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RESUMO

As mudanças climáticas causam impactos crescentes, muitos já conhecidos. Um deles é o aumento do 
nível do mar que, segundo os relatórios do IPCC – Intergovernmental Panel on Climate Change poderá 
ser entre 0,26 e 0,59 metros até o ano de 2100 e entre 4 a 6 metros até 2300. E ainda, com o degelo da 
Groenlândia e da Antártica Oeste, estima-se que este nível atinja 5 a 7 metros.  O presente artigo tem 
como objetivo simular os possíveis prejuízos imobiliários decorrentes de efeitos climáticos na ilha de  
Florianópolis,  estado de  Santa  Catarina,  Brasil.  A pesquisa  se  classifica  como descritiva,  tendo sido 
realizada por meio de pesquisa documental e de avaliação empírica simulada dos efeitos e dos custos  
envolvidos no aumento do nível do mar, com o estudo de caso na ilha de Florianópolis. A Ilha tem grande 
parte de seu território com baixas altitudes, sendo até 5 metros acima do nível do mar, especialmente, as 
praias de Jurerê Internacional, Campeche e Ingleses e as avenidas principais: Beira Mar Norte e Baía Sul.  
O aumento do nível do mar em até 0,59 metros não prevê grandes perdas de terra e de valores; porém, a  
previsão de aumento em 5 metros no nível do mar é muito grave, pois a ilha se dividirá e grande parte dos  
terrenos  e  empreendimentos  de  alto  valor  financeiro  ficarão  abaixo  do  nível  do  mar,  dentre  eles:  o 
aeroporto internacional Hercílio Luz e muitas praias. Isto aumenta a possibilidade de especulação futura  
sobre as terras nas regiões afetadas. Amenizar impactos negativos é possível; contudo, isso ocasionará um 
alto custo e calculá-lo para os próximos 200 anos é inviável. Existem várias possibilidades técnicas para  
proteger  a  cidade,  porém sua  implantação  envolve  problemas  políticos  e  custos.  Assim,  alerta-se  o 
mercado imobiliário e seus parceiros sobre a importância de estudos quanto à influência do aumento do 
nível do mar e os possíveis riscos ao mercado.

Palavras-chave: Mudanças climáticas, Especulação imobiliária, Prejuízo imobiliário.
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ABSTRACT

Climate change is causing increasing impacts, many already known. One is the rise in sea level that,  
according to reports from the IPCC - Intergovernmental Panel on Climate Change will be between 0.26  
and 0.59 meters by the year 2100 and between 4 and 6 meters by the year 2300. Furthermore, with the 
total thawing Greenland and Antarctic West it is estimated that this level go to 5-7 meters. This article  
aims  to  simulate  the  possible  property  damage  resulting  from  climatic  effects  on  the  island  of  
Florianopolis, Santa Catarina, Brazil. The research is classified as descriptive, conducted through a desk 
research and empirical evaluation of the simulated effects and costs involved in increasing sea level, with 
the case study of the island of Florianopolis. The Island has much of its territory at low altitudes, with up 
to 5 meters above sea level,  especially,  the beaches of Jurere, Campeche and Ingleses, and the main 
avenues: Beira Mar Norte and Baía Sul. The increased level of 0.59 meters to sea does not provide great  
losses of land and values, but the forecast increase in 5 meters in sea level is very serious, since the island  
will be divided into several islands and much of the land and developments of high financial value will be  
below sea level, among them: the international airport Hercílio Luz and many beaches. This increases the  
possibility  of  speculation  on  the  future  land  affected  regions.  Mitigate  negative  impacts  is  possible,  
however, this will cause a high cost and calculate it for the next 200 years is not feasible. There are  
several possible techniques to protect the city, but its implementation involves political problems and cost  
sharing. So, warning to the housing market  and their partners about the importance of studies of the 
influence of increased sea level and the possible risks to the market.

Key-words: Climate change, Real estate speculation, Property loss.
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1. INTRODUÇÃO

O uso desordenado dos recursos naturais impacta o meio ambiente. Principalmente, o consumo 
de petróleo, gás e carvão e os derivados deles, causam danos pela queima com o consequente 
aumento de CO2 na atmosfera, segundo o Painel Intergovernamental para a Mudança do Clima 
(Intergovernmental  Panel  on Climate  Change –  IPCC, 2007).  As partes  um,  dois  e  três  do 
relatório do IPCC deixam claro que a previsão de mudanças climáticas é necessária para garantir  
a redução de CO2 – produção e preservação da terra (IPCC, 2007). Há vários outros fatores que 
influenciam o nosso clima.
Até hoje, existem países e cientistas que negam as mudanças climáticas, como EUA ou Jeremy 
Clarkson.  Observa-se que as  mudanças  atuais  do clima são causadas,  em grande parte,  pela 
interferência humana; contudo, este artigo não objetiva abordar esta questão.
Existe hoje movimentos recentes da construção civil por parte de alguns países desenvolvidos, 
que  tem  sido  apresentadas  como  uma  alternativa  viável  para  a  mudança  nos  projetos  de 
construção com vistas a garantir uma "zero energy home" ou "passive house" (Feist, 2009). Em 
outras  palavras,  as  chamadas  "casas  verdes",  que  podem  ser  o  futuro  dos  novos  edifícios 
residenciais, comerciais e industriais.
Porém, não é somente a nova construção que deve ser objeto de preocupação, mas também, os 
edifícios existentes, porque muitos tem uma vida útil de 50 anos ou mais. Estes edifícios não 
haviam  sido  avaliados,  especificamente  no  que  diz  respeito  ao  uso  de  energia  e  eficiência 
energética.  Para facilitar  estes avanços na eficiência  energética dos edifícios,  novas áreas de 
conhecimento e gestão, tais como Facility Management – FM, estão sendo desenvolvidas. Estas 
preocupações de energia se incorporaram à gestão da construção civil. 
Com tudo isso, o imóvel fica mais sustentável, o que é bom para o meio ambiente, mas não 
resolve a grande gestão do impacto das mudanças climáticas sobre o imóvel. Mudanças estas 
sentidas, principalmente, porque os extremos climáticos estão cada vez mais fortes, seja, o calor 
no verão, o frio no inverno, a velocidade do vento e os furacões, por um lado a falta de chuva e 
por outro lado, as enchentes causadas pelo excesso de chuva em um determinado período, e raios 
com maior força e maior campo elétrico-magnético. Em todos estes eventos, assiste-se a perda 
de vidas humanas. Além dos imóveis residenciais, comerciais e industriais, que sofrem perda 
parcial ou mesmo total.
Os  pequenos  danos  ficam  normalmente  por  conta  dos  proprietários  e  os  maiores,  se  o 
proprietário tiver um seguro, a cargo das seguradoras. Como o imóvel é um bem de alto valor 
agregado, cada dano, facilmente pode chegar a um alto valor. Com os aumentos dos danos e os 
pagamentos dos seguros, se eleva o valor do seguro, que depende da região e do bem segurado 
até a impossibilidade de assegurá-lo. Existem hoje, regiões onde é difícil e até impossível, fazer 
certos seguros para garantir o imóvel. Como por exemplo, a extinção do seguro contra enchentes 
na cidade de Hamburgo/Alemanha, já que as enchentes costumam ocorrer de uma a duas vezes 
por ano. 
No Brasil,  assiste-se a cada ano secas e períodos de estiagem bem como excesso de chuva, 
causando enchentes, por exemplo, na grande São Paulo, em partes de Santa Catarina e Rio de 
Janeiro. Mesmo assim, somente recentemente, começaram as pesquisas sobre estes efeitos com a 
possibilidade de prevenir, como no caso das enchentes, em Florianópolis (LLANTADA, 2011)
Melhor planejamento,  prevenção e controle da poluição são essenciais;  contudo, os impactos 
climáticos são evidentes. Porém, adaptar-se a estas mudanças não é tão fácil, governos levam 
anos para modificar a legislação, o Plano Diretor e fiscalizar a construção civil. Por exemplo, a 
Alemanha levou quase dois anos para adaptar o código civil em função do aumento do peso da 
neve, por que vários prédios caíram pelos cálculos "errados", devido ao aumento do peso da 
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neve.  Desta  forma,  o  objetivo  deste  artigo  é  simular  os  possíveis  prejuízos  imobiliários 
decorrentes dos efeitos climáticos na ilha de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, Brasil.

2. METODOLOGIA

A pesquisa se classifica  segundo Vergara (2009) quanto aos fins  e quantos  aos  meios.  Esta 
pesquisa se caracteriza como exploratória e descritiva quanto aos fins, uma vez que pesquisas 
exploratórias buscam “maiores informações sobre determinado assunto” (VERGARA, 2009) e 
são indicadas “quando se tem pouco conhecimento do assunto.” (MARTINS, 1994, p.30).
Quanto aos meios,  este trabalho pode ser definido como pesquisa documental e de avaliação 
empírica simulada dos efeitos e dos custos envolvidos no aumento do nível do mar, com o estudo 
de caso na ilha de Florianópolis. Conforme Gil (2010), na pesquisa documental, os materiais 
utilizados, geralmente não receberam um tratamento analítico. Como fontes de informação foram 
utilizados livros e artigos, de âmbito nacional e internacional.

Figura 1: Etapas da pesquisa

Na primeira etapa foi feita uma busca das informações referentes aos relatórios do IPCC e de 
dados  bibliográficos  sobre  o  assunto.  Na  segunda  etapa,  foram levantadas  a  situação  atual, 
mudanças climáticas e dados geográficos da ilha de Florianópolis.
A terceira etapa é formada pelas simulações do aumento do nível do mar, buscando atingir o 
objetivo do artigo, verificando como ficaria a situação com cada aumento e conseqüências, e na 
última etapa, analisam-se os resultados das simulações com a apresentação da discussão final.
A pesquisa começou em agosto de 2007 e teve sua conclusão julho de 2012.



Página 3 de 14

3. REFERENCIAL TEÓRICO

3.1. Mudança climática

O início da discussão sobre as mudanças climáticas sugiu na década de 1980 com Decker, Jones 
e  Achtuni  (1986),  principalmente,  na  área  da  agricultura,  em  que  foi  pesquisada  sob  a 
perspectiva econômica (MOORE; NEGRI, 1992). 
No decorrer  do tempo,  em especial  na última década,  houve um interesse  muito  grande em 
conhecer melhor as causas e os efeitos bem como os impactos das mudanças climáticas. Filmes 
como “Uma verdade inconveniente” promovido por Al Gore (direção de Guggenheim, 2006) e 
publicações, como Giddens (2009), Intergovernmental Panel on Climate Change (2007) deram a 
este movimento um grande avanço, contribuindo para elevar a consciência sobre os prováveis 
riscos das mudanças climáticas (HOGAN, 2009).
Hoje em dia, diversos grupos estudiosos ao redor do mundo estão pesquisando em diversas áreas 
os  impactos  da  mudança  climática  para  as  atividades  humanas  (SOLOMON ET al.,  2007). 
Atualmente,  o  aquecimento  global  não  é  mais  questionado,  apesar  de  que ainda  exista  uma 
discussão sobre as reais conseqüências do aquecimento (RIBEIRO, 2008). Essas conseqüências 
afetarão a vida humana, independentemente se área urbana ou rural (WILBANKS et al., 2007; 
BICKNELL; DODMAN; SATTERTHWAITE, 2009; RIBEIRO, 2008): ondas de maior calor e 
freqüência  em áreas  urbanas;  deterioração da qualidade  do ar;  degelo dos  pólos  e  das  áreas 
cobertas de gelo e, consequente, aumento do nível do mar; aumento de áreas de risco decorrentes 
de chuvas mais intensas e freqüentes em regiões tropicais, que poderão levar os deslizamentos e 
alagamentos. No contexto dessas previsões das alterações climáticas, a variedade de perigos é 
eminente  e infelizmente,  os governos se mostram incapacitados  de agir  de forma preventiva 
(BARTLETT  et  al.,  2009;  SATTERTHWAITE  et  al.,  2007;  SATTERTHWAITE,  2008; 
TANNER et al., 2008).
Pelos  altos  valores  investidos  em imóveis  e  a  alta  densidade  de  pessoas  em áreas  urbanas 
(UNITED NATIONS POPULATION FUND, 2007) a preocupação com as mudanças climáticas 
e seus efeitos deve ser crescente. Martins e Ferreira (2011, p. 614) relatam, que "é praticamente 
impossível conceber qualquer resposta mitigadora ou ação adaptativa sem enfrentar a discussão 
sobre cidades, urbanização e governança local."Para completar, não existe ainda uma literatura 
abundante e consolidada sobre cidades e mudança climática (SATTERTHWAITE et al., 2009). 
Devido esta lacuna na literatura, os relatórios do IPCC ganham mais força, principalmente, os do 
Grupo de Trabalho II, responsável por impactos, adaptação e vulnerabilidade, como fonte para 
identificar prováveis impactos das mudanças climáticas em cidades (PARRY et al., 2007).
Nesse contexto, estão as preocupações com a velocidade dessas mudanças e seus impactos sobre 
o planeta como, por exemplo, o derretimento das geleiras nos polos e o considerável aumento do 
nível do mar em apenas um século (MARTINS; FERREIRA, 2011).
Os relatórios do IPCC (2007) determinam que o nível das marés poderá aumentar entre 0,26 e 
0,59 metros  até  o ano de 2100 e entre  4 a 6 metros  até 2300. Mais preocupante  é ainda,  a 
estimativa que com o degelo da Groenlândia e da Antártica Oeste, este nível atinja 5 a 7 metros 
(IPCC, 2007).
Nessas  condições,  torna-se  necessário  adotar  o  princípio  da  precaução  e  levar  adiante  o 
imperativo da adaptação,  aqui  entendido como medidas  que visam proteger  a população dos 
impactos da mudança climática e da variabilidade natural do clima (Ribeiro, 2008).
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3.2. Plano Diretor

De acordo  com o  art.  182,  caput,  da  Constituição  Federal,  “a  política  do  desenvolvimento 
urbano, executada pelo Poder Público Municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem 
por objetivo o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de 
seus  habitantes”  (BRASIL,  2005).  Sendo que,  em seu  §  1º  define  o  Plano Diretor  como o 
instrumento básico da política urbana.
As Leis 9.785/99 e, mais tarde, 10.257/01 (Estatuto da Cidade) (BRASIL, 2001) dispõem sobre o 
Parcelamento  do Solo Urbano;  e  regulamenta  os  artigos  182 e 183 da Constituição  Federal, 
estabelecendo  diretrizes  gerais  da  política  urbana  e  dando,  ambas,  outras  providências, 
reforçando  o  dispositivo  constitucional,  as  quais  condicionam  a  aplicação  da  maioria  dos 
instrumentos  urbanísticos  ao  disposto  no  Plano  Diretor.  Assim,  as  principais  diretrizes  do 
Estatuto da Cidade são (SOUZA, 2002):

• garantia do direito a cidades sustentáveis;
• função social da propriedade;
• gestão democrática da cidade com a participação da população;
• recuperação dos investimentos do poder público que tenham resultado em valorização 

imobiliária;
• justa distribuição dos ônus e dos benefícios do processo de urbanização;
• adequação dos instrumentos da política econômica, tributária e financeira aos objetivos 

do desenvolvimento urbano.

De acordo com Saule Júnior (2002, p. 21), o Estatuto da Cidade aborda o Plano Diretor com 
grande ênfase, pelo fato “deste ser o principal instrumento para os municípios promoverem uma 
política urbana que tenha por objetivo o pleno respeito aos princípios das funções sociais da 
cidade e da propriedade urbana e garantir o bem estar de seus habitantes”. O objetivo principal  
do Plano Diretor é estabelecer como a propriedade urbana levará a efeito a sua função social, de 
maneira a garantir aos cidadãos o acesso à terra urbanizada e regularizada, dotar a todos o direito 
à moradia e aos serviços urbanos. O mesmo, elaborado pelos municípios, atenderá “sempre mais 
diretamente aos seus objetivos, quanto mais forem abertos à inovação e à criatividade, e quanto 
mais estimularem a participação dos cidadãos e a produção coletiva” (BRASIL, 2004, p.28).
O Plano Diretor é um instrumento eficaz de gestão ou controle ambiental na medida em que as 
informações do meio ambiente, geradas, respondem, efetivamente, às necessidades e restrições a 
ele impostas (FRANZONI, 2000; LOCH; SILVA; DAMO, 2004).
A questão ambiental refere-se à forma pela qual a sociedade se relaciona com a natureza. Inclui 
tanto as relações sociais, econômicas, como as complexas relações entre o mundo físico-químico 
e orgânico (FRANZONI, 1993).

3.3. Planta de Valores

As Plantas de valores ou Planta de Valores Genéricos (PVG) são plantas de regiões urbanas onde 
são  indicadas  em cada  face  de  quadra,  os  valores  unitários  (R$/m²)  genéricos  utilizados  na 
formação do valor de cada imóvel (terreno) para fins de tributação. Algumas vezes, organizam-
se listas relacionando as quadras ou ruas com os respectivos valores do metro quadrado para os 
diversos terrenos ou edificações (ZANCAN,1996).
Para Michael (2004), a PVG é parte integrante e básica do sistema de informações do cadastro 
municipal e juntamente com o cadastro imobiliário, forma a base de todo cálculo do Imposto 
sobre a propriedade predial  e territorial  urbana (IPTU) e Imposto sobre transmissão de bens 
imóveis  (ITBI).  A  organização  de  Plantas  de  Valores  Genéricos  reais  de  mercado  pode 
beneficiar as municipalidades de diversas formas favorecendo (ZANCAN, 1996; SILVA, 2006): 
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a justiça tributária; os processos de desapropriações; a normalização do mercado imobiliário; a 
formação de critério para a cobrança de contribuição de melhoria.
Michael (2004) afirma que, na elaboração da Planta de Valores um dos principais problemas 
encontrados é a utilização de métodos inadequados ou ultrapassados que não contemplam as 
variáveis necessárias para caracterizar cada imóvel, defrontando-se com valores completamente 
diferentes da real situação do mercado imobiliário, induzindo a injustiça fiscal.
Outro problema encontrado é a atualização incorreta ou a desatualização da planta de valores. A 
atualização das plantas, na maioria dos casos, é realizada por meio de correção monetária para os 
anos subsequentes gerando iniquidade e impedindo o exercício da justiça fiscal  (MICHAEL, 
2004).
Uma correção realizada dessa forma não capta as variações de valores por imóvel ou região, já 
que  não existe  um mercado  imobiliário  em um município.  Sempre  existem regiões  em um 
município, que são mais beneficiadas do que outras, pelo investimento público ou privado, e, 
assim,  terão  uma  maior  valorização  imobiliária.  Já,  Averbeck  (2003)  salienta  que,  os 
proprietários de áreas valorizadas terão vantagens em relação aos outros proprietários, pelo fato, 
que ambos estão pagando IPTU sobre valores desatualizados.
Dessa forma, o acompanhamento da evolução do mercado imobiliário e a constante atualização 
dos valores da Planta de Valores Genéricos são fundamentais com vistas a buscar a justiça a 
todos os proprietários, pois sempre há alterações significativas, especialmente quando maior for 
a cidade. Para tanto, é fundamental ter um cadastro técnico atualizado, que contenha informações 
básicas dos imóveis e da sua localização. Essas informações poderão ser utilizadas nos processos 
de atualização e para novas avaliações sobre a base cadastral, facilitando o trabalho de avaliação, 
uma vez que as características dos imóveis e dos locais já estarão estabelecidas.
A finalidade principal de uma PVG é fornecer os valores de mercado atualizados dos terrenos, 
quadra por quadra, ao longo dos logradouros de um determinado município. Para se chegar ao 
valor de mercado, ou valor venal, deve-se adotar metodologia que siga normas e procedimentos 
que possam garantir a fidedignidade dos resultados obtidos. Com o objetivo de elaborar uma 
Planta de Valores, é necessário que o município em questão, conheça o seguinte: Lei Municipal 
que trata de obras e o Código Tributário Municipal;  Lei Municipal  que fixa Normas para o 
Zoneamento da Área Urbana e de Expansão Urbana do Município; Lei Municipal que regula o 
Parcelamento  do solo para fins urbanos e outras informações  que,  de alguma forma possam 
interferir na determinação de valor de imóveis.

4. ESTUDO DE CASO

O estudo de caso aborda a Capital do Estado Santa Catarina (Brasil), a cidade de Florianópolis 
(Figura 2). Florianópolis é uma ilha, porém, seu território avança para o Continente, como por 
exemplo, os Bairros de Coqueiros e Capoeiras. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística  –  IBGE (2011),  a  cidade  tem 427.298  habitantes,  sendo  que,  97% mora  na  ilha 
(Figura 2).
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Figura 2: Cidade de Florianópolis. Fonte: Wikipedia (2012)

A ilha de Santa Catarina possui uma forma alongada e estreita, com comprimento médio de 54 
km e largura media de 18 km (Figura 3). Localiza-se em paralelo ao continente, separada por um 
estreito canal. O ponto mais alto da ilha é o Morro do Ribeirão, com 532 metros de altitude. Mas  
grandes partes da ilha ficam quase no nível do mar, onde se situam os bairros e o centro (Figura 
3).

Figura 3: Ilha de Florianópolis (de Sul para Norte)
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5. SIMULAÇÕES

Baseado nos dados do IPCC, pode-se definir dois cenários, sendo o primeiro o aumento do nível 
do mar de até 0,59m até o ano 2100 e, o segundo, considerando uma média de aumento de 5m 
até o ano 2300. Para discutir ambos os cenários, primeiramente, apresenta-se a situação atual. A 
Figura 3 demonstra que a ilha de Florianópolis tem varias partes que estão no nível do mar.

5.1. Situação atual

Com base na Figura 4, percebe-se que a parte branco tem nível até 10m. A cor azul demonstra 
rios e córregos. A cor vermelha é usada para demonstrar ruas e rodovias. Algumas praias foram 
caracterizadas com cores específicas, como verde. As linhas de níveis topográficos receberam a 
cor preta e laranja.

Figura 4: Mapa atual da Ilha de Florianópolis

As áreas cor de laranja formam um conjunto de linhas de níveis de altura. Por isso, as áreas 
brancas, azuis e vermelhas são aquelas que estão, na maioria, próximas do nível do mar e, assim, 
apresentam os maiores riscos.

5.2. Simulação 2100

A simulação do ano de 2100 tem como base um amento do nível do mar de 0,59m. A Figura 5 
demonstra a simulação do ano 2100, em que a cor azul clara representa as áreas abaixo da marca 
de 0,59m. Percebe-se que, as maiores áreas de risco estão no norte da ilha, praias como Jurerê 
Internacional,  Jurerê,  Canasveiras  e  Campeche,  além  de  Bairros  como  Armação,  Cacupé  e 
Pântano  do  Sul,  Santa  Mônica.  E  ainda,  uma  parte  do  Manguezal  do  Rio  Travares  e  do 
Manguezal do Rio Ratones. Além destas áreas que serão inundadas, tem ainda áreas de risco, 
que podem ser afetados pelas ondas, como os Bairros Agronômica e Itacorubi.
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Figura 5: Simulação da Mapa da Ilha no ano 2100

Percebe-se ainda, que há varias áreas brancas na Figura 5, e assim, dependendo do nível de mar, 
poderão ser afetadas. As possíveis soluções para se evitar serão discutidos no tópico 6.

5.3. Simulação 2300

Figura 6: Simulação da Mapa da Ilha no ano 2300
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Em relação a 2100, a simulação para o ano de 2300 (Figura 6), apresenta mais áreas inundadas 
pelo  aumento  de  5m,  do  nível  de  mar.  Demonstrando  mais  bairros  afetados,  além  dos 
anteriormente citados: pequenas partes dos Bairros Ingleses, Centro, Córrego Grande, Saco dos 
Limões e a maior parte dos Bairros da Agronômica, Itacorubi, João Paulo, Rio Travares; toda a 
localidade  da  Barra  da  Lagoa,  Carianos,  Costeira  do  Pirajubaé,  Lagoa  da  Conceição,  Santa 
Mônica, Tapera; e quase todo o Manguezal do Rio Ratones e Parque Florestal do Rio Vermelho.
Neste cenário, grande parte da ilha, principalmente, as áreas urbanas com imóveis de alto valor, 
como Campeche, Canasveiras, Jurerê internacional, Lagoa da Conceição e Santa Mônica, serão 
afetados. Neste cenário, a previsão é de que o aeroporto, a rodoviária e a Universidade Federal 
de  Santa  Catarina  não tenham mais  condições  de  funcionamento.  E,  provavelmente,  se  não 
houver intervenção, todos os imóveis serão invadidos pelo mar. Dessa forma, faz se necessário 
verificar as possibilidades de soluções para salvar partes da ilha.

6. POSSÍVEIS SOLUÇÕES

Com estes cenários fica a pergunta: como será possível salvar grande parte dos imóveis de uso 
habitacional, comercial e industrial?
Cidades  como:  Hamburgo/Alemanha,  Nova  Orleans/EUA  e  Veneza/Itália  ou  países  como 
Holanda apresentam soluções para este problema. Simplesmente deixar que cada proprietário 
crie um sistema de contenção da água, como aconteceu em Hamburgo no mercado de peixes, 
mas não resolve o problema. Por exemplo, garagens subterrâneas não tem chance de uso, sendo 
inviáveis no caso de enchentes, pois portas de metal, isolantes e sacos de areia não resolvem o 
problema.
Colocar um muro, como foi feito em Nova Orleans pode ser uma alternativa para proteção. Mas, 
em situações extremas como furacões e ondas altas, não é o suficiente, a exemplo do furacão 
Katrina em 2005, em que as represas de proteção contra  o rio Mississippi e contra  a Lagoa 
Pontchartrain falharam, ocasionando enchentes na cidade inteira. Estima-se que o novo sistema 
de proteção custará mais de US $ um bilhão.
Veneza, por sua vez, tem a cada ano, enchentes e busca amenizar a situação com a elevação dos 
prédios. Contudo, isso tem um alto custo, exigindo que cada imóvel fique, por um bom tempo, 
sobre caixas flutuantes, até que seja terminada a construção de toda uma nova fundação. Além 
disso, não se sabe ao certo, até que nível levantar para evitar futuras enchentes. E ainda, há de se 
considerar a dificuldade de fazer esta operação para toda uma cidade, assistindo-se a enchentes, 
principalmente, nas praças, pontes e ruas. Também, há o risco, da queda de um prédio, pois as 
caixas flutuantes não podem se mexer, afetando a estrutura do prédio.
O país mais conhecido por estar abaixo do nível do mar é a Holanda. Onde, há um sistema de 
diques  e  canais,  que  protege  todo  país  (sistema  de  tradição  com  vários  séculos  de 
desenvolvimento e cada ano, investe-se mais para a manutenção e melhoramento nesse sistema). 
O custo de tudo isso, ainda não foi estimado,  mas deve passar facilmente os dez bilhões de 
Euros.
Voltando ao perfil da ilha de Florianópolis, soluções como a da Holanda, parcialmente poderiam 
funcionar, principalmente, em torno do aeroporto. A criação de represa pode até funcionar, na 
costa entre a ilha e o continente, mas próximo ao mar aberto seria uma solução duvidosa. Além 
disso, quem dos moradores das praias como Jurerê Internacional ou Campeche aceitaria uma 
represa em frente da casa, para evitar futuras enchentes? E, ainda, quem arcaria com os custos 
dessas adequações? Provavelmente, a prefeitura não teria verba suficiente para tal, o que poderia 
significar algo em torno de R$ um bilhão. Ou ainda, distribuir os custos para os proprietários 
geraria discussões, pois aqueles que possuem imóveis em locais mais altos provavelmente não 
aceitariam o ônus de dividir esses custos com os moradores com propriedades no nível do mar.
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7. CONCLUSÃO

Nos últimos anos, a mudança climática tem sido pauta de inúmeros debates, mas qual será o 
impacto real dessas mudanças? O Intergovernmental Panel on Climate Change determinou, nos 
seus relatórios, que o nível do mar aumentará entre 0,26 e 0,59 metros até o ano de 2100 e entre 
4 a 6 metros até 2300. Com base nestes dados, foram criados dois cenários, um para o ano de 
2100 e outro para o ano de 2300. Principalmente, na segunda simulação, percebe-se que boas 
partes  da  ilha  de  Florianópolis  ficarão  abaixo  do  nível  do  mar,  Bairros  como  Jurerê 
Internacional, Campeche, Santa Mônica e Lagoa da Conceição. O aeroporto e a Universidade 
Federal de Santa Catarina não teriam mais condições de funcionamento. O prejuízo de imóveis 
residenciais,  comerciais  e  industriais  seria  muito  grande,  já  que estes  bairros  – conforme as 
simulações feitas – estariam permanentemente, abaixo do nível do mar.
Também foram apresentadas  alguns possíveis  soluções  para a  Ilha.  Criar  uma represa como 
construção mais simples e, consequentemente, mais barata, funcionaria somente na costa da ilha 
com o continente, e ainda, seria um risco. Sobre a questão do convencimento do proprietário do 
imóvel quanto a importância da construção de tal represa de proteção em frente da casa, também 
fica a incógnita. Um sistema de diques e canais não funcionaria para toda a ilha, pela falta de 
área para construir tal sistema.
Enfim,  ainda tem-se a questão de quem pagaria por tais  investimentos.  Contudo, é iminente 
começar cedo, porque a proteção necessita altos recursos (estima-se cerca de R$ um bilhão), 
além de tempo para preparar a ilha.
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