamento para medidas 

semelhantes em outros países. Parte dessa política se baseia na construção de 

canais e diques para proteção da população, porém não havia preocupação com a 

conscientização do risco que essa mesma população corre devido ao rompimento 

dessas estruturas (KUNDZEWICZ et al., 2018). 

Em 1968 foi criado o National Flood Insurance Program2, com o propósito de 

criar um seguro contra enchentes e restringir a ocupação de planícies de inundação 

em locais definidos pelo Special Flood Hazard Areas3. O programa, controlado pelo 

Congresso, limita o seguro a comunidades que adotem uso adequados da terra e 

controles preventivos em áreas inundáveis (42 U.S. CODE, 2019). Até 2004, o 

programa era superavitário, no entanto o custo da reconstrução após Furacão 

Katrina fez com que o NFIP passasse a operar no negativo, com débito acumulado 

em US$ 25 bilhões em agosto de 2017 (HOW GOVERNMENT, 2017). 

Uma medida adotada com sucesso se deu após a Grande Enchente de 1993 

ao longo dos rios Mississippi e Missouri. O US Interagency Floodplain Management 

Review Committe4 recomendou que governos locais, estaduais e federais e pessoas 

que vivessem ou tivessem interesse em viver em planícies de inundação deveriam 

se responsabilizar pelo desenvolvimento e fiscalização de atividades de 

gerenciamento desses locais. Também, o comitê recomendou que a administração 

pública deveria adquirir terras à venda e construir estruturas para contenção de 

riscos nas várzeas (KUNDZEWICZ et al., 2018). 

Nos Estados Unidos, uma das regiões mais emblemáticas que sofre com 

desastres naturais é o Delta do Mississippi, seja pelas cheias que ocorrem ao longo 

de sua bacia hidrográfica e tem como nível de base a cidade de New Orleans, seja 

pelos furacões que se abatem sobre o Golfo do México. 

De acordo com Kates et al. (2006), ao longo do tempo as sociedades 

modernas diminuíram a frequência da incidência de desastres, com tempo de 

retorno (TR) de até 100 anos, graças às melhorias tecnológicas e sociais. Contudo a 

forma como fizeram isso possibilitou uma maior vulnerabilidade a grandes eventos 

naturais (TR superior a 100 anos), resultando em perdas de vida ou propriedade, 

imensas perdas populacionais, imigração em massa e colapsos sociais. 

 
2 Programa Nacional de Seguros contra Enchentes, numa tradução livre 
3 Áreas Especiais de Desastres por Enchentes, numa tradução livre 
4 Comitê Revisor Interagências de Gerenciamento de Planícies de Inundação dos Estados Unidos, 

numa tradução livre. 
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No caso de New Orleans, a construção de diques possibilitou uma menor 

incidência de inundações nos centros urbanos, passando sensação de segurança à 

população e ao poder público. Assim, a ocupação populacional próxima a essas 

edificações se densificou. No entanto, para eventos de grandes magnitudes (como 

foi o caso do Furacão Katrina), a catástrofe se torna maior, dado que um número 

imenso de pessoas estará próximo do dique a ser rompido (KATES et al., 2006).  

Para além de ações governamentais, pessoas que residem em casas têm 

procurado construir moradias de forma elevada, acima do nível de enchentes. 

Assim, o espaço vertical entre a residência e a rua é preenchido por garagens, 

depósitos ou escritórios (Figura 4). Logo, em caso de enchentes, o espaço destinado 

ao domicílio é preservado e as perdas são menores. Apesar de tudo, há relutância 

em empregar essas construções devido à estética, custos e limites técnicos (KATES 

et al., 2006). 

 
Figura 4 – Casa elevada em New Orleans. A residência fica a 2,40 m do solo, 

podendo a garagem e o jardim serem utilizados durante períodos de seca. 

 
Fonte: Review (2019)5 

 
Para entender a dinâmica do desastre provocado pelo Furacão Katrina e 

prever situações futuras, diversas organizações fabricaram mapas delineando a 

extensão das áreas alagadas e que possibilitaram inferir a profundidade da água nas 

áreas inundadas. Esses mapas são feitos graças à combinação de modelos digitais 

de elevação (MDE), extensão espacial das inundações e os níveis das águas. A 

 
5 REVIEW, The Architectural. House Prototype by Graft, New Orleans, USA. Disponível em: 
https://www.architectural-review.com/today/house-prototype-by-graft-new-orleans-usa/5218407.article. 
Acesso em: 02 nov. 2019. 
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extensão pode ser obtida com a ajuda de fotos aéreas ou imagens de satélites, ao 

passo que a lâmina d’água pode ser aferida pelas marcas em casas ou prédios 

(JONKMAN et al., 2009). 

 

3.4 LEGISLAÇÃO MUNICIPAL DE RIO GRANDE 

 

Neste item iremos discutir os aspectos considerados relevantes à gestão de 

riscos de inundações e alagamentos no espaço urbano municipal de Rio Grande, 

sendo que todas as leis citadas estão disponíveis em acervo online (RIO 

GRANDE/RS, 2019). 

O Plano Diretor Municipal (PDM) (RIO GRANDE/RS, 2008) traz diretrizes 

para dirimir os conflitos existentes entre a expansão habitacional e a preservação do 

meio ambiente. A Política Municipal de Habitação é um dos elementos que o 

compõe e coloca como norte a coibição de ocupação em áreas de ricos e não 

edificáveis, a promoção da regularização fundiária e a recuperação de APP 

ocupadas por moradias, mas que não sejam passíveis de urbanização. 

Por sua vez, a Política Ambiental Municipal recebe um capítulo próprio no 

PDM, mas diretrizes relativas ao combate a inundações não aparecem. No artigo 40 

há incisos que tratam da implantação de programas de recuperação de áreas de 

risco (inciso XVI), proteção de corpos d’água (inciso XIX) e promoção de parques e 

áreas verdes (inciso XXII). Embora estes elementos auxiliem na diminuição da 

probabilidade de desastres naturais, não há coordenação que objetive o aumento da 

resiliência urbana e populacional às chuvas. 

Somente no inciso III do artigo 100 há uma referência direta às áreas 

alagadiças. No caso, ‘os leitos de cheias’ são considerados espaços físicos de 

interesse paisagístico natural, terão regime urbanístico próprio e ocupação 

condicionada pela preservação dos visuais urbanos. 

Essa ausência de um panorama sobre as áreas do município suscetíveis a 

desastres naturais poderia ter sido revertida através do Plano Ambiental Municipal, 

previsto no artigo 178, inciso V do PDM. No entanto, o trabalho realizado por Tagliani 

e Asmus (2011) mostrou-se muito pobre nesse sentido, além de pouco prático. 

Somente o Estudo de Concepção para Revitalização da Orla do Saco da 

Mangueira, produzido pela Engeplus (2019), avança ao estabelecer cenários de 

desastres sobre a APP e sugerir ações de prevenção. O estudo encontrou como 
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cota máxima de inundação 1,65 m ao analisar dados registrados na estação 

97980000, da Agência Nacional de Águas (ANA), entre 1995 e 2017 (Figura 5). Ao 

simular os dados, estabeleceu-se que o máximo de cota esperado é 1,77 m, porém 

para um TR de 500 anos. Assim, o sistema de escoramento eventualmente a ser 

construído na orla deve ter 2,00 m de cota para plena segurança. 

 

Figura 5 – Níveis de cotas aferidos em estação da ANA, em Rio Grande. 

 
     Fonte: Engeplus (2019). 

 

De posse desses dados, Engeplus (2019) estabeleceu cenários de inundação 

para seis trechos do Saco da Mangueira, com TR variando de 10 a 500 anos. E o 

trecho mais crítico é o mesmo identificado por Ferreira e Robaina (2012): a Vila Dom 

Bosquinho (Figura 6). 

 

Figura 6 – Áreas passíveis de inundações num TR de 10 anos. O trecho se estende 
da Refinaria Rio-grandense (leste) até a Vila Dom Bosquinho (oeste). 

 
Fonte: Engeplus, 2019 
 

Por apresentar uma cota de terreno muito baixa (em torno de 1,00 m), o 

trecho é suscetível a inundações razoavelmente recorrentes; não é preciso um 
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evento de pluviosidade anômala para colocar em risco essa população. Além disso, 

não apenas as habitações que ocupam a APP estão em risco, mas também quem 

está a 800 metros de distância das margens do corpo hídrico. 

Para coibir as inundações ao longo da orla, Engeplus (2019) propõe duas 

frentes de atuação: um sistema de proteção contra inundações e programas 

educacionais. No primeiro caso seriam construídas redes de macrodrenagem com 

trechos superiores à cota de 2,00 m e sistema by-pass, de forma a aliviar as vias 

coletoras quando de eventos de grande pluviosidade; estações de bombeamento; e 

diques de proteção. 

Já para as ações educacionais, Engeplus (2019) propõe a preservação de 

vias e calçadas públicas, utilização de pavimentos permeáveis nas pistas de 

rolamento, programas de coleta e disposição de resíduos sólidos e medidas que 

favoreçam o retardamento dos escoamentos. Essas últimas seriam ações não 

estruturais, mais assemelhadas a normas, e contariam com criação de áreas verdes 

e jardins particulares, plantio de árvores e vegetação, reservatórios particulares para 

captação de águas da chuva e uso de pavimentos permeáveis no interior dos lotes.  

As ações ligadas à habitação e à arborização previstas ou sugeridas por 

Engeplus (2019) já foram previstas nas leis municipais de Parcelamento do Solo 

(RIO GRANDE/RS, 2008) e de Arborização Urbana (RIO GRANDE/RS, 2009). 

Na Lei de Parcelamento do Solo há artigos e incisos tratam especificamente 

de diretrizes e ações do poder público para coibir o risco de desastres naturais 

provocados pelas chuvas. Em seu artigo 5º o inciso I veda o parcelamento do solo 

para fins urbanos em ‘terrenos alagadiços sujeitos a inundações, antes de tomadas 

às providências para assegurar o escoamento das águas ou a proteção para as 

cheias e inundações’. O artigo 6º é mais incisivo ao decretar que nenhum 

parcelamento de solo poderá prejudicar o escoamento natural das águas. Além 

disso, estabelece que o Município poderá exigir a formação de bacias de contenção 

no interior da gleba. 

Por sua vez, o Plano Diretor de Arborização estabelece em seu artigo 5º, 

inciso IV, que os passeios públicos com largura mínima de 2,50 m devem ter, pelo 

menos, 40% de sua área vegetada. Já o Plano Diretor de Mobilidade Urbana 

(MARCHIORO, 2019) poderia sugerir diferentes tipos de pavimentos nas pistas de 

rolamento conforme sua própria classificação de vias estruturantes, secundárias e 

terciárias, no entanto não avançou nesse sentido. 
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3.5 PROPOSTAS DE MELHORIA DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL 

 

Apesar de estar envolto por massas d’água e possuir histórico de desastres 

hidrológicos, o município do Rio Grande não possui uma legislação que trate da 

prevenção e remediação de desastres naturais de forma clara, objetiva e 

coordenada. Isso é um ponto fulcral para que a cidade dê início a um pretenso 

desenvolvimento sustentável. Neste sentido, propomos aqui quatro eixos 

considerados essenciais a serem incorporados na legislação municipal de Rio 

Grande visando o desenvolvimento sustentável do município e a redução de riscos.  

 

3.5.1. Plano diretor de desenvolvimento sustentável 

 

O Plano Diretor Municipal deve juntar seus três subprodutos previstos (planos 

ambiental, habitacional e de mobilidade urbana) em um único Plano Municipal de 

Desenvolvimento Sustentável (PMDS). Dado que os desastres naturais que se 

abatem sobre a cidade têm participação antrópica, não há saída para remediar essa 

problemática sem uma atuação transversal dessas três áreas. 

Neste PMDS, a seção ambiental será responsável por estruturar o 

Zoneamento Ecológico Econômico, definindo suas zonas de desenvolvimento, 

preservação, conservação e reabilitação ambiental. Dentro das zonas urbanas, deve 

classificar as regiões com baixa a alta resiliência a cheias e inundações e com 

menores a maiores suscetibilidades a alagamentos. Todos os corpos hídricos devem 

ser mapeados, estabelecendo suas APP, eventualmente com largura mais restritiva 

do que a proposta pelo Código Florestal Brasileiro (BRASIL, 2012). O documento 

também deverá propor corredores ecológicos e zonas de permanente exclusão de 

urbanização, que servirão para definir das áreas funcionais ambientais. 

Atualmente, a única Zona de Reabilitação existente é no interior da Ilha dos 

Marinheiros. Essa zona deve ser expandida para toda orla urbana ocupada, além de 

estipular planos decenais de retirada de famílias destas zonas de APP de acordo 

com o grau de risco das áreas. Recomenda-se também alargar a APP com base no 

Plano de Revitalização da Orla do Saco da Mangueira e criar escoramentos para 

conter erosões. De pouco ou nada adianta simplesmente demarcar uma APP (já pré-

concebida em legislação) em mapa se nada for feito para recuperá-la anteriormente. 
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Como exemplo, podemos citar as regiões do Parque Coelho e Vila Bernadeth, em 

área de preservação permanente do Saco da Mangueira, atualmente toda ocupada 

(Figuras 2A e 7). No novo Zoneamento Ecológico Econômico esta área deve ser 

classificada como Zona de Reabilitação. 

 
Figura 7 – Mapa da APP do Saco da Mangueira nas regiões do Parque Coelho e Vila 

Bernadeth. 

 
Fonte: Autores (2019). 

 
3.5.2 Substituição de áreas residenciais por áreas de interesse ambiental 
 

Com conhecimento prévio das restrições naturais, a seção de habitação pode 

definir com segurança as unidades de planejamento. Será possível identificar quais 

regiões têm loteamentos impossíveis de serem regularizados em função das 

ocupações de APP, baixa resiliência a alagamentos ou suscetíveis a inundações, 

bem como propor regiões viáveis para realocação dessas famílias. De mesmo modo, 

será possível selecionar zonas exclusivas para retenção de águas, terrenos públicos 

que servirão de bacias para contenção das águas da chuva, efluentes provenientes 

das sarjetas e drenagens pluviais. As bases para essas definições são a literatura 

que relata desastres pretéritos, imagens de satélite e saídas de campo. 

Para exemplificar, juntamos os mapas confeccionados por Engeplus (2019) 

para TR de 10 anos na Orla do Saco da Mangueira e os relatos da extensão de 
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enchentes na margem oeste da península para propor duas modificações nas 

unidades de planejamento municipais. Os dados pesquisados neste trabalho 

demonstram que algumas regiões atualmente passíveis de urbanização são, na 

verdade, zonas de risco. Assim propomos a transformação das Unidades 

Residenciais (UR) 14 e 16 e Área Urbana de Ocupação Rarefeita (AUOR) da Região 

do Trevo em áreas de interesse ambiental (Figura 8). 

 
Figura 8 – Proposta de replanejamento urbano. Na porção noroeste, as UR 14 e 16 
(hoje lindeiras às UR, 15, 17 e 19) e a AUOR do Saco do Martins se juntariam a AF 
da Avenida Henrique Pancada e formaria uma extensa Área Funcional de Interesse 
Ambiental (AF). No Trevo a sul da imagem, uma AUOR seria substituída por uma AF 

também. 

 
Fonte: Autores (2019; modificado do mapa anexo à Lei 7.155/2011, de RIO 
GRANDE/RS, 2011) 

 

No Saco da Mangueira, Engeplus (2019) infere que a área localizada entre o 

Condomínio Trevo e a intersecção entre as rodovias BR-392 e RS-732 ficaria toda 

alagada em eventos de enchentes que ocorrem decenalmente (Figura 9). Na 

legislação que define o regime urbanístico (RIO GRANDE, 2008a; RIO GRANDE, 
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2008b; RIO GRANDE, 2011), essa área é classificada como AUOR, possibilitando 

sua urbanização. No entanto, pela probabilidade de ficar coberta por lâmina d’água e 

por servir de área de retenção de águas, essa unidade deve ser classificada como 

Área Funcional de Interesse Ambiental (Figura 8). 

 
Figura 9 – Área alagada na região do Trevo, com TR de 10 anos. 

 
Fonte: Engeplus (2019). 

 
O mesmo ocorre para a porção sudoeste da península, banhada pela Lagoa 

dos Patos. Relatos das enchentes de 1941 e de 2001 dão conta que as águas da 

laguna invadiram 500 metros para o interior do continente. No caso da borda oeste, 

a legislação municipal define a orla da Avenida Henrique Pancada como Área 

Funcional. No entanto, ao final da via, as áreas lindeiras à Lagoa dos Patos são 

classificadas como Unidades Residenciais – de números 14 e 16. Isso permite que a 

ocupação urbana se dê até o limite da APP – que, devido à fragilidade 

socioeconômica da região e leniência histórica do Poder Público, é suprimida. 

Porém, dado que as águas da Lagoa dos Patos invadem muito além da APP, 

a mera conservação da APP não permite que essas regiões sejam destinadas à 

ocupação antrópica. Logo, ambas UR devem ser substituídas por Áreas Funcionais 

de Interesse Ambiental, estendendo-se da orla até à rua Cristóvão Pereira, também 

conhecida como Corredor do Bosque do Silveira (Figura 8). Isso serviria para que as 

famílias que ali vivem, e o fazem em condições de vulnerabilidade, fossem 

realocadas para outras regiões e a APP seja reabilitada. 

 
3.5.3. Restrição aos pavimentos asfálticos  
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A seção de mobilidade urbana também se insere no contexto de prevenção a 

inundações e alagamentos, pois o asfaltamento impermeabiliza o solo e agrava o 

escoamento superficial e acumulação das águas pluviais. Para isso, deve definir em 

mapa quais vias de Rio Grande são classificadas como de trânsito rápido (limite 

legal de 80 km/h), arterial (até 60 km/h), coletora (até 40 km/h) e local (até 30 km/h), 

de acordo com o Código Nacional de Trânsito (BRASIL, 1997). 

Essa definição se faz necessária para estabelecer quais pavimentos calçarão 

as vias existentes conforme sua classificação. Nas vias de trânsito rápido e arteriais 

o pavimento poderá ser asfáltico, de maior impermeabilização, porém ideal para 

fluxos de maior velocidade. Já as vias classificadas como coletoras e locais não 

poderão ser calçadas com asfalto, mas com materiais de maior permeabilidade, 

como unistein e paralelepípedos, que naturalmente limitarão maiores velocidades. 

Esta restrição está de acordo com a velocidade limite e permitirá uma maior 

infiltração das águas da chuva, reduzindo os riscos de inundações e enchentes. 

Maus, Righes e Buriol (2007) realizaram experimentos de infiltração e escoamento 

superficial de água da chuva para quatro tipos de pavimentos. O asfalto infiltrou 

apenas 29% da água da chuva, ao passo que o paralelepípedo, gramado e concreto 

permeável tiveram taxas de infiltração de 80%, 98% e 100%, respectivamente. 

Na região central, o estacionamento do Supermercado Guanabara possui 

pavimento asfáltico; e a calçada que o separa da rua não possui área verde (Figura 

10 A e B). Logo, temos áreas de circulação de pessoas e de veículos a baixas 

velocidades, desnecessariamente impermeabilizadas. Isso faz com que, mesmo em 

dias de chuvas não torrenciais, essa água escoa diretamente para rua Visconde de 

Paranaguá. Ocorre que essa rua já alaga desde o século XIX, quando a urbanização 

e impermeabilização do solo era irrisória. Com uma medida que obrigue pavimentos 

com capacidade de infiltração mínima de 80% em estabelecimentos dessa natureza, 

diminui-se a probabilidade de alagamentos na área mais propensa a isso. 

Para exemplificar a mudança proposta em relação à malha viária, 

confeccionou-se dois mapas com as ruas e avenidas do Centro, área tida com 

grande risco de alagamento. No primeiro mapa, a situação atual (Figura 11 A); no 

segundo, a proposição de quais ruas (Figura 11 B), com base na legislação vigente, 

por terem velocidades de até 40 km/h, seriam proibidas de possuírem pavimento 

asfáltico. 
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Figura 10. Sinais de alagamento nas proximidades do Supermercado Guanabara, no 

Centro de Rio Grande. A) Estacionamento asfaltado, B) Calçada sem cobertura 
gramada e via de trânsito lento com pavimento asfáltico. 

A) 

 

B) 

 
Fonte: Autores (2019). 
 

Figura 11. Malha viária da região central de Rio Grande. A) Vias asfálticas e 
pavimentos permeáveis existentes; B) Proposta em que apenas as vias com 
velocidades acima de 40 km/h seriam asfaltadas. 
A) MALHA VIÁRIA DA REGIÃO CENTRAL ATUAL 

 

B) MALHA VIÁRIA DA REGIÃO CENTRAL PROPOSTA 

 
Fonte: Autores (2019). 

 
3.5.4 Implementação efetiva de um programa de calçada verde 

 



28 
 

 
As vias coletoras e locais de sentido único deverão contar com calçadas de 

largura de 2,50 m em ambos os lados, de modo que 40% delas sejam cobertas por 

área verde. Assim, a pista de rolamento será projetada para o trânsito de um único 

carro, ao contrário do que acontece atualmente no Centro da cidade, em que vias de 

baixa velocidade são pavimentadas com asfalto, as pistas de rolamento são maiores 

do que o necessário, as calçadas são diminutas, não há áreas verdes e o 

escoamento superficial se dá numa velocidade em que a drenagem não suporta. 

Na Figura 12 são apresentados alguns exemplos que refletem as más 

condições do calçamento na zona central de Rio Grande. A Rua General Bacelar é 

uma via de fluxo lento e mão única, mas possui 9,50 metros de largura na pista de 

rolamento apenas 1,40 m de calçada em cada lado (Figura 12A). Já na Rua General 

Neto, a calçada é larga (chega a 4,60 m em alguns pontos), porém está deteriorada, 

não há cobertura verde e seu tráfego fica obstruído, apresentando frequentes 

alagamentos (Figura 12B). 

 
Figura 12. Exemplos de alagamentos vinculados às más condições do calçamento 

no Centro de Rio Grande: A) Rua General Bacelar. B) Rua General Neto. 
A) 

 

B) 

 
Fonte: Autores (2019). 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Apesar de Rio Grande ser acometida por cheias e inundações desde o século 

XIX, a legislação municipal não trata de prevenção a desastres naturais ou 

antrópicos, como as inundações e alagamentos discutidas neste trabalho. O 

município não necessita de uma engenharia complexa como a presente nos Países 

Baixos ou Estados Unidos, mas deve ter como base as legislações rigorosas de 

prevenção e ações governamentais para danos provenientes das chuvas sejam 

evitados. 

Neste sentido, este trabalho apresenta propostas a serem adotadas no 

planejamento municipal para a redução de riscos. Estas propostas são sintetizadas 

em quatro eixos simples: a estruturação de um Plano Municipal de Desenvolvimento 

Sustentável, a substituição de algumas áreas residenciais por áreas de interesse 

ambiental, a restrição aos pavimentos asfálticos e a implementação de um programa 

efetivo de calçada verde. 

As regiões de menor resiliência para cheias e inundações são conhecidas e 

elas podem ser reabilitadas a partir da recuperação de suas APP (Projeto Orla), 

realocamento de famílias em situações de risco e reclassificação de unidades de 

planejamento então destinadas para urbanização agora para interesse exclusivo 

ambiental. 

No que tange aos alagamentos é imperativo que o município repense a 

pavimentação de suas vias de baixa velocidade e execute uma das poucas políticas 

públicas existentes, de implementação de áreas verdes em calçadas. 

Para isso, os planos municipais não mais deverão ser editados a posteriori da 

nova edição do Plano Diretor, mas anteriormente ao mesmo, pois é o conhecimento 

prévio de áreas complexas como Meio Ambiente, Habitação e Mobilidade Urbana, 

reunidos num único documento, que deverão nortear de forma técnica, didática e 

direta os rumos do município. 

Os estudos e as ações deverão ser coordenados prioritariamente por 

servidores públicos municipais que lidam com as problemáticas urbanas no seu 

cotidiano e tenham noção da possibilidade de mudança real na cidade no 

enfrentamento aos desastres naturais. 
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