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RESUMO 

 

No Brasil o acelerado processo de urbanização derivado da migração do campo para a 

cidade impacta de sobremaneira as bacias urbanas, que carentes de uma regulação específica 

como, por exemplo, Planos de Drenagem Urbana, tem sua dinâmica hídrica completamente 

alterada quando comparada com uma bacia rural. Essa acelerada migração gera uma série de 

fragilidades nas mais diversas áreas sociais, como saúde, habitação, educação, segurança, 

dentre outras. Diante das características prementes dessas fragilidades, por certo, a drenagem 

urbana fica “negligenciada” a um plano secundário. Assim, acorrentada a esse processo está a 

ocupação de áreas frágeis como planícies de inundações e encosta de morros, canalizações e 

retificação de cursos naturais de águas, desmatamento, impermeabilização excessiva do solo 

que juntos produzem significativas mudanças no ambiente natural e, por conseguinte, no 

escoamento das águas das chuvas. Entre as mudanças produzidas, destacam-se de forma 

negativa as inundações. A presente dissertação tem por fito descrever os caminhos para inserir 

um novo “modus operandi” na gestão do escoamento das águas pluviais na bacia hidrográfica 

do Rio Itapocu, que venha contribuir na harmonização do ambiente construído e do meio 

natural. Com recursos advindos da engenharia civil, florestal, ambiental, sanitária, ciências 

sociais e ainda arquitetura, propõe-se uma metodologia para definição da taxa de 

permeabilidade mínima que associada à hierarquização de medidas compensatórias, 

notadamente, ao dimensionamento de uma trincheira de infiltração, efetiva o controle do 

escoamento aos moldes da bacia florestada, pré-urbanização. Alicerçado nas filosofias da 

drenagem urbana sustentável e do “Small is Beautiful” ou “O pequeno é maravilhoso”, esse 

“modus operandi” apresenta como resultados, tendo por base os dados do maior município da 

bacia, Joinville, uma economia pretérita – 1990 a 2013, da ordem de R$ 1.300.000,00 (um 

milhão e trezentos mil de reais) e presente de cerca de 70% por lote na implantação do 

sistema de drenagem. Advoga ainda, no sentido da atualização da NBR 10.844/1989 

contemplando o princípio da drenagem urbana sustentável em sua vertente “controle na 

fonte”.  

 

Palavras Chaves: Drenagem Urbana Sustentável, Trincheira de Infiltração, Controle 

no lote 
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Avaliation of Methods to the Control of Runoff Towards the Sustenable Urban 

Drainage in the Itapocu Watershed-SC 

 

 
ABSTRACT 

 

In Brazil the breakneck pace of urbanization caused by migration from the rural area 

to the cities impact particular the urban basins, underfunded of a specific regulation as for 

example, Urban Draining Plans, has its hydric dynamic completely modified when compared 

with a rural basin. This acceleration of migration creates great fragilities in several social 

areas, as health, housing, education, security, among others. All those previous 

characteristics of fragilities, for sure, the urban draining is “neglected” to a second plan. 

So, chained to this process is the occupation of fragile areas as the inundation plains 

and hillsides, canalizations and ratification of natural water curses, deforestation, seal soil 

that together produce significant changings in the environment and, by consequence in the 

rain running. Among the produced changings, the inundations are negative highlighted. The 

current dissertation has the intention to describe the ways to insert a new “modus operandi” 

to the pluvial water draining management in the hydrographic basin of the Itapocu River, that 

encounter to contribute to the environment harmonization and its natural environment 

building process. Resources from the civil, environmental, sanitary, social sciences and 

architecture engineering, a methodology is proposed to define the minimal permeability rate 

that associated to the compensatory measurements ranking, notable, to the sizing of a 

infiltration trench, implements the control of flowing to the molds of the afforested basin, pre-

urbanization. Founded on urban draining sustainable philosophies and of the “Small and 

Beautiful” or “The small is wonderful”, this “modus operandi” states as results, basing the 

data of the largest city of the basin, Joinville, a former economy – 1990 to 2013, rank of R$ 

1.300.000,00 (one million three hundred thousand reais) and current around 70% per lot to 

the implementation of the draining system.Advocate yet, in the sense of updating of NBR 

10.844/1989 contemplating the principle of the sustainable urban draining   in its dimension 

“source control”. 

 

Key-words: Sustainable Urban Draining, Infiltration Trench, Control in the lot 

 
 



 9

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1.1 – Região Hidrográfica Atlântico Sul onde está inserida a Bacia do Rio Itapocu (área amarela) no 
contexto federal (BRASIL, 2014) ......................................................................................................................... 21 

Figura 1.2 – A vertente do Interior (tonalidade verde) e a do Atlântico (tonalidade laranja), com destaque o limite 
da Bacia Hidrográfica do Rio Itapocu (Steinback e Tomaselli, 2013:14) ............................................................. 22 

Figura 1.3 – Limites administrativos dos municípios em comparação ao limite do divisor topográfico da bacia do 
Rio Itapocu (Steinback e Tomaselli, 2013:15) ...................................................................................................... 24 

Figura 1.4 – Representação na forma tridimensional do limite da bacia do Ribeirão Grande – Jaraguá do Sul – 
que por sua vez é uma sub-bacia da bacia do Rio Itapocu (Steinback e Tomaselli, 2013:6) ................................. 25 

Figura 1.5 – Mapa das sub-bacias da Bacia do Rio Itapocu (Steinback e Tomaselli, 2013:14) ............................ 26 

Figura 1.6 – Inundações graduais e inundações bruscas (Kobiyama et al., 2006:47) ............................................ 27 

Figura 1.7 – Ilustração dos conceitos de inundação, alagamento, enchete, Defesa Civil (São Bernardo do Campo 
– SP, 2014) ............................................................................................................................................................ 27 

Figura 1.8 – Ocorrências de cheias para o estado de Santa Catarina. Em detalhe, o norte do Estado onde aparece 
a bacia do Rio Cubatão com duas (02) ocorrências em cinco (5) anos classificada como preocupante (Santa 
Catarina, 2006:215 apud Santa Catarina, 1997). ................................................................................................... 28 

Figura 1.9 – Ocorrência das inundações bruscas distribuídas nos municípios do estado de Santa Catarina e com 
destaque a Bacia do Itapocu (Brasil, 2011:37) ...................................................................................................... 29 

Figura 1.10 – Unidades geológicas das bacias dos Rios Itapocu (destaque em negro), Itajaí-Açu e Tijucas (Asp et 
al., 2009:102) ......................................................................................................................................................... 31 

Figura 1.11 – Perfil longitudinal dos Rios Itajai, Tijucas e Itapocu (Asp et al., 2009:104) ................................... 33 

Figura 1.12 – Perfil longitudinal do Rio Itapocu (Roller, 2012:33) ...................................................................... 33 

Figura 1.13 – Cobertura vegetal segundo o seu estágio de desenvolvimento (AMVALI, 2012: 6 do Inventário 
Florístico Floresta - IFFSC- 2007) ........................................................................................................................ 34 

Figuras 1.14 – Remanescentes das florestas nos municípios da bacia do Rio Itapocu (AMVALI, 2012:6 apud 
Atlas SOS Mata Atlântica, 2005-2008) ................................................................................................................. 34 

Figura 1.15 – Ciclo da água ou hidrológico, adaptado de Poleto (2008:10) .......................................................... 40 

Figura 1.16 – A taxa de infiltração para vários tipos de solos, derivados dos estudos de Withers e Vipond (1974), 
citados por (Guerra, 1998:167) .............................................................................................................................. 43 

Figura 1.17 – A taxa de infiltração para solos florestados por pinheiros e solos desnudos, extraídos dos estudos 
de Straher (1925), in: Dunne e Leopold (1978), citados por (Netto, 1998:121) .................................................... 43 

Figura 1.18 – Representa o perfil da infiltração em um solo argiloso e arenoso (Lucas, 2011:43 apud Richard, 
1996)...................................................................................................................................................................... 45 

Figura 1.19 – Esquema do experimento de Darcy, onde: Z – carga de elevação ou carga de posição; ∆h = 
variação da carga total; L – distância entre os piezômetros e Q a vazão. .............................................................. 45 

Figura 1.20 – O escoamento superficial em relação à cobertura florestal formatado a partir de Balbínot et al. 
(2008:140) apud Arend (1942) .............................................................................................................................. 50 

Figura 1.21 – O escoamento superficial em relação à cobertura florestal (Bacellar, 2005:9, apud Bosch e 
Hewlett,1982) ........................................................................................................................................................ 50 

Figura  1.22 – Correlação de migração (População  Urbana x Rural) 
www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/censo2010.shtm.............   ........... ..................................................51 

Figura 1.23 – Crescimento acelerado da população em grandes metrópoles, em que se observa a curva 
exponencial da cidade de São Paulo em relação as demais (Buenos Aires, Paris, Londres e New York) de  
Bertoni & Tucci (2003:4) apud Guglielmo (1996) e INDEC (1999) .................................................................... 52 

Figura 1.24 – Densidade Populacional x Impermeabilização (Fonte: Campana e Tucci, 2001) ........................... 54 



 10

Figura 1.25 – Relação entre crescimento da população e de eventos de inundação em Belo Horizonte, Parkinson 
et al. (2003:5) ........................................................................................................................................................ 57 

Figura 1.26 – Aumento da frequência das inundações e da população (Silveira et al., 2009:128) ........................ 57 

Figura 1.27 – Aumento da freqüência das inundações e da área urbanizada (Silveira et al., 2009:129) ............... 58 

Figura 1.28 – Precipitação no município de Joinville entre 1851 e 2006 (Silveira, 2008:65) ............................... 58 

Figura 1.29 – Reta representada pela equação (1.6), adaptado de Tucci (2000:63) .............................................. 59 

Figura 1.30 – Impacto da urbanização na abscissa do gráfico (Leopold, 1968:5) ................................................. 61 

Figura 1.31 – Aumento da vazão especifica (número de vezes) para cidade de Porto Alegre com base na Equação 
(1.6), onde L = comprimento das bacias (Tucci, 2000:66). ................................................................................... 62 

Figura 1.32 – Domínio da Mata Atlântica no descobrimento (século XVI) e seu remanescente nos dias de hoje. 
Fonte: adaptada de Brasil (2000:35) ...................................................................................................................... 66 

Figura 1.33 – O processo da precipitação (P) ao tocar a cobertura vegetal – onde: ET é evapotranspiração; Ac é o 
armazenamento nas copas; As é o armazenamento da serrapilheira; At é o atravessamento nas copas; Ft o fluxo 
no tronco e Pt é a precipitação terminal (Netto, 1998:106) ................................................................................... 69 

Figura 1.34 – Ciclo hidrológico medido no estudo, onde as setas representam as componentes avaliadas 
(Almeida e Soares, 2003:161) ............................................................................................................................... 76 

Figura 1.35 – A evapotranspiração média anual (mm) e a precipitação média anual (mm) (Bacellar, 2005:16) 
apud Zhang et al. (1999) ........................................................................................................................................ 76 

Figura 1.36 – Evapotranspiração e a Precipitação (Almeida e Soares, 2003:167) ................................................ 77 

Figura 1.37 – Comparação entre a evapotranspiração e a precipitação (Reis et al., 2014:122) ............................. 77 

Figura 2.0 – Compatibilização das necessidades de desenvolvimento econômico, social e de preservação (Dias, 
2003:120) .............................................................................................................................................................. 93 

Figura 2.1 – A Taxa de Crescimento da População no Brasil a partir de 1950. Censo 2010 (IBGE, 2011, acesso: 
www: ibge.gov.br em 09/08/2014) ........................................................................................................................ 93 

Figuras 2.2 – Fotografias de árvores e a sombra projetada (Complexo Universitário - UNIVILLE - UDESC - 
Joinville-SC). Autor: Adilson Gorniack (2014) .................................................................................................... 95 

Figura 2.3 _ Extraído e adaptado de Silveira e Oliveira (2013:040140002-5) .................................................... 102 

Figura 3.0 – Imagem de uma bacia de detenção, com função de recreação, em Porto Alegre (Souza, 2005:51 
apud Tucci, 2003) ................................................................................................................................................ 104 

Figura 3.1 – Bacia de detenção (Moura, 2004:64) .............................................................................................. 104 

Figura 3.2 – Bacia de detenção (Moura, 2004:84) .............................................................................................. 105 

Figura 3.3 – Hidrograma das Vazões (pico de cheia) medidas em Bacias Hidrográficas com características 
fisiográficas similares, Konrad (2003:1) ............................................................................................................. 105 

Figura 3.4 – Hidrograma das Vazões (pico de cheia) medidas em Bacias Hidrográficas com características 
fisiográficas similares, mas com uso urbano intensificado (Caputo, 2012:15, apud Ciria, 2007) ....................... 106 

Figura 3.5 – Fotografia de Residência Genérica que contempla: edificação, jardins, acesso, estruturas limitantes 
(muros), calçadas. Autor: Flávio Berger, 2014. ................................................................................................... 108 

Figura 3.6 – Pluviosidade e vazão média anual para áreas com gramíneas e floretas (Bacellar, 2005:23 apud 
Zangh et al., 1999) ............................................................................................................................................... 109 

Figura 3.7 – Fotografia residência na Rua Xanxere, Joinville – Sistema de águas pluviais – Autor – Adilson 
Gorniack – 2014 .................................................................................................................................................. 111 

Figura 3.8 – Fotografia residência na Rua Xanxere, Joinville – Sem calhas coletando as águas pluviais – Autor – 
Adilson Gorniack – 2014..................................................................................................................................... 111 

Figura 3.9 – Fotografia residência na Rua Gal Andrade Neves, Joinville – Sistema de águas pluviais – Autor – 
Áureo Berger – 2014 ........................................................................................................................................... 112 



 11

Figura 3.10 – Fotografia residência na Rua Gal Andrade Neves – Sistema de águas pluviais – Autor – Áureo 
Berger – 2014 ...................................................................................................................................................... 112 

Figura 3.11 – Fotografia residência na Rua Gal Andrade Neves – Sistema de águas pluviais – Autor – Áureo 
Berger – 2014 ...................................................................................................................................................... 112 

Figura 3.12 – Imagem da Rua Gal Andrade Neves e da Rua Orleãns – Google: acesso em agosto 2014 ........... 113 

Figura 3.13 – Vista área da Rua Gal Andrade Neves (vermelha) e da Rua Orleãns – Autor – Flávio Berger – 
2014 ..................................................................................................................................................................... 113 

Figura 3.14 – Fotografia residências Loteamento Orleãns – Sistema de águas pluviais inexistentes ou escondidos 
– Autor – Áureo Berger – 2014 ........................................................................................................................... 114 

Figura 3.15 – Fotografia residência Loteamento Orleãns – Sistema de água pluvial oculto – Autor – Áureo 
Berger – 2014 ...................................................................................................................................................... 115 

Figura 3.16 – Fotografia residência Loteamento Orleãns – Sem sistema de águas pluviais – Autor: Áureo Berger 
– 2014 .................................................................................................................................................................. 115 

Figura 3.17 – Fotografia residência Rua Gal Andrade Neves – Sistema de águas pluviais na divisa e inexistente 
na frente (fachada principal)– Autor: Áureo Berger – 2014 ................................................................................ 115 

Figura 3.18 – Fotografia residência Loteamento Orleãns – Sistema de águas pluviais na divisa (discreto) e 
inexistente na frente – Autor: Áureo Berger – 2014 ............................................................................................ 116 

Figura 3.19 – Proposta para o dimensionamento de um sistema de trincheiras de infiltração (Garcez, 1976:258)
 ............................................................................................................................................................................. 117 

Figura 3.20 – Trincheira Genérica e imagens da sua execução (Souza e Goldefum, 1999: 3 e 6) ...................... 118 

Figura 3.21 – Trincheira genérica e uma possibilidade de aplicação em passeios (Moura, 2004:83 e 84 apud 
Batista et al., 1998) .............................................................................................................................................. 118 

Figura 3.22 – Trincheira de infiltração dimensionada (Lucas, 2011:60) ............................................................. 119 

Figura 3.23 – Aplicação de uma trincheira de infiltração no passeio (Caputo, 2012:24 apud Batista et al., 2005)
 ............................................................................................................................................................................. 119 

Figura 3.24 – Hidrograma da atuação de uma trincheira de infiltração no amortecimento da vazão captada de um 
telhado em Belo Horizonte (Caputo 2012:95) ..................................................................................................... 120 

Figura 3.25 – Hidrograma que compara a atuação de uma trincheira de infiltração no amortecimento da vazão 
captada de um telhado em Belo Horizonte para os tempos de retorno 2 e 10 anos (Caputo, 2012:96) ............... 120 

Figura 3.26 – Comportamento do hidrograma considerando a vazão de entrada e saída da trincheira de infiltração 
de um telhado em Belo Horizonte para o tempo de retorno de 10 anos (Caputo, 2012:98) ................................ 121 

Figura 3.27 – Trincheira de infiltração para captação da água das chuvas do telhado e do terreno (adaptado por 
esse mestrando). No terreno está representada a variação do perfil de umidade (crescente da tonalidade clara para 
escura) (adaptado de Graciosa et al., 2008:95) .................................................................................................... 122 

Figura 3.28 – Planta Baixa da Proposta da Trincheira de Infiltração e Controle com variação linear do tubo PVC 
furado (distância x) o qual regula a entrada e saída de água da trincheira .......................................................... 123 

Figura 3.29 – Planta Corte AA da Proposta de Trincheira de Infiltração e Controle .......................................... 123 

Figura 3.30 – Planta Corte da Proposta de Trincheira de Infiltração e Controle com a camada de espessura (e) 
que regula a velocidade de entrada e saída de água (detalhe 3 – Projeto Anexo II) ............................................ 124 

Figura 3.31 – Fotografia de uma residência genérica com sistema de calhas (ramais de descida). Autor: Adilson 
Gorniack, 2014 .................................................................................................................................................... 125 

Figura 3.32 – Fotografia - residência genérica com sistema de calhas (ramais de descida). Autor: Adilson 
Gorniack, 2014 .................................................................................................................................................... 125 

Figura 3.33 – Fotografia - Captação da água da chuva (forma direta). Autor: Adilson Gorniack, 2014 ............. 126 

Figura 3.34 – Filtro lento utilizado no sistema de tratamento e abastecimento de água (Garcez, 1976:177) ...... 126 

Figura 3.35 – Vertedouro (estrutura física) que pode formar um dique no portão de entrada de veículos e 
pedestres de uma residência, por ocasição da formação do escoamento superficial. .......................................... 128 



 12

Figura 3.36 – O nível do piso da residência e da calçada deve ser superior ao nível do portão para que este 
funcione como um vertedouro ............................................................................................................................. 129 

Figura 3.37 – Execução de um vertedouro no portão de entrada de veículos e pedestres de uma residência, 
destacando a melhor técnica construtiva [terreno com declividade no sentido fundo para frente e piso da 
residência mais elevado que o passeio público [6(trilho do portão)+15(piso do degrau) +12 (piso da residência) 
=33 cm] ............................................................................................................................................................... 129 

Figura 3.38 – Detalhe Construtivo 5 – Corte AA do Projeto Anexo II.A em que se representa a conexão da 
tubulação da saída de água da trincheira à rede pública e a formação da lâmina de água ................................... 131 

Figura 3.39 – Fotografias da execução de ligação predial à rede pública realizada pela Prefeitura Municipal de 
Joinville - Adilson Gorniack (2014) .................................................................................................................... 132 

Figura 3.40 – Armadura do piso do acesso de veículos sobre a espera de águas pluviais 75 mm ....................... 134 

Figura 3.41 – A existência da curva permite à rotação e aplicação da “melhor técnica construtiva” .................. 135 

Figura 3.42 – A existência da curva permite à rotação e aplicação da “melhor técnica construtiva” durante a 
execução. ............................................................................................................................................................. 135 

Figura A.0 – Comparativo percentual de população atingida por enchentes e deslizamentos entre os últimos dois 
eventos críticos no município de Jaraguá do Sul, novembro de 2008 e janeiro de 2011 (Silva, 2011:16) .......... 165 

Figura A.1 – Volumes de chuva acumuladas nos dias 17 aos 24 de janeiro de 2011, onde a cores indicam: verde-
normalidade; amarelo - atenção; laranja - alerta e vermelha – alerta máximo da Defesa Civil de Jaraguá do Sul - 
SC ........................................................................................................................................................................ 166 

Figura A.2 – Gerada a partir da Tabela 3.2, a qual representa o armazenamento de água temporário e altura do 
vertedouro no portão (individual/acesso de veículos) em função da declividade do terreno. ............................. 171 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 13

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1.0 - Área dos Municípios e a parte do território incluída no limite da bacia do Rio Itapocu (Steinback e 
Tomaselli, 2013:15) e sítio do IBGE (2013), censo 2010 ..................................................................................... 23 

Tabela 1.1 – Número de inundações bruscas para os municípios que tem as suas áreas integralmente inseridas na 
bacia do Rio Itapocu (Brasil, 2011:39) .................................................................................................................. 29 

Tabela 1.2 – Ocorrências de inundações graduais e bruscas com base nos dados da Defesa Civil do Estado de 
Santa Catarina período 1989 a 2010 (Herrmann, 2014). ....................................................................................... 30 

Tabela 1.3 – Ocorrências das unidades geológicas e sua distribuição percentual em função da elevação. Asp et al. 
(2009:102) ............................................................................................................................................................. 31 

Tabela 1.4 – Características físicas da bacia do Rio Itapocu da SC (2006), Asp et al. (2009) e Roller (2012) ..... 31 

Tabela 1.5 – Ordem de grandeza da condutividade hidráulica (Caputo (2012:27, apud Batista et al., 2005) ....... 46 

Tabela 1.6 – Velocidade média (velocidade de Darcy) de infiltração em milímetros por segundo (mm/s) para 
solos granulares; onde J é a declividade. Garcez (1976:12) .................................................................................. 47 

Tabela 1.7 – Representa uma escala de valores de permeabilidade ou condutividade Vargas (1977: 123) .......... 48 

Tabela 1.8 – Representa a ordem de valores de permeabilidade ou condutividade utilizadas como parâmetros de 
dimensionamento para projetos na França e Austrália, Caputo (2012:53) apud Moura et al. (2009). .................. 48 

Tabela 1.9 – A capacidade de infiltração (mm/h) para diversas coberturas de solo: florestal intacto, Schumacher 
(1998:41) apud Lima (1986) ................................................................................................................................. 49 

Tabela 1.10 – O escoamento superficial em relação à cobertura florestal, extraído de Balbinot et al. (2008:140) 
com base nos estudos de Arend (1942) ................................................................................................................. 49 

1.5- Da Urbanização à Impermeabilização do solo urbano ................................................................................... 51 

Tabela 1.11 – Características de Bacias Urbanas Brasileiras (Tucci, 2000:62), onde AI representa o percentual 
(%) de área inundada e C, o coeficiente de escoamento. ....................................................................................... 59 

Tabela 1.12 – Relações entre área impermeável, impermeabilização do lote e aumento da vazão específica 
(número de vezes) e do volume do escoamento superficial (m3/s/Km2), com relação à situação de área rural. Os 
valores utilizados para o cenário rural correspondem a L = 1 km, área da bacia 1 Km2, taxa de área impermeável 
de 1% e coeficiente de escoamento foi avaliado pela equação (3). Extraído de Tucci (2000:67). ........................ 62 

Tabela 1.13 – Relações entre área impermeável do lote, impermeabilização da bacia e aumento da vazão 
específica (número de vezes) e do volume do escoamento superficial (m3/s/Km2), com relação à situação de área 
rural. Os valores utilizados para o cenário rural correspondem a L = 1 km, área da bacia 1 Km2, taxa de área 
impermeável de 1% e coeficiente de escoamento foi avaliado pela equação (1.6). Extraído e adaptado de Tucci 
(2000:67). .............................................................................................................................................................. 63 

Tabela 1.14 – Apresenta os custos médios para implantação de sistema de drenagem convencionais e controlados 
em vários cenários, onde: CC é o controle corretivo, CP, o controle preventivo e PDDrU, o Plano Diretor de 
Drenagem Urbana– coeficientes de ajustes (R2) 0,82 e 0,98. Extraído e adaptado de Cruz e Tucci (2008:69) .... 63 

Tabela 1.15 – A capacidade máxima de interceptação com base no modelo Stanford IV (adaptado de Tucci, 
2000:249) .............................................................................................................................................................. 71 

Tabela 1.16 – Quantificação da interceptação (I) da chuva pela cobertura vegetal em vários países (adaptada de 
Netto, 1998:110) .................................................................................................................................................... 73 

Tabela 1.17 – Valores do ciclo hidrológico com destaque a interceptação, obtidos no Bioma da Mata Atlântica, a 
média (17,34%) e desvio padrão (3,75%) (adaptado de Guirão e Teixeira (2013:5)). Abreviaturas: PI – 
Precipitação Incidente; PL – Precipitação Interna; EC – Escoamento de Tronco e I - Interceptação. .................. 74 

Tabela 1.18 – A participação da precipitação na Mata Dois Irmãos, remanescente original da Mata Atlântica 
(PE) adaptada de Moura, (2009:466) .................................................................................................................... 74 

Tabela 1.19 – As fases de concepção da drenagem urbana e as principais medidas estruturais e o seu conceito 
filosófico (adaptado de Tucci e Meller, 2007:79) ................................................................................................. 81 



 14

Tabela 1.20 – A regulamentação da drenagem urbana (formas de controle) e metas a serem alcançadas (adaptado 
de Tucci e Meller, 2007:79) .................................................................................................................................. 81 

Tabela 2.0 – A legislação dos municípios da bacia Rio do Itapocu e a Taxa de Permeabilidade. ......................... 89 

Tabela 2.1 – As dimensões dos Lotes Padrão Mínimos (frente, fundos e respectiva área) apoiados nas diversas 
leis municipais (Mestrando, 2014) ........................................................................................................................ 98 

Tabela 2.2 – Área Mínima de Lotes no Brasil, Portugal, Canadá e EUA (Silveira e Oliveira, 2013:040140003-6)
 ............................................................................................................................................................................... 98 

Tabela 2.3 – Taxa de Permeabilidade Mínima dimensionada pelo método apresentado para cada município da 
Bacia do Itapocu, em função do Lote Padrão Mínimo, considerando os valores da ONU (12,00m2/hab) e 
Sociedade Brasileira de Arborização (15,00m2/hab) ............................................................................................ 99 

Tabela 2.4 – Área de lotes mínimos correspondentes ao Lote Padrão Mínimo (LPM) de algumas cidades do 
Brasil, de Portugal, do Canadá e dos EUA, extraídos de (Silveira e Oliveira, 2013:0401400003-5). ................. 101 

Tabela 2.5 – Conformidade entre a Taxa de Permeabilidade Mínima proposta e a Taxa de Ocupação. ............. 102 

Tabela 2.6 – Áreas de Infiltração Mínima de Silveira e Oliveira (2013:040140003-5) ...................................... 102 

Tabela 3.0 – Residências com e sem coletores de águas pluviais nas fachadas .................................................. 114 

Tabela 3.1 – Custo por metro linear da trincheira com base nas dimensões da Figura 3.23 (Moura, 2004:83) .. 121 

Tabela 3.2 – Comparativo entre a utilização de tubo de concreto e tubo PVC em dois cenários. O valor em 
vermelho representa o gasto decorrente da utilização do tubo de concreto em relação ao de PVC .................... 133 

Tabela 3.3 – Áreas Impermeáveis (AI) e Permeáveis (AP), segundo Lote Padrão Mínimo – LPM, de Jaraguá do 
Sul ....................................................................................................................................................................... 136 

Tabela 3.4 – Volumes armazenados e cotas de nível do vertedouro em função da declividade do terreno ........ 137 

Tabela 3.5 – Custo do reservatório em função da taxa de ocupação ................................................................... 138 

Tabela 3.6 – Dimensionamento da vazão e área drenada para o tubo PVC 100 mm .......................................... 139 

Tabela 3.7 – Dimensionamento da área drenada para o tubo PVC 40 mm ......................................................... 140 

Tabela 3.8 – Síntese do conjunto das medidas compensatórias estudadas .......................................................... 140 

Tabela A.1 – Representa o desdobramento das Áreas Permeáveis (AP) e Impermeáveis (AI) segundo a legislação 
existente e a metodologia desenvolvida no Capitulo II ....................................................................................... 168 

Tabela A.2 – Volumes de água que podem ser armazenados temporariamente no lote em função da declividade.
 ............................................................................................................................................................................. 170 

Tabela A.3 – Coeficiente de Descarga Cd para Tubulação de PVC, Drumond et al. (2014:276) ....................... 176 

Tabela A.4 – Planilha de dimensionamento da vazão para o diâmetro 100 mm (PVC) da trincheira de infiltração 
e controle, onde se constatou que o mesmo tem capacidade de escoamento superior à vazão gerada pelas chuvas 
intensas em períodos de retorno TR 5, 10, 20, 50 e 100 anos ............................................................................. 178 

Tabela A.5 – Resultados da simulação em Planilha Eletrônica das intensidades de chuvas drenadas por tubos 
PVC 75 e 100 mm para área de 250,00m2. ......................................................................................................... 179 

Tabela A.6 – Resultados da simulação em Planilha eletrônica do dimensionamento da área máxima drenada por 
um tubo PVC 100 mm, para os TR de 5, 10, 20, 50 e 100 anos de chuvas, com duração de 5 minutos ............. 179 

Tabela A.7 – Resultados da simulação em planilha eletrônica para verificação de diâmetro 40 mm que atende aos 
parâmetros de projeto .......................................................................................................................................... 180 
 

 

 

 



 15

SUMÁRIO 

 

INTRODUÇÃO __________________________________________________________ 17 

PROBLEMA _____________________________________________________________ 19 

OBJETIVO GERAL ______________________________________________________ 19 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS _______________________________________________ 19 

 

1 – Capítulo – A BACIA DO ITAPOCU E A SUSTENTABILID ADE DO CICLO 
HIDROLÓGICO EM BACIAS URBANAS ___________________________________ 21 

1.1  - Conhecendo a bacia do Rio Itapocu________________________________________ 21 

1.2 - A sustentabilidade desejada na bacia hidrográfica _____________________________ 35 

1.3 - Ciclo hidrológico ______________________________________________________ 39 

1.4 - Do processo da infiltração à formação do escoamento superficial ________________ 41 

1.5- Da Urbanização à Impermeabilização do solo urbano __________________________ 51 

1.6 - Cobertura vegetal ______________________________________________________ 65 

1.7- A cobertura vegetal e a infiltração _________________________________________ 68 

1.8- A cobertura vegetal, a evapotranspiração e as ilhas de calor _____________________ 76 

1.9- A drenagem urbana sustentável ___________________________________________ 79 

 

2- Capítulo -  METODOLOGIA PARA A DETERMINAÇÃO DA T AXA DE 
PERMEABILIDADE MÍNIMA (TPM) _______________________________________ 86 

2.1-  Conceito da Taxa de Permeabilidade _______________________________________ 86 

2.2- A Taxa de Permeabilidade e a legislação dos municípios da bacia do Rio Itapocu ____ 87 

2.3- Taxa de Permeabilidade Ideal (TPI) ________________________________________ 91 

2.4-  Determinação da Taxa de Permeabilidade Mínima (TPM) ______________________ 92 

 

3  -  Capítulo – DA TAXA DE PERMEABILIDADE MÍNIMA E  MEDIDAS 
COMPENSATÓRIAS AO CONTROLE DO ESCOAMENTO SUPERFICIA L ____ 104 

3.1 - Primeira Medida Compensatória – Construção de cisterna e a utilização de água das 
chuvas __________________________________________________________________ 111 

3.2 - Segunda Medida Compensatória: Trincheira de Infiltração e Controle ____________ 117 

3.3- Terceira Medida Compensatória – Bacia de Detenção e Infra-estrutura de Segurança 128 

 

4- CONCLUSÃO ________________________________________________________ 142 

5- REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS _____________________________________ 147 

6- ANEXOS _____________________________________________________________ 158 



 16

Anexos I.A e I.B - Minuta de Projeto de Lei – “Loteamento Ecológico” – Câmara de 
Vereadores de Joinville e Prefeitura Municipal de Schroeder ____________________ 158 

Anexos IIA e IIB – Projeto - Drenagem – Detalhes Construtivos – Trincheira de 
Infiltração e Controle _____________________________________________________ 161 

Anexo III. A – MEMORIAL DE CÁLCULO _________________________________ 164 

A0 –  Dimensionamento da trincheira de infiltração para controle do escoamento em um lote 
padrão mínimo (LPM) _____________________________________________________ 164 

A1 – Proposta de dimensionamento do escoamento em um Lote Padrão Mínimo _______ 164 

A2 – Município___________________________________________________________ 165 

A3 - Área do Lote Padrão Mínimo ____________________________________________ 166 

A4 – Pluviosidade_________________________________________________________ 166 

A5- Tempo de Retorno _____________________________________________________ 167 

A6-Tempo de Concentração _________________________________________________ 167 

A7- Volume Retido no Lote _________________________________________________ 167 

A8- Taxa de Infiltração ____________________________________________________ 168 

A9- Índice de Ocupação - Geometria do Projeto _________________________________ 168 

A10 – Cotas de nível e volumes disponíveis para armazenamento temporário de água no lote.
 _______________________________________________________________________ 169 

A11- Vazões de controle. ___________________________________________________ 173 

A12-Dimensionamento do diâmetro do tubo para controle da vazão exportada pelo lote _ 173 

A13- Transporte e controle da vazão na trincheira _______________________________ 174 

 

Anexo III – B – Formatação da Planilha Eletrônica ____________________________ 181 

 

Anexo III – C – Dados Pluviométicos Diários da Defesa Civil Jaraguá do Sul - 2011 – 
Estação (lat. 26° 30’ 19,77” S; lon. 49° 30’ 02” O) ______________________________ 183 

 

Anexo III – D – Dados Pluviométicos Diários da Defesa Civil Jaraguá do Sul - 2011 – 
Estação (lat. 26° 33’ 6,46” S; lon. 49° 14’ 24,51” O) ____________________________ 184 

 

Anexo III – E – Dados Pluviométicos Diários da Defesa Civil Jaraguá do Sul - 2011 – 
Estação (lat. 26° 35’ 12,64” S; lon. 49° 10’ 28,77” O) ___________________________ 185 

 

Anexo III – F – Dados Pluviométicos Diários da Defesa Civil Jaraguá do Sul - 2011 – 
Estação (Garibaldi) ______________________________________________________ 186 

 

Anexo – IV - Exemplo de Álvara de Construção Aprovado em Joinville ___________ 187 

 

Anexo – V - Certidão do 3° Prêmio Inova Joinville – Categoria: Serviços Públicos __ 188 



 17

INTRODUÇÃO  

 

O acelerado processo de urbanização pelo qual passa a humanidade é acompanhado de 

desequilíbrio socioambiental e por uma gama complexa de fragilidades que permeiam as mais 

diversas dimensões da sociedade, tornando o ambiente urbano não salutar e, por conseguinte, 

de acentuado declínio na qualidade de vida.  

Desta forma, o presente trabalho pretende contribuir no sentido de minimizar essas 

fragilidades, notadamente, no que tange às derivadas do escoamento da água no meio urbano, 

ou seja, as inundações.  

Por conseguinte, estuda-se o escoamento das águas sob a ótica da drenagem urbana 

sustentável1 na Bacia do Rio Itapocu no nordeste do Estado de Santa Catarina, bem como, 

diagnostica a aplicação de seus princípios junto à legislação dos municípios que compõem a 

bacia. Nessa direção, propõe-se a avaliação de metodologia para a definição da Taxa de 

Permeabilidade Mínima a ser incorporada à legislação vigente dos municípios.  

A gênese da proposta teve por palco as aulas de gestão ambiental ministradas no 

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), em Joinville, no ano de 2003, no 

Capítulo: Avaliação Perceptiva do Processo de Urbanização, em que se estudava o processo 

de urbanização com base nos conceitos de sustentabilidade. Derivados dessas aulas, eram 

comuns comentários do tipo: “... se eu soubesse disso antes, teria feito diferente em minha 

casa” ou “... por que não ouvimos falar disso antes?” A forte mobilização diante das questões 

levantadas motivou esse mestrando a formular as bases conceituais desta pesquisa.  

Em 2006 foi tema de monografia do Curso de Especialização em Gestão de Recursos 

Hídricos em Bacias Urbanas – UFSC sob a denominação: “Repercussões da proposta 

Loteamento Ecológico, construindo cidades saudáveis junto a comunidades de Santa Catarina: 

um impulso à drenagem urbana sustentável e à participação popular”. No tempo destinado a 

essa monografia (2005-2006) foram realizadas 22 apresentações públicas (municípios de Rio 

do Sul, Blumenau, Rio do Oeste, Itapoá e Joinville) e coletados 276 questionários, em que se 

apresentavam os princípios da drenagem urbana sustentável na forma de uma Minuta de 

Projeto Lei (Gorniack, 2006:615).   

Importante destacar que no desenvolvimento dessa dissertação, antes da Qualificação 

realizada em Junho de 2013, fazia parte dos seus objetivos apresentar a Minuta de Projeto Lei 

                                                           
1 Drenagem Urbana Sustentável (DUS) – Atual fase da evolução conceitual da drenagem urbana que tem como 
princípio o controle do escoamento na fonte geradora, ou seja, no próprio lote (ver item 1.9).  
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retro referida com o fito de inserí-la no ordenamento legal dos municípios da bacia do Rio 

Itapocu. Nessa vertente, foi apresentado nos municípios de Joinville (Anexo I.A2) e Schroeder 

(Anexo I.B3).  

Em consonância com o preconizado por Volpato & Freitas (2003:50), almeja-se que 

esse trabalho não fique esquecido nas estantes de bibliotecas e, por conseguinte, contribua de 

forma prática na melhoria da qualidade de vida da comunidade, sendo que a repercussão do 

trabalho desvela a possibilidade de implementar os conceitos da drenagem urbana sustentável 

na Bacia do Rio Itapocu. O trabalho foi desenvolvido com base em extenso levantamento 

bibliográfico com vistas a compreender o estágio atual da pesquisa relacionada à problemática 

da drenagem urbana.  

Os principais eixos temáticos, que ancoram e balizam a presente pesquisa são recursos 

hídricos, hidrologia, engenharia florestal e a drenagem urbana sustentável. 

No que se refere a recursos hídricos, parafraseando Netto (1998:93), “a água é um dos 

elementos essenciais na formação da paisagem,” na prática, é modeladora da paisagem 

natural. Nessa perspectiva, o processo de urbanização modifica a sua passagem e dá outros 

contornos aos caminhos da água alterando o seu curso natural. O deflorestamento e a 

impermeabilização do solo que acompanham esse processo geram uma nova dinâmica no 

escoamento da água no meio urbano alterando o ciclo hidrológico nas áreas urbanizadas.  

Do ciclo hidrológico, o escoamento superficial e a infiltração por serem inversamente 

proporcionais, ou seja, à medida que a infiltração diminui diante do avanço da 

impermeabilização, o escoamento superficial aumenta, e traz como consequência a ocorrência 

cada vez mais intensa e frequente de eventos de inundações, com danos à população. 

É justamente a aplicação dos princípios da drenagem urbana sustentável que podem 

contribuir na minimização dos efeitos da inundação. Nessa dissertação esses princípios estão 

concentrados no estudo da taxa de permeabilidade que associada à aplicação de medidas 

compensatórias, atuam como forma de controlar o escoamento superficial exportado pelo lote. 

Diante desse cenário, emergem as seguintes questões: 1- Como está inserido o 

princípio da drenagem urbana sustentável – controle na fonte - efetivado pela taxa de 

permeabilidade na legislação dos municípios integrantes da bacia do Rio Itapocu?  2- É 

                                                           
2 Apresentado ao Poder Legislativo, vereador Fabio Dalonso, que protocolou a Moção Ordinária n° 11/2013 de 
06 de fevereiro de 2013. No momento, aguarda a finalização por parte do Executivo da Lei de Ordenamento 
Terretorial (LOT) para ir ao plenário.  

3
 Apresentado ao Prefeito e ao corpo técnico do município de Schoeder. Foi inserido como diretriz do município 

na Conferência Estadual das Cidades.  
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possível desenvolver uma metodologia para estimar uma Taxa de Permeabilidade Mínima 

(TPM) para a bacia do Rio Itapocu? 3- É possível controlar o escoamento no lote de forma a 

reproduzir o escoamento existente antes da urbanização? 

 

PROBLEMA 
 

Acorrentados ao processo de urbanização estão à impermeabilização do solo, aterros, 

canalizações de cursos naturais de águas, desmatamento, entre outros, que geram 

significativas mudanças no escoamento das águas das chuvas. Uma das consequências da  

alteração do uso do solo é o aumento do potencial destrutivo e da frequência das inundações. 

Assim, frente a esse processo, como inserir um novo modus operandi na gestão do 

escoamento das águas pluviais na bacia do Itapocu que venha contribuir na harmonização do 

ambiente construído e o meio natural? 

 

OBJETIVO GERAL 
 

Analisar os princípios da drenagem urbana sustentável na Bacia Hidrográfica do Rio 

Itapocu como um instrumento para minimização do efeito das inundações.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Verificar na legislação dos municípios inseridos na bacia hidrográfica do Rio 

Itapocu a aplicação da filosofia da drenagem urbana sustentável - controle na fonte 

– a existência da Taxa de Permeabilidade.  

• Propor um método para determinação da Taxa de Permeabilidade Mínima para a 

bacia do Rio Itapocu.  

• Propor medidas compensatórias como forma de controlar o escoamento superficial 

no lote.   

 

Considerando a natureza dos objetivos específicos acima em que temas voltados à  

gestão (legislação) se misturam à vertente técnica (dimensionamento), o método empregado é 

a revisão bibliográfica. No entanto, a dissertação foge um pouco da maioria dos trabalhos 

dessa natureza que tem a revisão bibliográfica com um capítulo à parte.  
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Assim, na presente dissertação a revisão fica permeada em três capítulos de tal sorte 

que as partes vão se entrelaçando para formar um todo coeso e munido de sentido lógico.  

No primeiro capítulo estudamos a bacia do Rio Itapocu com vista à sustentabilidade 

do ciclo hidrológico em bacias urbanas, destacando os itens infiltração, efeitos da 

impermeabilização e cobertura vegetal, pois os mesmos são essenciais à proposição da 

metodologia da determinação da taxa de permeabilidade mínima. 

No segundo capítulo, ancorado na transdiciplinaridade envolvendo os conceitos da 

engenharia, da sociologia e da arquitetura, propõe-se um método para a determinação da taxa 

de permeabilidade mínima para loteamentos. 

No terceiro capítulo propomos medidas compensatórias em que a vertente principal é 

o dimensionamento de uma trincheira de infiltração e controle, que aliada à melhor técnica 

construtiva da edificação e da infraestrutura do lote, controla o escoamento superficial 

exportado pelo lote.  

Finalizando, descrevem-se os resultados encontrados, bem como, as possibilidades que 

se descortinam para novas pesquisas.  
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1 – Capítulo – A BACIA DO ITAPOCU E A SUSTENTABILID ADE DO CICLO 
HIDROLÓGICO EM BACIAS URBANAS 

 

1.1 Conhecendo a bacia do Rio Itapocu 

 

No ordenamento hidrográfico nacional, conforme a Figura 1.1 da Agência Nacional da 

Água (BRASIL, 2014), a bacia do Rio Itapocu pertence à Região Hidrográfica Atlântico Sul.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1.1 – Região Hidrográfica Atlântico Sul onde está inserida a Bacia do Rio Itapocu (área amarela) no 
contexto federal (BRASIL, 2014) 
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No contexto estadual, a bacia do Rio Itapocu está inserida na vertente do Atlântico e 

pertence à Região Hidrográfica (RH-06) dividindo com a bacia do Rio Cubatão a rubrica de 

Baixada Norte, conforme Figura 1.2 (Steinback e Tomaselli, 2013:14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.2 – A vertente do Interior (tonalidade verde) e a do Atlântico (tonalidade laranja), com destaque o limite 
da Bacia Hidrográfica do Rio Itapocu (Steinback e Tomaselli, 2013:14) 

 

A Bacia do Rio Itapocu é a maior e mais importante bacia da Baixada Norte 

Catarinense e abrange a totalidade dos municípios de Corupá, Jaraguá do Sul, Schroeder, 

Guaramirim e Massaranduba, parte dos municípios de Barra Velha, São João do Itaperiu, São 

Bento do Sul e Campo Alegre, pequena porção do território de Blumenau, metade de 

Araquari e um terço do município de Joinville. 

A Tabela 1.0 foi formatada a partir dos dados do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE, 2013) e Steinback e Tomaselli (2013:15). Contempla a área de cada 

município, bem como o percentual incluído no limite da bacia do Rio Itapocu. 

 Conforme se pode perceber, há diferença entre as áreas dos municípios e da bacia 

hidrográfica, pois nem sempre o limite da bacia coincide com os limites administrativos dos 

municípios que dela fazem parte.  
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Tabela 1.0 - Área dos Municípios e a parte do território incluída no limite da bacia do Rio Itapocu (Steinback e 
Tomaselli, 2013:15) e sítio do IBGE (2013), censo 20104 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

A Figura 1.3 de Steinback e Tomaselli (2013:15) representa os municípios abrangidos 

pela bacia do Rio Itapocu e sua área territorial e localização na bacia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1.3 – Limites administrativos dos municípios em comparação ao limite do divisor topográfico da bacia do 
Rio Itapocu (Steinback e Tomaselli, 2013:15) 

                                                           
4
  Nos municípios de Corupá e Jaraguá do Sul, a área do município é menor do que sua aréa na bacia, o que 

teoricamente é contraditório. Trata-se de erros inerentes ao uso da ferramenta de geoprocessamento utilizada na 
sua determinação, sendo que a área da bacia tem como fonte (Steinback e Tomaselli, 2013:15) e a área do 
município (http://www.ibge.gov.br/. Acesso: dezembro de 2013).  
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A divergência entre os valores da área adminstrativa e a da bacia hidrográfica acontece 

porque a forma de definir a bacia hidrográfica é a partir da topografia do terreno, chamado 

divisor de água ou de drenagem, que corresponde a uma linha no alto do terreno, onde 

teoricamente uma gota de água que a atinja perpendicularmente se divide em duas partes 

iguais. Enquanto a área que limita os municípios (administrativa) remonta critérios que 

envolvem a titularidade da terra devidamente desmembrada, transferida e registrada em cada 

muncípio ao longo do tempo.   

 

Assim, há municípios totalmente inseridos na bacia hidrográfica, outros que têm uma 

parcela dos seus territórios, exemplo, o de Joinville com a sub-bacia do Rio Piraí, e ainda 

inseridos administrativamente como o município de Balneário Barra do Sul que tem suas 

águas drenadas para o Canal do Linguado e pertence ao Comitê da Bacia do Itapocu5. 

 

Apoiados nas definições de Netto (1998:97) e Silveira (2000:40) pode-se definir a 

bacia hidrográfica ou de drenagem como uma área da superfície terrestre que capta a água 

advinda das precipitações drenando-a, juntamente com sedimentos e materiais nela 

dissolvidos ou não, para um ponto comum, o exutório. Dependendo do interesse de estudo 

pode-se variar a localização do exutório dividindo a bacia em várias sub-bacias, no entanto, o 

exutório final de toda bacia hidrográfica é um reservatório, lago ou oceano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 Comitê da Bacia do Rio Itapocu: Criado pelo Decreto Lei n° 2.919/2001 do Governo do Estado de Santa 

Catarina, e tem suas competências definidas pelo Decreto Lei n° 4.672/2006   http://www.comiteitapocu.org.br/. 
Acesso: dezembro de 2014.  
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A Figura 1.4 de Steinback e Tomaselli (2013:6) representa em forma tridimensional a 

área da sub-bacia do Ribeirão Grande, tributário do Rio Itapocu. Os divisores de água se 

destacam com facilidade no relevo, e representam os limites da sub-bacia.  

 

 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1.4 – Representação na forma tridimensional do limite da bacia do Ribeirão Grande – Jaraguá do Sul – 
que por sua vez é uma sub-bacia da bacia do Rio Itapocu (Steinback e Tomaselli, 2013:6) 
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 A Figura 1.5 apresenta as sub-bacias da bacia do Rio Itapocu. Observa-se a existência 

de 09 (nove) sub-bacias sendo que 8 (oito) têm seu exutório no rio Itapocu e uma no Canal do 

Linguado (Steinback e Tomaselli, 2013:7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figura 1.5 – Mapa das sub-bacias da Bacia do Rio Itapocu (Steinback e Tomaselli, 2013:14) 
 

Importante dentro dos objetivos desse trabalho é verificar a existencia de inundaçoes, 

que segundo Castro et al. (2003) têm por origem a precipitação anormal de água e podem ser 

definidas como um transbordamento de água proveniente de rios, canais, lagos e áreas 

represadas. A Defesa Civil classifica as inundações em função da magnitude e da evolução. 

No primeiro as inundações podem ser: inundações excepcionais; inundações de grande 

magnitude; inundações normais ou regulares e inundações de pequena magnitude. No 

segundo, ao considerar a evolução do evento, as inundações são classificadas em: enchentes 

ou inundações graduais; enxurradas ou inundações bruscas; alagamentos e, inundações 

litorâneas provocadas pela invasão do mar (Castro et al., 2003:40).  
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A Figura 1.6 de Kobiyama et al. (2006:47) representa o comportamento das 

inundações graduais e inundações bruscas onde se percebe que a velocidade (intensidade da 

chuva) é a variável que proporciona a diferença entre inundações bruscas e graduais. 

 

 

 

 
 
                         
 

Figura 1.6 – Inundações graduais e inundações bruscas (Kobiyama et al., 2006:47) 
 

Também, esclarecem esses autores que do ponto de vista prático: “nem sempre é fácil 

distinguir uma da outra, de sorte que inundações graduais vêm sendo registradas como 

inundações bruscas e vice-versa. Além da dificuldade de identificação do fenômeno em 

campo, há a ambiguidade e controvérsia nas definições existentes (Kobiyama et al., 

2006:47)”. 

Adota-se a terminologia do sítio da Defesa Civil do município da São Bernardo do 

Campo – SP, representada na Figura 1.7 (São Berrado do Campo, 2014:1)6: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.7 – Ilustração dos conceitos de inundação, alagamento, enchete, Defesa Civil (São Bernardo do 
Campo – SP, 2014) 

                                                           
6
 [...] Inundação representa o transbordamento das águas de um curso d’água, atingindo a planície de inundação 

ou área de várzea. As enchentes ou cheias são definidas pela elevação do nível d’água no canal de drenagem 
devido ao aumento da vazão, atingindo a cota máxima do canal, porém, sem extravasar. O alagamento é um 
acúmulo momentâneo de águas em determinados locais por deficiência no sistema de drenagem. A enxurrada é 
escoamento superficial concentrado e com alta energia de transporte, que pode ou não estar associado a áreas de 
domínio dos processos fluviais (São Bernardo do Campo – SP, 2014:1). 
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De especial interesse para a presente dissertação é verificar a ocorrência de inundações 

lentas e dentre estas também, as classificadas como inundações bruscas (enxurradas). Tal 

recorte é necessário para atender ao objetivo terceiro, “controle do escoamento superficial no 

lote”, uma vez que só há sentido em controlar o escoamento superficial para eventos chuvosos 

em que o lote é exportador de agua à rede pública.  

A bacia do Rio Itapocu já no final do século passado apresentava um número de 

ocorrências de cheias7 de até 2 (duas) em 5 (cinco) anos classificada como uma situação 

preocupante, conforme Figura 1.8 (Santa Catarina, 2006: 215, apud Santa Catarina, 1997). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 1.8 – Ocorrências de cheias para o estado de Santa Catarina. Em detalhe, o norte do Estado onde aparece 
a bacia do Rio Cubatão com duas (02) ocorrências em cinco (5) anos classificada como preocupante (Santa 
Catarina, 2006:215 apud Santa Catarina, 1997). 
 

Importante observar que diferente das bacias vizinhas (Rio Itajaí-Açu e Rio 

Cachoeira8), no trecho final do Rio Itapocu o número de ocorrência de eventos hídricos 

diminui a metade, apontado na cor verde (praticamente livre). Tal fato é derivado da 

fisiografia da bacia do Rio Itapocu (topografia, cobertura do solo, uso e ocupação do solo), a 

qual potencializa as inundações e enxurradas no seu percurso inicial e intermediário (trecho 

alto e médio do rio) diminuindo à jusante, quando o rio ingressa na área de planície.  

 

 

                                                           
7 Neste caso a denominação de Cheia abrange o evento genérico de transbordamento dos rios, incluindo as 
inundaçoes graduais ou bruscas, enchentes e enxurradas. 

8 O Rio Cachoeira em sua foz é uma planície densamente urbanizada (área central do Município de Joinville) e 
que sofre a influencia da maré.  



 29

Nesse contexto, a Figura 1.9 do Atlas Brasileiro de Desastres Naturais representa a 

concentração da ocorrência das inundações bruscas – enxurradas, para os municípios do 

estado de Santa Catarina e no destaque a distribuição da ocorrência na Bacia do Rio Itapocu 

(Brasil, 2011:37). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1.9 – Ocorrência das inundações bruscas distribuídas nos municípios do estado de Santa Catarina e com 
destaque a Bacia do Itapocu (Brasil, 2011:37) 

 

A Tabela 1.1 representa o número de inundações bruscas para os municípios que têm 

as suas áreas territoriais integralmente inseridas na bacia do Rio Itapocu. Destaca-se o 

município de Corupá pela quantidade de ocorrências (9) em 19 anos e, o município de Jaraguá 

do Sul com um total de 05 inundações, a partir de 2005.  

Tabela 1.1 – Número de inundações bruscas para os municípios que tem as suas áreas integralmente inseridas na 
bacia do Rio Itapocu (Brasil, 2011:39) 

 

 

 

 

 

 

Essa preocupação vem a se confirmar na atualização e no detalhamento dos dados de 

inundações consolidadas na Tabela 1.2 para a bacia do Rio Itapocu, segundo os trabalhos de 

Herrmann (2014). Os dados apresentados no Atlas de Desastres Naturais para o estado de 

Santa Catarina (Herrmann, 2014) foram levantados com base na Defesa Civil e em notícias de 

jornais. Este trabalho produziu o recorte para a bacia do Rio Itapocu. Somente foram tratados 

os dados daqueles municípios que tem sua área integralmente dentro da bacia.  
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Tabela 1.2 – Ocorrências de inundações graduais e bruscas com base nos dados da Defesa Civil do Estado de 
Santa Catarina período 1989 a 2010 (Herrmann, 2014).  
 

Município Gradual Brusca 

Alto (A), 
médio (M), 
baixo (B) 

curso 

Unidade de 
relevo 

Corupá 
83o, 84i, 89 v, 
92o, 95p, 96 v 

89 v, 00 v, 02 v, 08 v, 
08p, 10 v, 10o 

A Serra 

Jaraguá do 
Sul 

83v, 84i, 87 v, 89 
v 

05p, 06i, 08 v, 08p, 10o A Serra 

Schroeder 83o, 87 v, 96 v  89 v, 96 v, 08 v, 08p  A Serra 

Guaramirim 
84o¸87v, 89 v, 

92o  
01v, 03v, 08p  M Morros 

Massaranduba 84i, 87v, 92o 89v, 98v, 08 v  M Morros 
     

 

Observação: as letras “v”, “o”, “i” e “p” correspondem às estações: verão, outono, inverno e primavera, 

respectivamente. 

 

Os eventos mais frequentes são as inundações graduais e as bruscas, com ocorrências 

quase anuais, com maior intensidade nas estações da primavera e do verão.  Observa-se que as 

inundações não constituem eventos isolados em cada município e sim ocorrem em toda a 

bacia, ou principalmente nos trechos de alto e médio curso. As inundações bruscas são mais 

frequentes nos municípios de alto curso e as graduais nos de médio e baixo curso. Somente 

nos anos excepcionalmente chuvosos, como foi o caso de 2008, as inundações ocorreram em 

toda a bacia hidrográfica.  

A bacia do Rio Itapocu apresenta rochas pertencentes à unidade geológica do 

Complexo Granulítico de Luís Alves, representado por rochas metamórficas de alto grau 

(Figura – 1.10), que perfazem 50% da área da bacia, e estruturam o relevo de maior altitude 

da bacia, constituindo serras alinhadas. A outra unidade dominante é representada pelas 

coberturas sedimentares recentes, que constituem a planície litorânea (Tabela 1.3) (Asp et al., 

2009:102). 
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Tabela 1.3 – Ocorrências das unidades geológicas e sua distribuição percentual em função da elevação. Asp et al. 
(2009:102)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
Figura 1.10 – Unidades geológicas das bacias dos Rios Itapocu (destaque em negro), Itajaí-Açu e Tijucas (Asp et 
al., 2009:102) 

 
A partir das características físicas da Bacia do Itapocu, a Tabela 1.4 foi organizada 

tendo por base os dados de SANTA CATARINA - SC (2006), Asp et al. (2009) e Roller 

(2012), com fito de comparar os vários estudos da bacia. 

Tabela 1.4 – Características físicas da bacia do Rio Itapocu da SC (2006), Asp et al. (2009) e Roller (2012)  
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Das características da Tabela 1.4 os coeficientes de compacidade ou índice de 

Gravelius (Kc=1,77) e forma (Kf = 0,44) indicam que a forma da bacia tem pouca tendência à 

inundação.  

O primeiro porque a expressão matemática que lhe dá origem, equação 1.1, conforme 

Garcez (1967:45) e UFBA-GRH (2005:10), leva em conta a área de um círculo e quanto mais 

se aproxima da unidade (valor =1) maior é a tendência à inundação: 

 

                        Equação 1.1 

  

 Onde: Kc – coeficiente de forma  

  P – perímetro da bacia em (km) 

A- área da bacia em (km²) 

 

O segundo leva em conta a geometria de um retângulo que é definido pela relação 

entre a largura média (Lm) e o comprimento do canal principal da nascente a foz (L), equação 

1.2, conforme Garcez (1967:44) e UFBA-GRH (2005:9): 

 

                                                                Equação 1.2 

 

 Onde: Kf – coeficiente de forma 

  Lm – largura média (Km) 

  L– Comprimento nascente/foz (Km) 

 

A largura média (Lm) é a relação entre a área da bacia (A) e o comprimento (L), ou 

seja, Lm = A/L, logo a equação 1.2 tem seu desdobramento final em:  

    2                      Equação 1.2.A 

Onde: Kf - Coeficiente de forma 

 A - Area da bacia (Km2) 

 L - Comprimento nascente/foz (m) 

 

Esse coeficiente indica a tendência da bacia para inundações e quanto mais baixo, 

menor é a possibilidade de inundações.  Isso porque em uma bacia estreita e longa (fator 

forma baixo), há menor possibilidade de ocorrer chuvas intensas cobrindo simultaneamente 

toda sua extensão (UFBA-GPR, 2005:9). 
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Conforme se pode perceber, esses coeficientes são derivados de expressões 

matemáticas (equações 1.1, 1.2 e 1.2-A) que tem por base a forma geométrica da bacia 

(circular ou retangular), e portanto, não levam em conta a declividade, que no caso da bacia 

em estudo é mais determinante para as inundações do que esses coeficientes.  

 A declividade da bacia hidrográfica determina o perfil longitudinal do rio. Essa 

grandeza, pela sua capacidade de acelerar o escoamento das águas do rio, está relacionada 

com as inundaçoes. A Figura 1.11 de Asp et al. (2009) apresenta o perfil longitudinal das 

bacias dos Rios Itajaí, Tijucas e Itapocu, onde se percebe o desnível acentuado para a bacia 

em estudo. Esta característica contribui para ocorrência de enxurradas no trecho do curso alto 

da bacia do Rio Itapocu (Asp et al., 2009:104). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.11 – Perfil longitudinal dos Rios Itajai, Tijucas e Itapocu (Asp et al., 2009:104) 

Consoante a Associação dos Municípios do Vale do Itapocu - AMVALI (2013), “os 

rios da bacia são caracterizados por perfis longitudinais, com declives acentuados, tendo em 

seu curso superior, leitos acidentados com vales suspensos, e cascatas tipo véu de noiva” 

(AMVALI, 2013:45).   

A Figura 1.12 de Roller (2012:33) relaciona o perfil longitudinal da bacia do Rio 

Itapocu juntamente com as cidades/municípios ao longo de seu curso. 

 

 

 

 

 

 

 
  Figura 1.12 – Perfil longitudinal do Rio Itapocu (Roller, 2012:33) 
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Constata-se acentuada declividade entre as altitudes de 200 e 700m.  Os municípios de 

Corupá e Jaraguá do Sul ficam a jusante dessa declividade, o que explica a maior 

possibilidade de ocorrência de inundações bruscas (ver Tabela 1.2) derivadas da alta 

velocidade das águas.  

Na segunda metade do século XIX, considerando a data de fundação do município de 

Joinville, 09 de março de 1852, início do processo migratório na bacia, a cobertura vegetal 

original era o bioma Mata Atlântica que foi na sua maior parte descaracterizada durante o 

processo de ocupação (ação antrópica). Dos 100% (cem por cento) de Mata Atlântica que 

cobriam a bacia do Rio Itapocu, hoje, restam 34% (trinta e quatro por cento), o que representa 

o dobro do percentual existente no Estado de Santa Catarina que é de 17% (dezessete por 

cento), conforme AMVALI (2012: 6).  

Como foi visto antes nesse item, a mudança brusca da declividade do perfil 

longitudinal do Rio Itapocu, contribui para dificultar a ocupação principalmente junto a sua 

nascente (municípios de Corupá e São Bento do Sul). A Figura 1.13 da - AMVALI (2012:6) 

do Inventário Florístico Floresta (IFFSC-2007) apresenta os estágios dessa vegetação em 

função de suas características: vegetação secundária em estágio médio (70%), vegetação 

secundária em estágio avançado (24%) e vegetação primária (6%).  

 

 

 

 
Figura 1.13 – Cobertura vegetal segundo o seu estágio de desenvolvimento (AMVALI, 2012: 6 do Inventário 
Florístico Floresta - IFFSC- 2007) 
 

Em se tratando de preservação da cobertura vegetal, a Figura 1.14 da AMVALI 

(2012:6) do Atlas SOS Mata Atlântica (2005-2008) apresenta os remanescentes florestais nos 

municípios da bacia do Rio Itapocu, onde se destacam com maior percentual de cobertura os 

municípios de Schroeder (57%) e Joinville (55%).   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Figuras 1.14 – Remanescentes das florestas nos municípios da bacia do Rio Itapocu (AMVALI, 2012:6 apud 
Atlas SOS Mata Atlântica, 2005-2008) 
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Destaca-se que na atualidade a bacia ainda preserva as características originais do 

bioma Mata Atlântica9, distribuídos desde a sua nascente até a foz: Floresta Ombrófila Densa, 

Floresta Ombrófila Mista, Restinga Litorânea e Mangue. 

1.2 - A sustentabilidade desejada na bacia hidrográfica 

 

O termo sustentabilidade passou a ser amplamente utilizado a partir da definição de 

desenvolvimento sustentável. Segundo Dias (2003:120), “o Desenvolvimento Sustentável 

(DS) é aquele que atende às necessidades do presente, sem comprometer as necessidades das 

gerações futuras atenderem as suas próprias necessidades”, proposto pela Comissão 

Brundtland (1988), no Relatório intitulado o Nosso Futuro Comum. 

No que se refere ao desenvolvimento sustentável, há que se concordar com 

Montibeller-filho (2008):  

O desenvolvimento sustentável, é um conceito amplo e, devido a esta 
característica, permite apropriações diferenciadas e ideologizadas por 
segmentos sociais de interesse. Sua propriedade básica de eficiência 
econômica, associada à eficácia social e ambiental, que significa 
melhoria da qualidade de vida das populações atuais sem 
comprometer as possibilidades das próximas gerações, constitui 
padrão normativo almejado pela maioria das sociedades humanas, na 
atualidade (Montibeller-filho, 2008:23).  

 
Veiga (2010:12) advoga que o substantivo – sustentabilidade – hoje, passou a servir 

gregos e troianos quando querem atribuir vagas noções de continuidade, durabilidade ou 

perenidade, todas remetendo ao futuro. Atribui à expressão “desenvolvimento sustentável” 

um valor similar a seu mais nobre antepassado: a “justiça social”. 

Na mesma direção de Veiga, no tocante à justiça social e à variável tempo, Buarque 

(1999:31) detalha o termo sustentabilidade: “Processo de mudança social e elevação de 

oportunidades da sociedade, compatibilizando, no tempo e no espaço, o crescimento e a 

eficiência econômica, a conservação ambiental, a qualidade de vida e a equidade social, 

partindo de um claro compromisso com o futuro e a solidariedade entre gerações.” 

                                                           
9
 Características da Mata Atlântica - ver item 1.6 “cobertura vegetal”. 
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 Em sua essência, o termo representa algo duradouro no tempo e é utilizado como 

adjetivo sob várias rubricas, tais como: cidade sustentável, sociedade sustentável, ser humano 

sustentável, empresa sustentável, dentre outras. 

 De fato, está bastante difundido o termo “cidade sustentável” como diretriz de Planos 

Diretores. Nessa diretriz, se o propósito for à continuidade da cidade no tempo, a exemplo de 

Roma, o termo está corretamente empregado, mas se o propósito for uma cidade com 

suficiência própria, o termo, na maioria das vezes, está incorretamente empregado, uma vez 

que as cidades possuem dependência do fluxo de matéria e energia (exportação e importação) 

o que dificulta, ou até inviabiliza, o emprego do adjetivo – sustentável- nessa condição.  

 Assim, à guisa de exemplo, o termo sustentabilidade ou sustentável pode ser mais bem 

empregado a um país continental que pode fechar suas divisas e ter existência própria, ou 

ainda, a uma tribo de índios secular que vive isoladamente. 

Em se tratando de ampliar a abordagem de sustentabilidade, especialmente em bacias 

urbanas, Kobiyama et al. (2008:133) apoiados na filosofia do economista Schumacher10 

(1983) em sua obra “Small is Beautiful” ou “O pequeno é maravilhoso” sugerem a 

transformação do tema “drenagem urbana” em “armazenamento urbano”. Na prática significa 

deixar os processos hidrológicos mais lentos no ambiente urbano, tal como acontece nas 

condições da bacia natural, onde a cobertura vegetal está presente: 

Em condições naturais a bacia, normalmente, possui o coeficiente de 
rugosidade mais alto e o canal mais sinuoso. Tendo sua capacidade de 
armazenamento elevada, a bacia natural deixa o fluxo mais lento. 
Assim, a dinâmica da água torna-se mais lenta no ciclo hidrológico. 
Com o intuito de “resolver” problemas causados pelo excesso da água 
pluvial na área urbana, a drenagem clássica e usual, que faz parte da 
urbanização, tem reduzido à rugosidade e à sinuosidade dos canais e, 
consequentemente, aumentando a velocidade do fluxo. Isto tudo é 
para tentar retirar (drenar) a água da chuva do local de interesse o 
mais rápido possível (Kobiyama et al., 2008:130). 

 

 

 

                                                           
10

 Ernest Friedrisch Schumacher (1911-1977) – Economista inglês que escreveu a obra “Small is Beautiful”, 
1973, traduzida “O negócio é ser pequeno”. Segundo The Times é considerado um dos 100 livros mais influentes 
publicados desde a segunda guerra mundial. Estuda a economia levando em conta as pessoas.  
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Nesse contexto Kobiyama et al. (2008:130) sugerem a inversão dessa lógica (que 

acelera o escoamento), cunhando o termo “armazenamento” em contraposição à drenagem 

urbana. Derivado dessa filosofia Roller (2012) apud Kobiyama (2012) propõe como definição 

de bacia hidrográfica:  

[...]... não é apenas uma rede drenagem, mas sim uma rede de 
armazenamento que é formada pelas encostas mais a rede fluvial 
(rios). A relação da bacia com o solo é através do sistema de 
infiltração e armazenamento de água da chuva. Quaisquer atividades 
devem manter a capacidade de armazenamento de água da chuva em 
bacias e solos (Roller, 2012:8 apud Kobiyama, 2012).  

Conforme se pode perceber a utilização do termo “armazenamento” encerra uma mudança 

no olhar de cunho cultural, no que se refere ao controle do escoamento no meio urbano em 

que na prática, se procura diminuir a velocidade do escoamento guardando a água no solo11 da 

fonte geradora (lote). 

 Outra definição importante na presente seção que pretende fazer uma ponte entre o 

termo sustentabilidade e bacia hidrográfica é a citada por Netto (1998) apud Chorley (1962), 

advogando a respeito do uso do pensamento sistêmico em Geomorfologia, enfatizou a 

analogia direta entre os sistemas abertos clássicos e os sistemas geomorfológicos: 

A bacia de drenagem, enquanto uma unidade hidrogeomorfológica, 
constitui um exemplo típico de sistema aberto na medida em que 
recebe impulsos energéticos das forças climáticas atuantes sobre sua 
área e das forças tectôticas subjacentes, e perde energia por meio da 
água, dos sedimentos e dos solúveis exportados pela bacia no seu 
ponto de saída (exutório).  A organização interna do sistema bacia de 
drenagem, isto é, os elementos de forma (relevo, cobertura vegetal 
ou impermeabilização do solo) e os processos característicos, 
influenciam as relações de entrada e saída (Gregory e Walling, 1973). 
Assim, mudanças externas no suprimento de energia (solar) e massa 
(água, vento, matéria) conduzem a um alto-ajuste das formas e dos 
processos, de modo a ajustar essas mudanças. Chorley (1962) ressalta 
que o principio do auto-ajuste no desenvolvimento do relevo foi 
apontado no trabalho clássico de Gilbert (1877) - “como um membro 
do sistema pode influenciar todos os demais, então, cada membro é 
influenciado por todos os outros. Há uma interdependência por meio 
do sistema (negrito - mestrando)” (Netto, 1998:98). 

                                                           
11

 Netto (1998:115) – Os solos são formados por milhões de partículas de diferentes composições e diversos 
tamanhos (cascalhos, areias, siltes e argilas) parte das quais pode estar na forma de grãos simples ou agregados 
com a matéria orgânica ou argila. Os espaços vazios são preenchidos por água (solos saturados) ou ar (solos não 
saturados).  



 38

 

Dias (2000) esclarece a interdependência do sistema:  

Todas as coisas estão conectadas com as outras. O mundo é 
organizado por sistemas que são formados por três componentes: 
elementos, interconexões e funções. Os sistemas são mais do que a 
soma de suas partes. São dominados pelas suas interelações e seus 
propósitos, e organizados segundo uma hierarquia. Os sistemas 
naturais são harmônicos, estáveis e resilientes. A resiliência12 
normalmente cresce com a diversidade (Dias, 2000:225). 

 

Porto et al. (2000) inserem a drenagem urbana ao conceito de sistema: 

 [...] a drenagem é subsistema parte de um ambiente urbano complexo 
e deve ser articulado com outros subsistemas (vegetação, por 
exemplo). O subsistema drenagem urbana não deve ser um fim por si 
só, mas um meio que possibilite a melhoria do ambiente urbano de 
forma mais ampla (negrito do mestrando) (Porto et al., 2000:811). 

 

Branco (1999) detalha o termo “sistema” de Porto et al., Dias e de Netto:  

[...] Sua dimensão mínima é a de uma organização capaz de funcionar 
por si só. Pode-se conceber, evidentemente, um sistema formado de 
vários subsistemas, que terão de ser cada um, sistema menor com 
funcionamento autônomo (Branco, 1999:69). 

 

 Na síntese dos conceitos acima, almeja-se na presente dissertação, que a 

sustentabilidade da bacia do Rio Itapocu possa ser compreendida sob a ótica sistêmica, como 

a manutenção do ciclo hidrológico de tal sorte que a perda de energia por meio da água, dos 

sedimentos e dos solúveis exportados pela bacia ao seu exutório, município de Barra Velha, 

tenha os mesmos padrões das condições do bioma Mata Atlântica original da primeira metade 

do século XIX. 

Assim, nesse contexto, os processos de alteração dos elementos de forma da 

organização interna da bacia, como o exemplo da substituição da cobertura vegetal pela 

impermeabilização do solo, devem ser, devidamente, compensados a fim de manter a 

condição descrita no parágrafo anterior.  

                                                           
12 Resiliência – significa “plasticidade” e “facilidade de recuperação” (Dias, 2000:225). 
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1.3 - Ciclo hidrológico  

 

A fim de cumprir os objetivos dessa dissertação, é importante compreender o ciclo 

hidrológico e suas diversas componentes. Conforme Silveira (2000), “o ciclo hidrológico é o 

fenômeno global de circulação fechada da água entre a superfície terrestre e a atmosfera, 

impulsionado fundamentalmente pela energia solar associada à força da gravidade e à rotação 

da Terra” Silveira (2000:35). 

A energia solar associada à gravidade e à rotação evapora a água da superfície, que 

somada a evapotranspiração dos vegetais, sobe à atmosfera na forma de vapor. Ainda, 

segundo Silveira (2000:35), “a maioria dos fenômenos meteorológicos acontece na fina 

camada inferior da atmosfera de 8 km a 16 km de espessura, chamada de troposfera, onde está 

contida quase a totalidade da água da atmosfera, cerca de 90%”. 

A “olho nu”, esse vapor pode ser visto no céu na forma de nuvens. Por sua vez, 

conforme Bertoni e Tucci (2000:178), “a nuvem é um aerosol constituída por uma mistura de 

ar, vapor de água e de gotículas em estado líquido ou sólido, cujos diâmetros variam de 0,01 a 

0,03 mm, espaçadas, em média, um milímetro entre si.” 

Esse estado “estável” das gotículas na nuvem é rompido quando as gotículas vão se 

aglutinando (formando gotas) que face ao seu tamanho e peso, vencem a resistência do ar e 

sob a influência da força de gravidade, desabam na forma de precipitação. Cabe destacar que 

esse processo de aglutinação das gotas nem sempre acontece (a nuvem desaparece sem gerar a 

precipitação), pois depende de vários fatores.  

Partículas existentes no ar atmosférico (no popular – poluição atmosférica), bem como 

alguns sais marinhos, sódio (Na), por exemplo, por seu tamanho funcionam como núcleos de 

catalisação da aglutinação das gotas, acelerando o processo da precipitação.  

Assim, face à localização da bacia do Rio Itapocu junto à costa atlântica, ao receber 

incidências de sais marinhos, à forte industrialização metal mecânica (poluição atmosférica 

oriunda das indústrias da região), à cobertura vegetal (evapotranspiração) e ainda ao formato 

de seu relevo em que a planície rapidamente se transforma na Serra do Mar (situação propícia 

à formação da chuva do tipo orográfica), a bacia hidrográfica apresenta altos índices 

pluviométricos totais de 2.200 mm/ano, dados de Joinville. 
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A Figura 1.15 adaptada de Poleto (2008:10 apud USGS, 2003) representa as 

componentes (precipitação, evapotranspiração, evaporação, condensação, infiltração, 

escoamento superficial), bem como, os diferentes reservatórios de água (gelo, atmosfera, rio, 

subterrâneo e oceano) do ciclo hidrológico visto a partir do estudo do ciclo da água. 

 

 

 

 

 

 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
     
 
 
 

 Figura 1.15 – Ciclo da água ou hidrológico, adaptado de Poleto (2008:10) 
 
                                
Bertoni e Tucci (2000:178) acrescentam que: “por sua capacidade de produzir 

escoamento, a chuva é o tipo de precipitação mais importante para a hidrologia, 

principalmente para os climas tropicais e subtropicais brasileiros.” E também, para o presente 

trabalho, uma vez que se pretendem minimizar as fragilidades derivadas do escoamento da 

água no meio urbano, notadamente, as inundações.  

Nessa direção, Bertoni e Tucci (2000:177) esclarecem que “As características 

principais da precipitação são o seu total, duração e distribuição temporal e espacial. O total 

precipitado não tem significado se não tiver ligado a uma duração. Por exemplo, cem 

milímetros (100 mm) pode ser pouco em um mês, mas é muito em um dia ou, ainda mais, 

numa hora”. 

No último caso, em se tratando do meio urbano onde a impermeabilização do solo se 

faz mais presente, pode gerar as cheias, inundações, alagamentos ou enxurradas.  



 41

Uma vez iniciada a queda da gota de chuva dois destinos se configuram: evaporação 

na própria queda ou toque na superfície terrestre. Ao toque da superfície, vários caminhos se 

descortinam, a saber: 

- evaporação, por exemplo, quando as primeiras gotas tocam diretamente o asfalto 

quente;  

- absorção pela porosidade dos materiais (exemplo dos troncos de árvores); 

- incorporação diretamente aos corpos hídricos (oceano, rios, lagos); 

- infiltração no solo e 

- o escoamento superficial sobre o solo do excedente da infiltração, proveniente da 

atuação da força da gravidade.  

Face ao processo de urbanização, em comparação com a bacia em seu estado original 

(com cobertura vegetal), o escoamento superficial e a infiltração são as componentes que 

sofrem maior alteração. Assim, necessário se faz estudá-las em maior detalhe. 

  

1.4 - Do processo da infiltração à formação do escoamento superficial 

 

Silveira et al. (2000:335) conceituam “infiltração como a passagem da água da 

superfície para o interior do solo” e esclarecem que “a infiltração depende da quantidade de 

água disponível na superfície, da natureza do solo, do estado de sua superfície e das 

quantidades de ar e água inicialmente presentes no solo.” 

De maneira similar, Netto (1998:114), define “infiltração como sendo o movimento da 

água para dentro do solo.” E, detalha: 

[...] A relação entre a intensidade da chuva e a capacidade de 
infiltração define a quantidade de água que infiltra: quando a 
intensidade da chuva é menor que a capacidade de infiltração, a taxa 
de infiltração é igual à taxa da chuva; porém, quando a intensidade da 
chuva ultrapassa a capacidade de infiltração, o solo absorve parte da 
água de acordo com sua capacidade, e o excedente de precipitação, 
após preencher as microdepressões do terreno, escoa sobre a 
superfície em direção aos canais (Netto, 1998:119). 

 

Como se pode perceber, a infiltração age no sentido oposto ao escoamento superficial 

enquanto uma aumenta a outra diminui. Assim, as cheias no meio urbano derivam de altos 

volumes do escoamento superficial na direção dos canais. Netto (1998:120) esclarece que “há 
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diversas variáveis-controle que regulam a capacidade de infiltração13”, das quais, no sentido 

de relacioná-las com o objetivo desse trabalho, procede-se a uma adaptação e acréscimo como 

segue: 

a) condições de textura e profundidade: solos profundos, com textura grosseira 

(cascalho, areia) e grandes quantidades de matéria orgânica apresentam maior 

capacidade de infiltração quando comparados a solos rasos e textura fina (argila); 

b) condições de umidade: quanto menor a umidade no início da chuva maior a 

capacidade de infiltração (potencial de armazenamento de água no solo); 

c) topografia: quanto maior a declividade do terreno menor a infiltração e maior o 

escoamento superficial (variável controle, incluída nesse trabalho); 

d) características da chuva: chuvas mais intensas causam mais impacto no solo, 

principalmente quando o solo está exposto sem a cobertura vegetal, produzindo o 

processo de selagem, ao passo que chuvas de longa duração preenchem o potencial de 

estocagem do solo e eventualmente conduzem a solos saturados, onde a capacidade de 

infiltração tende a “zerar”. Nessa questão sobre intensidade da chuva é importante 

destacar a energia cinética que o solo absorve quando do impacto da gota, que por sua 

vez desagrega o solo e provoca erosão das partículas do solo (transporte de 

sedimentos).   

 

Segundo Guerra (1998:153):  

[...] A energia cinética da chuva está relacionada à sua intensidade, 
pois é o número total de gotas de um evento chuvoso (Evans, 1890). 
Como uma grande percentagem das gotas grandes (maior que 4,0 mm) 
pertence a intensidades entre 50 e 100 mm/h, maiores energias são 
encontradas nessas intensidades. [...] baseados nesse relacionamento, 
Wischmeier e Smith (1958) chegaram à seguinte equação: E.C = 
11,87 + 8,73 log10. I, onde: E.C é a energia cinética em jaule/m2/mm 
e I é a intensidade da chuva em mm/h (Guerra, 1998:154). 

 

e) a biogenética no topo dos solos: a formação de bioporos pela atividade da fauna 

escavadora e do enraizamento da vegetação aumenta a infiltração; 

 

                                                           
13 Capacidade de infiltração: Potencial de um solo absorver água a partir da superfície. 



 43

f) condições da cobertura vegetal: a existência de árvores sobre o terreno aumenta a 

capacidade de infiltração (enraizamento), retarda o escoamento superficial à medida 

que este aumenta seu perímetro de caminhamento, e ainda, protege o solo evitando o 

processo de “selagem14”. 

 

Em se tratando da alínea “a”, a Figura 1.16 de Guerra (1998:167) apresenta o 

comportamento da infiltração para solos de diferentes texturas (arenoso, siltoso e argiloso). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 1.16 – A taxa de infiltração para vários tipos de solos, derivados dos estudos de Withers e 
Vipond (1974), citados por (Guerra, 1998:167)  

 

 No tocante a alínea “f”, condições da cobertura vegetal, a Figura 1.17 de Netto 

(1998:121) apresenta o resultado dos ensaios que relacionam a capacidade de infiltração para 

solos florestados por pinheiros e solo sem cobertura vegetal - “careca”. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.17 – A taxa de infiltração para solos florestados por pinheiros e solos desnudos, extraídos dos estudos 
de Straher (1925), in: Dunne e Leopold (1978), citados por (Netto, 1998:121)  
 

Sales et al. (1999) ao analisarem o comportamento das funções representadas nas 

Figuras 1.16 e 1.17 descrevem: 

                                                           
14

 Selagem – Processo em que a energia cinética contida na gota é transferida ao solo, de tal sorte que o 
compacta.  
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 [...] que a capacidade de infiltração representa a intensidade máxima 
que o solo pode absorver da água da chuva em dada condição e tempo, 
sendo que este processo não é constante ao longo do tempo [...] 
Devido a uma chuva, a velocidade de infiltração é máxima no início 
do evento, e de acordo com as condições do solo a velocidade 
decresce rapidamente. A velocidade de infiltração gradualmente se 
aproxima de um valor constante denominada de velocidade de 
infiltração básica (Bernardo, 1989). [...] Os fatores apontados como 
responsáveis pelas variações nos valores da velocidade de infiltração 
básica dos solos são: estrutura, tamanho e disposição do espaço 
poroso, manejo do solo, mineralogia, umidade inicial dos solos com 
argilas expansivas (Sales et al., 1999:2092). 

 

Lucas (2011:41), citando os estudos de Horton (1940), Lambe (1951), Viessman 

Junior (1989); Lewis (1989); Knapp (1989) e Pinto (2000), detalha os fatores de 

interdependência que determinam a velocidade de infiltração: 

• permeabilidade do solo, que por sua vez depende da natureza e do estado em que 

se encontra (tamanho dos grãos, formas e arranjos dos grãos, composição 

mineralógica, grau de compactação, grau de saturação e vazios do solo), e  

• características locais do terreno (cobertura do solo, tipo e extensão da cobertura 

vegetal, espessura da camada de solo, profundidade do lençol freático, temperatura 

e viscosidade da água e volume precipitado). 

 

Assim, em termos práticos, pode-se considerar que esses fatores oferecem maior ou 

menor resistência às forças que movimentam a quantidade e a velocidade de água que infiltra.   

Conforme Netto (1998:118) as principais forças15 que definem a velocidade de 

infiltração no solo são: a atração capilar e a força gravitacional. Enquanto a primeira direciona 

a água em todas as direções (especialmente para cima), a segunda direciona verticalmente 

para baixo. Desta forma, a água em sua descida no perfil do solo sofre a resistência da força 

capilar que aumenta à medida que os poros são menores, razão pela qual, pode ser 

negligenciada nos poros maiores, especialmente, naqueles originados da fauna escavadora e 

das raízes mortas.  

 A Figura 1.18 de Lucas (2011:43 apud Reichard, 1996) representa o comportamento  

da infiltração no perfil de um solo argiloso e um arenoso, onde se percebe que no solo arenoso  

o movimento vertical (força gravitacional) é mais evidente: 

                                                           
15

  Netto (1998: 125): Para solos salinos existe também a força osmótica que juntamente com a força capilar 
controlam a retenção de água no solo.  
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Figura 1.18 – Representa o perfil da infiltração em um solo argiloso e arenoso (Lucas, 2011:43 apud Richard, 
1996)  
 

Face aos vários fatores intervenientes, conforme Netto (1998:130), Silveira et al. 

(2000:337) e Lucas (2011:46), o marco histórico na determinação da velocidade média de 

infiltração tem por referência os estudos de Darcy16 (1950) a respeito do fluxo de água no solo 

por meio de um filtro de areia, variando a altura da amostra e medindo-se a taxa de 

escoamento que passava pelo filtro.   

Assim, experimentalmente, deduziu que a taxa de escoamento “q” é proporcional ao 

gradiente hidráulico, ou seja, o escoamento pelo meio permeável depende da relação entre a 

pressão exercida pela coluna de água e o comprimento do filtro, sendo que o primeiro 

favorece o escoamento e o segundo determina a resistência (características de cada solo).  

A Figura 1.19 de Netto (1998:131) representa esquematicamente a experiência de 

Darcy. 

 

 

 

 

 

Figura 1.19 – Esquema do experimento de Darcy, onde: Z – carga de elevação ou carga de posição; ∆h = 
variação da carga total; L – distância entre os piezômetros e Q a vazão. 

 

 

                                                           
16 Henry Darcy, em 1856, estudando as fontes públicas da cidade de Dijon, chegou a correlacionar as 
velocidades superficiais de percolação com o gradiente hidráulico. [...] Cerca de 30 anos depois de Darcy, 
Reynolds confirmou que as velocidades do fluxo de água eram função dos gradientes, injetando corantes em 
líquidos que percolaram através de tubos de diferentes diâmetros.  
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A equação geral que representa esse experimento é:  

 

                Equação 1.3  

 

onde:     q – é a velocidade média do fluxo de água no meio poroso; m/dia ou m/s ou cm/s 

K – é o coeficiente de permeabilidade ou condutividade (o sinal negativo indica que o fluxo 

caminha das áreas de alta pressão para as de baixa pressão) – m/dia ou m/s ou cm/s 

∆h – carga hidráulica  (∆h = h2 – h1); cm ou m 

∆l – distância entre os dois piezômetros; cm ou m 

 

Conforme Netto (1998:130) e Lucas (2011:46) a equação 1.3 é conhecida como “Lei 

de Darcy” e expressa a velocidade média em um meio poroso, assumindo-se que todo o solo é 

uniforme, todas as variáveis são funções contínuas no tempo e no espaço e se desenvolve em 

solos saturados.   

Muitos autores usam os termos condutividade hidráulica e permeabilidade como 

sinônimos, uma vez que ambos expressam a velocidade (distância/tempo). No entanto, há 

autores que consideram que a permeabilidade é uma propriedade dos materiais do solo, 

enquanto outros se referem à condutividade hidráulica como uma propriedade da unidade 

geológica no seu todo (Netto, 1998:132).  

O coeficiente de permeabilidade ou a condutividade hidráulica indicam a capacidade 

do solo em transmitir água, a qual depende além das propriedades do solo, da viscosidade do 

fluido, que por sua vez é função da temperatura (geralmente em ensaios de laboratório - 

15,6°C), é expresso em metros por dia (m/dia).  

 As Tabelas 1.5 e 1.6 de Caputo (2012:27) e de Garcez (1976:12), respectivamente, 

representam a ordem de grandeza da condutividade hidráulica e as velocidades médias em 

materiais granulares para diferentes tipos de solos: 

 
Tabela 1.5 – Ordem de grandeza da condutividade hidráulica (Caputo (2012:27, apud Batista et al., 2005) 
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Tabela 1.6 – Velocidade média (velocidade de Darcy) de infiltração em milímetros por segundo (mm/s) para 
solos granulares; onde J é a declividade. Garcez (1976:12) 
 
 

 

 

 

 

 

 

BRASIL (2005:73), por meio do Manual de Hidrologia do Departamento Nacional de 

Infra-Estrutura e Transporte (DNIT) propõe como infiltração mínima para o dimensionamento 

de estruturas de drenagem (tempo de recorrência – Tr17) os seguintes valores:  

- Solo do Grupo A  - 10mm/h; 

- Solo do Grupo B - 6mm/h; 

- Solo do Grupo C - 3mm/h e  

- Solo do Grupo D - 1mm/h, 

sendo que o citado manual descreve  as características dos grupos hidrológicos dos solos 

Brasil ( 2005:74): 

Grupo A – Potencialidade mínima para formação do deflúvio superficial. Inclui areias 

em camadas espessas com muito pouco silte e argila e também loess18 profundo muito 

permeável;  

Grupo B - Principalmente solos arenosos menos espessos que no grupo A e loess 

menos profundo ou menos agregado que no grupo A, porém apresentam infiltração 

acima da média, após “intenso umedecimento prévio19”;  

Grupo C – compreende solos poucos profundos e solos contendo bastante argila e 

colóides, no entanto, menos que no grupo D. O grupo apresenta infiltração abaixo da 

media, após pré-saturação; e 

                                                           
17 O tempo de recorrência, normalmente, adotado em obras rodoviárias é de 10 a 20 anos para bueiros, canais ou 
galerias de drenagem e para pontes 50 a 100 anos, conforme o tipo e a importância da obra (DNIT, 2005:9). 
 

18
 Loess: Do alemão Löß significando solto, fofo, inconsolidado. São espessos pacotes de sedimentos finos 

(fração argila e silte). Acesso: http://www.dicionario.pro.br/index.php/Loess em dez/2014 

19 Em consonância com a constatação de Tucci (2000: 339): um solo arenoso só é um bom dreno (maior 
infiltração) quando está saturado. 
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Grupo D – Apresenta o potencial máximo para formação do escoamento superficial. O 

grupo inclui em sua maioria argilas de alto valor de expansão, incluindo também 

alguns solos pouco profundos, com sub-horizontes, quase impermeáveis próximo da 

superfície. Qualquer tipo de solo em terreno plano com fraca rede de drenagem acaba 

enquadrando-se nesse grupo, após um período prolongado de chuvas que eleva o nível 

do lençol freático para a superfície.  

 

Consoante à Tabela 1.7 de Vargas (1977:123), apresenta uma escala de 

permeabilidade classificada por grupos (alta, média, baixa, muito baixa, baixíssima), onde K 

(cm/s). 

Tabela 1.7 – Representa uma escala de valores de permeabilidade ou condutividade Vargas (1977: 123)  
 

 

 

 

 

 
Em se tratando do dimensionamento de obras (sistemas de infiltração) que necessitem 

do coeficiente de permeabilidade (K), vale destacar, conforme Caputo (2012:52) apud Mouro 

et al. (2009), que esse valor é bastante empírico, portanto, variável conforme se observa na 

relação da Tabela 1.8.  

Tabela 1.8 – Representa a ordem de valores de permeabilidade ou condutividade utilizadas como parâmetros de 
dimensionamento para projetos na França e Austrália, Caputo (2012:53) apud Moura et al. (2009).   

 

 

 

 

 

 

 

 

No que se refere à proteção do solo, a Tabela 1.9 de Schumacher (1998:41) apud Lima 

(1986), faz uma comparação da capacidade de infiltração (mm/h) e solos sob diversas 

coberturas de solo: florestal intacto, removido mecanicamente, queimado anualmente e 

pastagem degrada.  
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Tabela 1.9 – A capacidade de infiltração (mm/h) para diversas coberturas de solo: florestal intacto, Schumacher 
(1998:41) apud Lima (1986) 

 

 

 

 

Em se tratando do presente trabalho, que estuda a taxa de permeabilidade no meio 

urbano, e que a existência dessa taxa favorece o estabelecimento de jardins (gramados) e a 

arborização, é importante destacar a diferença percentual da infiltração de 40,23% entre uma 

área florestada (59,9%) e uma pastagem degradada (24,1%). 

É fácil perceber que as variáveis-controles das alíneas “a” a “d” (condições de textura 

e profundidade, condições de umidade, topografia e características da chuva), anteriormente 

descritas, são derivadas das condições naturais (geologia, clima, relevo e hidrologia), ao passo 

que as alíneas de “e” e “f” (biogenética no topo dos solos e as condições da cobertura vegetal) 

sofrem influência direta da ação antrópica sobre os ambientes naturais. 

Do ponto de vista prático, na implantação de um loteamento, fica inviável 

economicamente, analisar o perfil dos solos (textura e profundidade), bem como, a topografia 

(declividade) para cada lote de maneira que ao final de sua ocupação os lotes apresentem a 

mesma taxa de infiltração e, por conseguinte, contribuição do escoamento para rede de 

drenagem pluvial. Desta forma, considerando os dois parágrafos anteriores e que o objetivo 

central desse trabalho é propor um método para determinação da taxa de permeabilidade 

mínima, deixamos de aprofundar a análise das alíneas “a” a “d” por considerar estas 

variáveis-controle inerentes à ocupação do lote.  

Assim, é deveras relevante ao presente trabalho pontuar que vencida a capacidade de 

infiltração, origina-se o escoamento superficial que consiste no deslocamento da água sobre a 

superfície.  

Conforme Balbinot et al. (2008:140) apud Arend (1942), o escoamento em áreas 

florestais é geralmente pequeno devido à grande infiltração e à retenção da água na 

serrapilheira e pelas camadas superficiais do solo (zona de raízes). Esse autor apresenta a 

Tabela 1.10 relacionando o percentual de cobertura vegetal e o escoamento superficial.  

Tabela 1.10 – O escoamento superficial em relação à cobertura florestal, extraído de Balbinot et al. (2008:140) 
com base nos estudos de Arend (1942)  
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A Figura 1.20 gerada a partir da Tabela 1.10 demonstra o comportamento 

inversamente proporcional da influência da cobertura vegetal e do escoamento superficial.  

                       

                                            

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Figura 1.20 – O escoamento superficial em relação à cobertura florestal formatado a partir de Balbínot et al. 
(2008:140) apud Arend (1942)  
 

Relevante destacar que solos com cem por cento (100%) da cobertura vegetal geram 

apenas vinte e cinco por cento (25%) de escoamento superficial. 

Bacellar (2005:9), citando os estudos de Bosch e Hewlett (1982), realizado em 94 

experiências de monitoramento de bacias para climas temperados, relaciona o aumento da 

vazão anual em (mm) em função do percentual da retirada da cobertura vegetal (arbustos, 

floresta decidual e coníferas) (Figura 1.21).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.21 – O escoamento superficial em relação à cobertura florestal (Bacellar, 2005:9, apud Bosch e 
Hewlett,1982)   
 
 No tocante à análise da Figura 1.20, Kobiyama et al. (2012:8) esclarecem: “Com 

bacias tropicais, Bruijnzeel (1996) confirmou que o aumento da vazão anual, logo após o 

corte, é proporcional à quantidade de biomassa removida. Além disso, Sahin e Hall (1996) 

aumentaram o número de bacias experimentais analisadas de 94 para 145 e obtiveram os 

mesmos resultados de Bosch e Hewlett (1982).” 
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 Kobiyama et al. (2012:8) concluem: “a função da floresta não é aumentar a vazão no 

rio, mas sim mitigar o hidrograma e facilitar a sociedade a utilizar a sua água”. 

Assim, a retirada da cobertura vegetal durante o processo de urbanização altera 

significativamente o percentual dessas duas variáveis (infiltração x escoamento superficial) do 

ciclo hidrológico, e ainda, traz como consequência a impermeabilização do solo por selagem 

ou por diminuição das áreas permeáveis (edificação, calçadas, acessos).  Portanto, é 

importante tecer um breve comentário dos efeitos da impermeabilização sobre essas duas 

variáveis que compõem o ciclo hidrológico.  

 

1.5- Da Urbanização à Impermeabilização do solo urbano 

 

No Brasil o acelerado processo de urbanização derivado da migração do campo para a 

cidade, principalmente entre as décadas de 1960 a 1990, impacta as bacias urbanas, que 

carentes de uma regulação específica, como Planos de Drenagem Urbana, têm sua dinâmica 

hídrica completamente alterada quando comparada a uma bacia rural20.  

A relação de migração acima referida está representada no gráfico da Figura 1.22, 

conforme dados obtidos do censo 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - 

IBGE (BRASIL, 2011).    

 

 

 

 

 

 

 Figura 1.22 – Correlação de migração (População Urbana x Rural) 
 http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/censo2010.shtm 

 

Santos (1982:12) fundamenta essa migração ao destacar que “nenhuma sociedade tem 

funções permanentes, nenhum nível de forças produtivas fixo, nenhuma é marcada por formas 

definitivas de propriedade, de relações sociais.” Acrescenta ainda, que uma sociedade existe 

sempre sob um invólucro histórico determinado. Cada sociedade “veste a roupa de seu 

tempo.”  

                                                           
20

 Bacia Rural – considerada nesse trabalho a proposição de Tucci (2000:65), onde bacia rural é aquela que em 
seu estágio de desenvolvimento apresenta 1% de área impermeável. 
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A transformação do Brasil rural no Brasil industrial e, consequentemente, mais 

urbano, é justamente a roupagem que motivou o início dessa migração. O campo, com a 

mecanização da agricultura e uso intensivo de agrotóxicos e fertilizantes, também já não 

necessitava de tanta mão de obra. 

Maricato (2002:19) esclarece que o processo de urbanização/industrialização teve 

inicio a partir de 1930, quando os interesses urbano-industriais conquistaram a hegemonia na 

orientação da política econômica. Destaca que esse processo social, diferente do que ocorrera 

nos Estados Unidos e na Europa, deu-se sem romper as relações arcaicas de mando baseadas 

na propriedade fundiária, ou seja, industrialização sem reforma agrária: 

 [...] naquele país e continente, a industrialização foi acompanhada de 
rupturas na antiga ordem social. Entre nós, predominou um certo 
arranjo, uma acomodação por cima, como ocorrera em outros 
momentos importantes na história do país – Independência (1822), 
Constituição de 1824, Lei das Terras de 1850, “Libertação” dos 
escravos em 1888 e Proclamação da República (1889)... (Maricato, 
2002:19).   

Conforme se pode perceber de uma forma geral e no detalhe da Figura 1.23, de 

Bertoni e Tucci (2003:4), essa migração deu-se de forma acelerada, de tal sorte que o tempo 

de resposta do poder público às diversas necessidades desse novo contingente populacional 

recém chegado à cidade tem sido defasado.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1.23 – Crescimento acelerado da população em grandes metrópoles, em que se observa a curva 
exponencial da cidade de São Paulo em relação as demais (Buenos Aires, Paris, Londres e New York) de  
Bertoni & Tucci (2003:4) apud Guglielmo (1996) e INDEC (1999)  
 

Face às características desse processo social e a forma exponencial dessa curva, há 

notória dificuldade em planejar a cidade a fim de acompanhar as demandas das necessidades 

sociais originadas por essa migração. Dessa forma, é gerada uma série de fragilidades nas 

mais diversas áreas sociais, principalmente, como na saúde, educação, habitação, segurança, 

dentre outras.  
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Diante das características prementes dessas fragilidades, por certo, a drenagem urbana 

fica “negligenciada” a um plano secundário.  

À guisa de exemplo, no que tange à moradia, a ocupação de planícies de inundação ou 

encostas de morros são as áreas, embora frágeis, disponíveis de forma regular (loteamentos 

regularizados) ou de forma irregular (invasões) à maior parte dessa massa migratória que não 

dispõem de maior poder aquisitivo.  

A ocupação de áreas frágeis expõe as populações carentes às mazelas das inundações 

(planícies) ou dos deslizamentos (encostas), que ao mesmo tempo é vítima e agente 

amplificador dessas mazelas ao ocupar essas áreas.  

 Silveira (2013:57) apoiado em vários estudos como de Livingston e Mccarrib (1992); 

Environmental Protection Agency (1993); Bigarella et al. (1994); Arnold e Gibbons (1996); 

Center for Watershed Protection (2000); Tucci (2008), Hora e Gomes (2009); Prokop et al. 

(2011), aponta como as principais causas das inundações:  

- impermeabilizações do solo; 

- artificialização dos cursos de água; 

- construção de obstáculos para o escoamento; 

- ocupação da várzea; 

- ineficiente planejamento territorial na ocupação urbana, em que não se concatenam 

os dados pertinentes à parcela territorial/lote com a área construída. (itálico por este 

mestrando). 

Ainda na direção da impermeabilização do solo, os trabalhos de Cavalheiro (1995); 

Porto et al. (2001); Botelho e Rossato (2002); Costa (2002); Botelho (2004) e Botelho e Silva 

(2004), citados por Botelho (2011:82) destacam a impermeabilização de grandes áreas como 

causa das inundações.  

As inundações têm causado prejuízos sociais, econômicos e ambientais cada vez mais 

frequentes em todo o mundo. Segundo o U.S. Army Corps of Engineers (1976) citado por 

Tucci (2000:650), os prejuízos por inundações podem ser classificados como tangíveis e 

intangíveis. Os primeiros são aqueles em que se é possível avaliar o custo financeiro tais 

como: limpeza de prédios, substituição ou reforma da mobília e de estoque de produtos, 

recuperação de prédios parcialmente danificados, custo de evacuação da população e sistemas 

de alerta, dentre outros. Já os segundos são os que não têm valor de mercado como vidas 

humanas, obras de arte ou destruição de prédios históricos. 

Face à sua influência no escoamento superficial, e dentro dos objetivos desse trabalho, 

é importante estudar a relação área impermeável e a densidade demográfica.  
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Assim, valendo-se de imagens do satélite Landsat e para área de estudo em bacias 

maiores que 2 Km2, nas capitais São Paulo, Curitiba e Porto Alegre, Campana e Tucci 

(2001:114) apud Campana e Tucci (1994) estudaram a correlação existente entre área 

impermeável e densidade demográfica.  A Figura 1.24 abaixo apresenta esta correlação. O 

ponto de inflexão da reta aponta para a verticalização da cidade quando mais habitantes 

ocupam a mesma área. 

 

 

 

 

 

 

 Figura 1.24 – Densidade Populacional x Impermeabilização (Fonte: Campana e Tucci, 2001) 
 

Conforme Campana e Tucci (2000:67), a Figura 1.24 tem por equação de reta:  

         (R2 = 0,997)      Equação (1.4) 

                    onde: 

                    AI- Parcela de Área Impermeável (variando de 0 a 1); 

                    DH – densidade habitacional (hab/ha). 

 

 A análise da equação 1.4 resulta que: cada habitante da bacia produz cerca de 49,0m2 

de área impermeável [representado pelo coeficiente angular da reta = 0,00489 (Tucci, 

2000:67)]. 

Tendo por base 12 bairros centrais na cidade de Porto Alegre, Filho e Tucci (2012:54) 

esclarecem que esse valor de 50,00 m2 de área impermeável estabelecido na década de 1990 é 

significativamente majorado no espaço de tempo de 20 anos, passando a 90,00 m2. 

Esclarecem ainda, que: "o desafio atual é estabelecer formas de atualizar estas curvas com 

previsão de dinâmica populacional na projeção de infraestrutura de água nas cidades."  

Campana e Tucci (2000:67) definem como limitantes da aplicabilidade do método: 

bacias maiores que 2 Km2, densidade habitantes menor que 120 hab/ha e a não distinção entre 

o tipo de ocupação, ou seja, admite uma média entre ocupações residenciais e comerciais,  

com predominância da primeira; e não deve ser aplicado onde o relevo é muito acidentado ou 

ondulado. 

Conforme se pode observar na Figura 1.24, o ponto de inflexão da reta corresponde a  

120 hab/ha, uma vez que depois desse valor a equação deixa de representar uma reta (tipo: y = 
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ax +b). Do ponto de vista prático é justamente a partir de 120 hab/ha que em geral as cidades 

deixam de ser espraiadas e começa a entrar em cena com maior intensidade o processo de 

verticalização (construção dos prédios de apartamentos). 

Reis et al. (2011:148) ao citarem os trabalhos de Stankwski (1972); Gluck e MacCuen 

(1975); Ragan e Jackson (1980), Bondelin et al. (1981); Motta e Tucci (1984);  Tucci et al. 

(1989); Campana e Tucci (1992), Ridd (1995); Civco e Hurd (1997); Golçaves et al. (2001); 

Wu e Murray (2003); Batista (2003); Alves (2004); Esteves (2006);  Gonçalves (2007), 

relaciona área impermeável com densidade habitacional e sugere a mesma tendência acima 

detalhada. 

Reis et. al.(2011:148) estudando a bacia do arroio Cadena em Santa Maria – RS (área= 

3.737,924ha; população de 163.524 habitantes; distribuída em 16 bairros), utilizando a 

imagem do satélite Ikonos com base nas bandas 1, 2 e 3, com resolução espacial de um (1) 

metro, constatou diferença significativa entres os percentuais (permeável e impermeável) de 

uso do solo:  

...[As classificações, supervisionada e visual apresentaram diferenças 
quanto à análise do uso e ocupação do solo. A área caracterizada pela 
impermeabilidade nos bairros da sub-bacia hidrográfica do arroio 
Cadena é superior à área permeável. E, no entanto, a vegetação no 
bairro Caturrita é superior na classificação visual do que na 
classificação supervisionada. O uso de imagem Ikonos no estudo das 
áreas impermeáveis requer um estudo de campo. Embora a resolução 
espacial seja bastante precisa, os resultados apresentaram diferenças 
significativas entre as duas classificações realizadas.]...[Para tanto, 
recomenda-se que os estudos dessa temática devem ser revisados a 
campo e analisados com precisão.]  Reis, (2011:158). 

 

Tendo por apoio as imagens de resolução espacial 1,0m (período de março de 2002 a 

março de 2003 – Porto Alegre) do satélite Quickbird II, Filho (2013:41) conclui a mesma 

tendência dos estudos anteriores na relação entre densidade populacional e área impermeável, 

demonstrando sua aplicabilidade como uma ferramenta para estimar as áreas impermeáveis no 

planejamento urbano. No entanto, alerta, à página 35 do mesmo artigo, que as limitações 

dessa estimativa compreendem:  

a- áreas predominantementes comerciais e industriais não têm a mesma 
tendência; 

b- devido ao efeito da declividade a topografia pode alterar a ocupação; 
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c- as áreas pequenas podem estar distorcidas por um  misto de edifícios com áreas 
verdes.  

Na bacia do rio Criciúma (área = 18,7Km2 e população 170.420 habitantes – IBGE 

censo 2000), Ferreira et al. (2005:2) aplicaram a metodologia de Campana e Tucci (1994) e 

concluíram que o método se mostrou inadequado para a cidade de Criciúma, uma vez que 

subestimou os valores das áreas impermeáveis (muito menores do que a realidade). 

Esclarecem que tal comportamento deve-se ao fato de que a relação de Campana e Tucci foi 

estabelecida com dados de grandes capitais (São Paulo, Curitiba e Porto Alegre).  Finalizam 

atestando: 

Sendo Criciúma uma cidade de porte médio e não uma metrópole 
como as cidades cujos dados foram utilizados para estabelecer a 
relação densidade urbana x área impermeável, a forma de ocupação 
ocorre de modo distinto, isto é,  para uma mesma área impermeável a 
densidade populacional pode ser bem menor, visto que, os prédios 
mesmo nas áreas centrais da cidade são mais baixos e menos 
concentrados que os das metrópoles, que apresentam uma expansão 
vertical bem maior (Ferreira et al., 2005:13).  

 

A constatação retro destacada alerta para um cuidado extra na aplicação do método, 

uma vez que se devem considerar os índices urbanísticos contemplados nos planos diretores 

de cada município que regulam o adensamento, tais como: o gabarito21 e o coeficiente de 

aproveitamento22.  

Não obstante as diferenças, as limitações e o cuidado que acompanham as 

metodologias apoiadas no uso de imagens de satélite, o fato é que os trabalhos constatam, 

quando verificadas todas as limitações, uma relação linear bem definida da densidade 

demográfica e área impermeável até 120 hab/ha.  

Desta forma, é importante estudar a relação gerada pelo aumento da área impermeável 

e o escoamento superficial uma vez que esta componente do ciclo hidrológico é a responsável 

direta pela inundação.  

 

 

 

                                                           
21 Gabarito – índice que representa o número máximo de pavimentos. 

22 Coeficiente de Aproveitamento – relação entre a área total de construção e a área total do terreno.  
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A Figura 1.25 é extraída dos estudos de Parkinson et al. (2003:5), que tem por palco a 

cidade de Belo Horizonte, onde pode-se perceber que em um período de 50 anos a função que 

representa os eventos de inundação cresce juntamente com a que representa o crescimento da 

população. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1.25 – Relação entre crescimento da população e de eventos de inundação em Belo Horizonte, Parkinson 
et al. (2003:5) 
 
 

De forma similar, Silveira et al. (2009:128) realizaram análise similar para o 

município de Joinville, sendo que 1/3 de sua área está na bacia do Rio Itapocu, Figura 1.26  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Figura 1.26 – Aumento da frequência das inundações e da população (Silveira et al., 2009:128) 
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Estudando o município de Joinville, Silveira et al. (2009: 129) também constataram o 

aumento entre a frequência de inundação e a expansão urbana de Joinville, Figura 1.27.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 1.27 – Aumento da freqüência das inundações e da área urbanizada (Silveira et al., 2009:129) 
 

É importante relatar que embora tenha ocorrido aumento das inundações em paralelo 

com o aumento da população e da área urbanizada, no período houve uma tendência à 

diminuição da precipitação pluviométrica (média anual), conforme revela a Figura 1.28 

extraída de Silveira (2008:65). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.28 – Precipitação no município de Joinville entre 1851 e 2006 (Silveira, 2008:65) 
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Estudando 44 pequenas bacias nos Estados Unidos, Schueler (1987: A4) relacionou o 

escoamento superficial às áreas impermeáveis por meio da equação: 

 

   (R2 = 0,71)                   Equação (1.5) 

 

Onde:  Rv (coeficiente runoff) – coeficiente de escoamento superficial 

          Ia – percentual da área impermeável  
 

Tendo por base os dados dos autores descritos na Tabela 1.11 representados na Figura 

1.29, procedendo ao ajuste com a retirada do valor identificado pelo retângulo vermelho, 

Tucci (2000:62) chega à equação (1.6) a seguir: 

Tabela 1.11 – Características de Bacias Urbanas Brasileiras (Tucci, 2000:62), onde AI representa o percentual 

(%) de área inundada e C, o coeficiente de escoamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 1.29 – Reta representada pela equação (1.6), adaptado de Tucci (2000:63) 

 

        (R2 = 0,92)            Equação (1.6) 

Onde:     C – coeficiente de escoamento de enchentes23 

 AI – percentual de área impermeável.  

Percebe-se que as equações de Schueler (1.5) e Tucci (1.6) são bastante semelhantes. 

                                                           
23

 Coeficiente de escoamento de enchentes (C) é definido por Tucci (2000:61) como a relação entre o volume 
total do escoamento superficial no evento e o volume total precipitado.  
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A análise das equações e do gráfico citados, juntamente com Tucci (2000:67) pode-se 

concluir que:  

a) da equação 1.4  (AI = 0,00489xDH) -  que cada habitante da bacia produz cerca 

de 49,0m2 de área impermeável  (representado pelo coeficiente angular da 

reta =0,00489);  

b) da equação 1.6 (C = 0,047 + 0,9xAI) - que o aumento de cada 10% na área 

impermeabilizada há um aumento de 100% do coeficiente de escoamento de 

cheia e no volume de escoamento superficial da bacia (identificadas pelas 

linhas vermelhas). 

O valor AI da equação (1.6) é desdobrado por Tucci (2000:66) na equação 1.7:  

 

                                    Equação (1.7) 

Onde:   AI – percentual de área impermeável. 

 α -  é a parcela da área com arruamentos e logradouros públicos (parques e praças) 

 Im - a parcela impermeável dessa área. 

 β  - é a parcela da área ocupada por lotes dessa área. 

 Ii -  o índice de impermeabilização do lote. 

 

Ao analisar os desdobramentos das equações 1.6 e 1.7, Tucci (2000:67) conclui que “o 

arruamento produz aumento do volume e do coeficiente de escoamento de 260% e para cada 

13% de ocupação com área impermeável no lote ocorre aumento de 115% no coeficiente de 

escoamento.” 

Em se tratando de inundações, o reflexo maior do aumento da área impermeabilizada 

pode ser observado quando se relaciona ao aumento da velocidade do escoamento superficial. 

A vazão (volume de água por unidade de tempo) é a grandeza física que ajuda a interpretar 

essa relação na bacia hidrográfica. 

Assim sendo a vazão, o volume de água transportado no tempo, pode-se observar 

através da equação da continuidade, equação 1.8, tendo, por exemplo, uma ponte de 

referência, a velocidade do escoamento e aumento do seu volume no nível de água. Assim a 

vazão (Q) é dada pela relação: 

 

                        Equação 1.8 

Onde:  

Q= vazão em m3.s-1 

A = área em m2 e 

v = velocidade em m.s 
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Tendo por origem os estudos de Carter (1961); Wiitala (1961); Martens (1966); 

Wilson (1966); Espey, Morgan, e Masch (1966) e Anderson (1968), Leopold (1968:5) 

relacionou os efeitos da impermeabilização do solo e da área servida por drenagem pluvial 

sobre o crescimento das vazões máximas de cheia para uma bacia de 1 milha quadrada24, onde 

R representa a relação entre a vazão depois e antes da urbanização (Figura 1.30). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Figura 1.30 – Impacto da urbanização na abscissa do gráfico (Leopold, 1968:5) 
 

Conforme se pode perceber na Figura 1.30 o impacto da urbanização pode aumentar a 

vazão máxima em até 6 (seis) vezes quando comparada à bacia em seu estado rural. Porto et 

al. (2000:806) ao comentar o ábaco de Leopold alertam:  

As consequências da urbanização que mais interferem na drenagem 
urbana são as alterações no escoamento superficial direto. Essas 
alterações podem ser drásticas como mostra o ábaco de Leopold. 
(negrito mestrando) 

 

Bertoni e Tucci (2003:92) citam como exemplo, a bacia do rio Belém em Curitiba, 

com área de drenagem de 42km2 e áreas impermeáveis da ordem de 60% foi observado um 

aumento de seis vezes na vazão média de cheia das condições rurais para a condição atual de 

urbanização. 

                                                           
24

 Uma milha quadrada (mi2) corresponde a 2,59 Km2.
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Nessa vertente, conforme a Figura 1.31, Tucci (2000:66) com base na equação 1.7, 

para região de Porto Alegre, estimou o aumento da vazão específica em função da área 

impermeável considerando uma bacia no seu estágio rural com 1% de área impermeabilizada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.31 – Aumento da vazão especifica (número de vezes) para cidade de Porto Alegre com base na Equação 
(1.6), onde L = comprimento das bacias (Tucci, 2000:66). 
 

Tucci (2000:67) relaciona os aumentos da vazão específica (número de vezes) e do 

volume do escoamento superficial em função do aumento da área impermeabilizada, Tabela 

1.12.  

Tabela 1.12 – Relações entre área impermeável, impermeabilização do lote e aumento da vazão específica 
(número de vezes) e do volume do escoamento superficial (m3/s/Km2), com relação à situação de área rural. Os 
valores utilizados para o cenário rural correspondem a L = 1 km, área da bacia 1 Km2, taxa de área impermeável 
de 1% e coeficiente de escoamento foi avaliado pela equação (3). Extraído de Tucci (2000:67). 

 

       *                   ** 

 

 

 

 

 

 

            * aumento da vazão especifica (número de vezes)  

 **aumento do volume de escoamento superficial (m3/s/Km2) (mestrando) 

 

Com os mesmos níveis de urbanização da Tabela 1.13, Tucci (2000:67) estimou o 

volume de detenção (m3/ha) para manter o escoamento superficial similar à bacia rural. 
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Apresenta na última coluna a parcela da bacia da área necessária para a detenção, 

considerando um reservatório de 2,0m de profundidade.  

Tabela 1.13 – Relações entre área impermeável do lote, impermeabilização da bacia e aumento da vazão 
específica (número de vezes) e do volume do escoamento superficial (m3/s/Km2), com relação à situação de área 
rural. Os valores utilizados para o cenário rural correspondem a L = 1 km, área da bacia 1 Km2, taxa de área 
impermeável de 1% e coeficiente de escoamento foi avaliado pela equação (1.6). Extraído e adaptado de Tucci 
(2000:67). 

 

 

 

 

 

 

 

Com base no Cadastro Municipal de Porto Alegre, Cruz e Tucci (2008:60) avaliaram o 

custo da impermeabilização do solo somado a implantação de canalização que altera o curso 

natural dos rios (aumento da velocidade do escoamento), para vários cenários.  

A Tabela 1.14 resume esses cenários e é derivada de duas situações: 

a)  considerando o custo de implantação do sistema de drenagem nas bacias da 

cidade com controle preventivo (CP) em comparação ao controle corretivo 

(CC) aplicado no presente; e  

b)  considerando o custo de implantação do sistema de drenagem com controle 

preventivo (CP) nas áreas a serem urbanizadas com os custos envolvidos na 

realização de um controle corretivo (CC) em um horizonte de 20 anos, a 

partir de 2008.  

Tabela 1.14 – Apresenta os custos médios para implantação de sistema de drenagem convencionais e controlados 
em vários cenários, onde: CC é o controle corretivo, CP, o controle preventivo e PDDrU, o Plano Diretor de 
Drenagem Urbana– coeficientes de ajustes (R2) 0,82 e 0,98. Extraído e adaptado de Cruz e Tucci (2008:69) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 64

Na situação da letra “a” descrita anteriormente, a análise da tabela resulta uma 

economia superior a R$ 1,9 (bilhões de reais) [(3,10-1,15=1,95)]. Esse resultado evidencia a 

importância do controle preventivo, onde se procura controlar a vazão antes da ocupação, 

garantindo assim, vazões bem inferiores e, por conseguinte, minimizando de sobremaneira os 

prejuízos provenientes da drenagem urbana implantada a posteriori da urbanização. 

Em se tratando da letra “b”, o planejamento com base no custo preventivo, a economia 

seria superior a R$ 487 (milhões de reais) para um cenário de 20 anos. 

Importante destacar que nessa avaliação estão computados apenas os 

custos/investimentos25 de implantação do sistema, sendo excluídos os prejuízos oriundos das 

inundações junto à população atingida (limpeza de residências e prédios, substituição ou 

reforma da mobília e de estoque de produtos, dentre outros). 

Alertam os autores para a necessidade de cautela na transferência dessas informações a 

outras bacias, uma vez que foram avaliadas com base de dados específicos de Porto Alegre 

(27 sub-bacias: área urbanizada de 15.612,3 ha). 

Cruz e Tucci (2008:69) alertam ainda:  

Estes números vêm a reforçar a certeza da necessidade urgente da 
implantação de medidas de controle na fonte, através de projetos 
integrados com o uso e ocupação do solo urbano (negrito - 
mestrando). 

 

O instrumento urbanístico de uso e ocupação do solo mais efetivo no controle na fonte 

é a Taxa de Permeabilidade. Estudada nos manuais de engenharia e arquitetura, por vezes 

apenas citadas nos Planos Diretores, carente de um percentual de efetivação, está a Taxa de 

Permeabilidade. 

Uma das características das cidades brasileiras do interior fundadas antes e no século 

XVIII era a utilização intensa dos rios como via de transporte.  Assim, é comum os centros 

dessas cidades estarem próximos às margens dos rios. Como o processo de urbanização se 

processa em geral do centro para periferia, ao longo do tempo, à medida que a montante o 

adensamento vai se consolidando, o sistema de drenagem do centro (diâmetro da tubulação e 

sessão de galerias) fica subdimensionado. Tal fato tem como consequência o número cada vez 

maior de inundações (aumento da frequência), bem como, a magnitude de sua ocorrência.  

                                                           
25

 Entendemos que o planejamento com base no Custo Corretivo (CC) é custo e quando com base no Custo 
Preventivo é investimento. 
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Conforme Cruz e Tucci (2008:59): “A transferência do impacto da urbanização de 

montante para jusante, gerada pelos empreendedores, acaba sendo transferido à sociedade 

(negrito do mestrando).”  

De forma similar, na escala da bacia hidrográfica do Itapocu, os municípios de 

Guaramirim e principalmente Jaraguá do Sul, que tem sua área territorial inteiramente 

inserida na bacia, sofrem a influência do processo de urbanização dos municípios que estão a 

montante (Schroeder, Corupá, Massaranduba).  

Cruz e Tucci (2008) caminham no mesmo sentido e atestam: 

Dentro das práticas urbanísticas que se propagam pelo país, observou-
se o uso de avenidas de fundos de vale associadas à canalização dos 
riachos urbanos. Este tipo de urbanização amplifica os impactos 
citados e altera o ambiente de forma inadequada. Soluções desse tipo 
têm um custo geralmente muito superior ao de uma solução 
sustentável, além de aumentar os prejuízos devido às inundações, 
erosão e qualidade da água. O somatório de desconhecimento técnico 
de parte importante dos profissionais que atuam em drenagem, da 
população e dos decisores tem mantido esse cenário (negrito - 
mestrando). (Cruz e Tucci, 2008:59). 

 

Extrai-se do estudo dessa seção, “efeitos da impermeabilização”, a necessidade 

urgente de limitar seus efeitos (controle na fonte), bem como, compensar a influência nefasta 

(inundações) da impermeabilização do solo no ciclo hidrológico durante o processo de 

urbanização.  

Assim, abrimos as portas da próxima seção “cobertura vegetal” destacando sua 

influência e relevância como instrumento para mitigar os prejuízos derivados da 

impermeabilização e, por conseguinte na busca da sustentabilidade hídrica da bacia.  

 

1.6 - Cobertura vegetal 

 

A bacia do Rio Itapocu tem cobertura vegetal primária inserida no bioma Mata 

Atlântica. É apresentada no Relatório do Ministério de Meio Ambiente (Brasil, 2000:1) como 

sendo a “floresta brasileira”, que abriga ainda, apesar da intensa devastação a qual tem sido 

submetida, altíssimos níveis de riqueza biológica e de endemismos, como é o recorde mundial 

de diversidade de plantas lenhosas encontradas – 458 espécies – em único hectare no sul da 

Bahia.  
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A Mata Atlântica foi classificada nesse relatório (Brasil, 2000:31), “área de extrema 

importância biológica”, no que se refere à conservação da biodiversidade e de “alta pressão 

antrópica”. Conforme Brasil (2000:1), da época do descobrimento até o presente, apenas 8% 

da área desse importante bioma preserva suas características bióticas originais.  

A Figura 1.32 destaca os remanescentes desse percentual no Brasil. Fácil de perceber 

que o Estado de Santa Catarina é o que mais conservou esse bioma e que a Bacia do Rio 

Itapocu está inserida nesse contexto conservacionista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Figura 1.32 – Domínio da Mata Atlântica no descobrimento (século XVI) e seu remanescente nos dias de hoje. 
Fonte: adaptada de Brasil (2000:35) 
 
 Segundo Shaffer e Prochnow (2002:35), Santa Catarina possui um percentual de 

cobertura de Mata Atlântica de 17,46% equivalendo a 1.662.000ha, sendo que desses somente 

280.000ha podem ser considerados florestas primárias e o restante 1.382.000ha florestas 

secundárias (Figura 1.32).   
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Conforme visto na seção “Conhecendo a Bacia do Itapocu”, desse cenário exuberante 

e equilibrado do ponto de vista ecológico, restam na bacia cerca de trinta e quatro por cento 

(34%) de cobertura vegetal original26. 

Segundo Kobiyama et al. (2012:220), há várias definições de Florestas. No entanto, 

advogam como uma proposta lato sensu a da FAO (2005)27: “onde floresta é uma área com 

mais de 0,5 ha coberta com árvores, que por sua vez possuem altura maior que 5,0m e cuja 

copa cobre mais de 10% da área. Destacam que essa definição não inclui áreas que são 

predominantemente de uso agrícola e/ou urbano”.  

Em se tratando de aparência, conforme Sevegnani (2002:85), em função das condições 

geológicas, geomorfológicas, edáficas e climáticas, as florestas que compõem o bioma Mata 

Atlântica no estado de Santa Catarina apresentam diferentes fisionomias:  

- próximas ao oceano encontram-se as restingas e mangues; 

- ao longo dos rios próximos ao Oceano Atlântico, a Floresta 
Ombrófila Densa28 de Terras Baixas; 

- nas encostas de entre 30m a 400m de altitude, Floresta Ombrófila 
Densa Submontanha e 

- nas áreas com altitude de 400m a 800m, Floresta Ombrófila Densa 
Montanha e em altitudes superiores a Floresta Ombrófila Densa Alto-
Montanha.  

 

Extrai-se da terminologia– ombrófila- que a cobertura vegetal da bacia do Rio  Itapocu 

é “amiga da chuva”,  o que se pode verificar pelos altos índices pluviométricos encontrados 

na bacia, notadamente na cidade de Joinville, cerca de 2.200mm/ano. 

Essa amizade pode ser percebida nas diversas relações, mais detalhadas, existentes dos 

componentes do ciclo hidrológico (Figura 1.15) com a cobertura vegetal. Kimmins 

(1996:271); Netto (1998:97); Refosco e Pinheiro (1999:19) e Silveira (2000:38) descrevem 

essas componentes em diversas fases: precipitação; interceptação pela cobertura vegetal; 

                                                           
26Cobertura Vegetal Original – a floresta sem a presença do processo de formação das cidades. 

27 FAO - Criada em 16 de outubro de 1945, a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura 
(FAO), www.fao.org.br, acesso em out de 2014. 

28   Conforme Sevegnani (2002:85): Floresta – comunidades vegetais nas quais dominam as árvores; Ombrófila 
– do grego ombros – chuva, pluvial e o sufixo philo – amigo(a) e Densa – fisionomia da floresta onde as 
copas das árvores se tocam formando o dossel.  
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retenção nas depressões da superfície; infiltração da água no solo; transpiração pelos vegetais; 

evaporação da água armazenada nas folhas; na superfície do solo, no interior do solo e na 

superfície dos corpos de água; e escoamento superficial, sub-superfícial e subterrâneo.  

Considerando que o presente trabalho propõe a adoção de uma taxa de permeabilidade 

mínima (TPM), e que a efetividade desta abre as portas para o verde no ambiente urbano, e, 

ainda, cônscios da influência que a cobertura vegetal exerce sobre os volumes de água 

precipitados, estudamos os diversos componentes, notadamente, infiltração e 

evapotranspiração, a fim de subsidiar a defesa da taxa proposta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7- A cobertura vegetal e a infiltração 

 

Conforme descrito na Seção “Ciclo hidrológico” desta dissertação, o ciclo hidrológico 

é impulsionado fundamentalmente pela energia solar associada à força da gravidade e à 

rotação da terra. Nessa vertente, a vegetação tem papel fundamental no balanço da energia e 

no fluxo dos volumes de água (Tucci e Clarke, 1997:136).  

No que tange aos volumes de água, conforme Leopoldo e Conte (1985:212), 

Schumacher (1998:1), Netto (1998:105), Tucci (2000:243), Arcova et. al. (2003:287), a 

cobertura vegetal possui uma estreita relação com o ciclo hidrológico interferindo no 

movimento da água em vários compartimentos do sistema, inclusive nas saídas à atmosfera e 

para os rios.  
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A Figura 1.33 extraída de Netto (1998:106) representa o processo da precipitação (P) 

ao tocar a cobertura vegetal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.33 – O processo da precipitação (P) ao tocar a cobertura vegetal – onde: ET é evapotranspiração; Ac é o 
armazenamento nas copas; As é o armazenamento da serrapilheira29; At é o atravessamento nas copas; Ft o fluxo 
no tronco e Pt é a precipitação terminal (Netto, 1998:106) 

 

Extrai-se da Figura 1.33, adotando a terminologia de Netto (1998:107), que a 

precipitação terminal (Pt) é a parcela que infiltra na superfície do solo e pode ser representada 

pela equação:  

                           Equação (1.9) 

Onde: 

– Pt – precipitação terminal; 

 - P – precipitação acima das copas; 

 - I - interceptação; 

 - Ac – armazenamento nas copas (devolvido à atmosfera pela evapotranspiração);  

- As– armazenamento na serrapilheira; 

- At – atravessamento nas copas e 

- Ft – fluxo pelo tronco; 

 

Vale constatar as diferenças de nomenclatura existentes na literatura. A guisa de 

exemplo, Leopoldo e Conte (1985:215) denominam a Precipitação Terminal (Pt) de 

“Precipitação Efetiva”, a qual é responsável pela água do solo, que por sua vez, alimenta os 

rios, e também, é absorvida pelas raízes das plantas no processo de transpiração.  

                                                           
29

 Serrapilheira – porção superior do solo que comporta detritos orgânicos que caem da vegetação, folhas, 
galhos, sementes, frutos, flores, Netto (1998:105). Essa camada tem por característica a decomposição e, por 
conseguinte, intensa atividade microbiana.  
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Segundo Arcova et. al. (2003): 

Uma das principais influências da floresta ocorre já no recebimento 
das chuvas pelas copas das árvores, quando se dá o primeiro 
fracionamento da água, onde uma parte é temporariamente retida pela 
massa vegetal e em seguida evaporada para atmosfera, processo 
denominado de interceptação. O restante alcança o piso como 
gotejamento ou precipitação interna (At) e como fluxo que escoa pelo 
tronco das árvores (Ft) (negrito - mestrando) (Arcova et. al., 
2003:287).  

 

Na equação (1.9) a parcela que representa a interceptação é a soma do volume de 

águas retido pelo armazenamento nas copas (Ac) e pela serrapilheira (As).  

Já para Blake citado por Tucci (2000:243), a interceptação é a retenção de parte da 

precipitação acima do solo. Argumenta que parte da água retida em depressões retorna ao 

volume da bacia pela infiltração.  Nessa perspectiva, a água armazenada na serrapilheira (As) 

não faz parte da água interceptada, pois parte é transferida ao solo. 

Netto (1998:107), Tucci (2000:243) e Arcova et al. (2003:287) esclarecem que a 

interceptação depende de vários fatores como as características da precipitação (intensidade, 

volume precipitado e chuva antecedente), das condições climáticas (umidade), do relevo 

(plano ou montanhoso), do tipo de rugosidade, do arranjo das folhas e galhos, da densidade 

(Índice de Área Foliar30) da vegetação e do período do ano.  

Diante das variáveis acima citadas e suas interações com outras, como a evaporação e 

o vento31, a quantificação desses volumes interceptados é tarefa complexa e de grande 

dificuldade.  

Não obstante a complexidade, modelos conceituais (Stanford IV32), fórmulas 

empíricas e conceituais tem sido utilizadas para se estimar os volumes de precipitação 

interceptados.  

Crawford e Linsley (1966) citado por Tucci (2000:249), utilizando o modelo Stanford 

IV, encontram os valores da Tabela 1.15 para a interceptação.  

 

                                                           
30 Índice de Área Foliar – é a razão entre a área foliar do dossel e a unidade de superfície projetada no solo (m2 
/m2 ) 

31
 Vento – é o fator climático mais importante da interceptação, conforme Vigham citado por Tucci (2000:244).  

32 Modelo Stanford – considera o volume interceptado como um reservatório com o seu volume máximo para a 
transformação da precipitação em vazão (Tucci, 2000:248). 
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Tabela 1.15 – A capacidade máxima de interceptação com base no modelo Stanford IV (adaptado de Tucci, 
2000:249) 

 

 

 

 

 

 

 

 

De relevante, uma vez que o resultado tem por base a mesma modelagem (modelo 

Stanford IV), é destacar a diferença percentual encontrada para as diferentes fisiologias com 

100% de desempenho para a eficiência da interceptação entre a cobertura de Floresta ou Mato 

Denso em comparação ao Campo (tipo prado).  

 

Vale destacar ainda, por sua relação com a taxa de permeabilidade no meio urbano, os 

dados de interceptação de gramíneas, a partir dos estudos de Deus (1991) citado por Netto 

(1998:113), no médio Vale do Rio Parnaíba do Sul, durante a estação seca33. Uma área de 

gramíneas foi submetida a três chuvas de intensidade de 50 mm/h por três horas de duração 

(total 9 horas), em intervalos de uma hora. Nessas condições, não houve formação do 

escoamento superficial, ou seja, as gramíneas armazenaram 450 mm de chuva. O autor 

explica que o formato das folhas converge as gotas em direção a um núcleo comum de 

enraizamento [aumentando o fluxo de tronco (Ft)] o que em conjunção com o sistema 

radicular da gramínea facilita o aumento da quantidade de precipitação terminal (Pt).  

 

Cabe esclarecer que não há como medir experimentalmente o fluxo de tronco das 

gramíneas, uma vez que, conforme Tucci (2000:245), a medição dessa variável somente é 

possível para vegetação com tronco de magnitude razoável. Acrescenta o autor, que essa 

parcela é pequena apresentando valores de 1% a 1,5% do total precipitado e desta forma, 

muitas vezes, dentro da faixa de erro de outras variáveis.  

 

                                                           
33

 O autor observa que no período a vegetação encontrava-se bem ressecada com capacidade de retenção de água 
de 500% em relação ao seu peso seco.  
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Tal constatação encontra respaldo em Netto (1998:112), quando afirma que as 

mensurações do fluxo de tronco em áreas de florestas tropicais atingem em média 1% da 

precipitação total, levando muitos autores a desprezar esse dado (Jacson, 1975; Manokaran, 

1979).  

Em medições na Floresta da Tijuca (RJ), Miranda citado por Netto (1998:113) 

encontrou que, “em média, 1,8% da precipitação total escorre pelo tronco, constatando 

variação considerável entre os indivíduos, sendo que os diâmetros maiores respondem pelos 

menores volumes, pois esses indivíduos promovem o espraiamento do fluxo de tronco (Ft) 

antes de penetrar no solo”. 

 

 Miranda também mediu o fluxo de tronco em palmeiras encontrando 5,1%, sugerindo 

que a principal componente do fluxo de tronco é a morfologia da planta, em combinação com 

a estrutura do dossel (copa). 

 

Shaffe (2009:89) investigando o processo de chuva-vazão e interceptação na bacia do 

Rio Saci (SC), com 10,2ha, sendo ocupada por 8,7ha pinus e o restante mata nativa (Mata 

Atlântica) encontrou o valor de 71,2% para precipitação interna, 7,4% para o escoamento de 

tronco e 21,4% para perda por interceptação. 

 

Em termos genéricos, pode-se dizer que em florestas tropicais, conforme Bruijnzeel 

citado por Arcova et al. (2003:258) que do total da precipitação que chega a floresta, 75 a 

96%, transforma-se em precipitação que atravessa do dossel, 1 a 2% precipitação do 

escoamento de tronco e entre 4,5 e 24% a que é interceptada.  

 

A variabilidade da interceptação (4,5 a 24%) confirma a dificuldade de quantificação 

da parcela interceptada pela chuva por parte da cobertura vegetal, e pode ser ratificada e 

resumida na Tabela 1.16 extraída de Netto (1998:110), que faz um apanhado geral desses 

estudos em vários países. 
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Tabela 1.16 – Quantificação da interceptação (I) da chuva pela cobertura vegetal em vários países (adaptada de 
Netto, 1998:110) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da análise da Tabela 1.16 observa-se a média de 22,1 %, com desvio padrão de 6,8%, 

que demonstra valor muito próximo do apresentado por Linsley et al.(1949) citado por Tucci 

(2000: 243), em que a interceptação pode chegar a 25% do total precipitado anualmente. 

Os resultados dos estudos de Arcova et. al. (2003:287) caminham nessa direção, ao 

apontar que em média, 18,6% da precipitação foi interceptada (I) pela floresta secundária de 

Mata Atlântica, retornando a atmosfera na forma de vapor. A diferença para 100% ficou 

distribuída em 81,2% que atravessou (At) e apenas 0,2% como escoamento de tronco (Ft). 

Os autores concluem ainda que os resultados são consistentes com trabalhos anteriores 

desenvolvidos na região, e que os percentuais interceptados foram maiores nos períodos 

pouco chuvosos.  
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Guirão e Teixeira (2013:5) atualizam e refinam os dados referentes às relações de 

“amizade” das florestas brasileiras (Mata Atlântica e Amazônica) com a precipitação, 

concluindo que na média 18,2% do total da precipitação é interceptada e em média 80% 

corresponde a precipitação interna (At).  

A Tabela 1.17 abaixo foi organizada a partir dos estudos de Guirão e Teixeira 

(2013:5), contemplando os dados relativos à Mata Atlântica (subtraídos os dados da Floresta 

Amazônica e das espécies derivadas de reflorestamento).   

Tabela 1.17 – Valores do ciclo hidrológico com destaque a interceptação, obtidos no Bioma da Mata Atlântica, a 
média (17,34%) e desvio padrão (3,75%) (adaptado de Guirão e Teixeira (2013:5)). Abreviaturas: PI – 
Precipitação Incidente; PL – Precipitação Interna; EC – Escoamento de Tronco e I - Interceptação. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Destaca-se da Tabela 1.17 o trabalho de Moura et. al. (2009:466) por apresentar o 

escoamento de sub-bosque (serrapilheira) e a partir da qual foi gerada a Tabela 1.18. 

Tabela 1.18 – A participação da precipitação na Mata Dois Irmãos, remanescente original da Mata Atlântica 
(PE) adaptada de Moura, (2009:466)  
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Vale esclarecer, conforme Guirão e Teixeira (2013:1), a fim de ajustar a terminologia, 

que a precipitação interna (PI) é representada pelo volume de água que atravessa o dossel da 

floresta chegando ao solo (serrapilheira), incluindo as gotas que passam diretamente pelas 

aberturas existentes na cobertura vegetal.  Está variável é medida por pluviômetros colocados 

abaixo da cobertura do dossel de forma a obter maior representatividade espacial. Na prática, 

apresentam maior variabilidade do que os valores medidos da chuva em local aberto. 

Portanto, precipitação interna (PI) de Guirão e Teixeira corresponde à precipitação que 

atravessa o dossel (At) de Netto. 

Giglio e Kobiyama (2013:306) também revisam e atualizam os dados para florestas da 

Mata Atlântica registrando os seguintes valores: chuva interceptada 8,4-20,6%, chuva que 

atravessa 47,6 – 97,4% e chuva que escoa no tronco 0,2 – 3,3%.  

Os dados de Giglio e Kobiyama apresentam uma média e amplitude de 17,1% e 12,2% 

(10 amostras), 80,7% e 49,8% (22 amostras) e 0,8 e 3,1% (11 amostras) respectivamente para 

chuva interceptada, que atravessa e que escoa pelo tronco.  

Não obstante a complexidade, a dificuldade, e desta maneira a variabilidade na 

quantificação dos volumes interceptados, é certo, considerando os trabalhos retro citados, que 

a cobertura vegetal original da Mata Atlântica na Bacia do Itapocu desempenha um 

importante papel no controle do escoamento, pois do total da precipitação que chega a bacia 

do Rio Itapocu, pode-se dizer que em torno de 18% é interceptado e cerca de 82% chega ao 

solo como precipitação terminal, que é a responsável pela recarga dos aquíferos34 e que 

retarda a chegada das águas aos rios.  

Com essa constatação terminamos a presente seção e passamos a estudar a próxima: 

“A cobertura vegetal e evapotranspiração e as ilhas de calor”, com o fito de verificar os 

desdobramentos da precipitação terminal (infiltrada ou armazenada na serrapilheira) no que se 

refere à parcela retirada pela vegetação e aquela devolvida à atmosfera no processo de 

transpiração. 

 

 

 

 

                                                           
34

 Aquíferos – formação geológica (ou grupo de formações) que contém água e permite que a mesma se 
movimente em condições naturais e em quantidades significativas Tucci (2000: 289). 
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1.8- A cobertura vegetal, a evapotranspiração e as ilhas de calor 

, 

A relação de “amizade” entre a floresta e a água pode também ser percebida na 

transpiração dos vegetais e evaporação da água armazenada nas folhas.  

A Figura 1.34 de Almeida e Soares (2003:161) descreve as componentes hidrológicas 

envolvidas nos seus estudos, visando dirimir a controvérsia existente sobre o uso da água em 

plantações de eucalipto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1.34 – Ciclo hidrológico medido no estudo, onde as setas representam as componentes avaliadas 
(Almeida e Soares, 2003:161)   
 

Bacellar (2005:16) citando o trabalho de Zhang et al. (1999), Figura 1.35, confere uma 

ordem de grandeza ao comportamento da evapotranspiração em função da pluviosidade com 

diferentes coberturas de solo – floresta e gramínea. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Figura 1.35 – A evapotranspiração média anual (mm) e a precipitação média anual (mm) (Bacellar, 
2005:16) apud Zhang et al. (1999)  
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A Figura 1.36 representa os níveis de evapotranspiração e de precipitação medidas na 

plantação de eucalipto e na floresta ombrófila densa (Mata Atlântica) para o período de 1995 

a 2001 (Almeida e Soares, 2003:167).  

 

 

 

 

 

 

   
   Figura 1.36 – Evapotranspiração e a Precipitação (Almeida e Soares, 2003:167)  
 

Da análise da Figura 1.36 é importante destacar que tanto o eucalipto quanto a floresta 

nativa tentam compensar o declínio da precipitação nos períodos menos chuvosos 

(1998/1999) e (2000/2001), sendo maior o percentual observado na cobertura de floresta 

nativa.   

Reis et al. (2014:122) estudando uma plantação de eucalipto, avaliaram a relação da 

precipitação e da evapotranspiração encontrando comportamento semelhante ao estudado por 

Almeida e Soares, 2003, conforme representado na Figura 1.37.  

 

 

 

 

 

 

Figura 1.37 – Comparação entre a evapotranspiração e a precipitação (Reis et al., 2014:122)   
 

Colenso (2014:1) explica que durante o processo de evapotranspiração as folhas das 

árvores refrigeram o ar diminuindo a temperatura. Um carvalho de porte grande transpira 

(devolve à atmosfera – sistema raiz – tronco – folha) 150.000 litros de água ano (410 

litros/dia).  Martini (2013:64) estudou os efeitos da temperatura, da umidade e do vento em 

ruas sem e com vegetação na cidade de Curitiba encontrando respectivamente variações: de 

19,2° a 20,9° C; de 50,9 a 56,8%; e de 0,70 a 0,66m/s.  
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Assim, durante o processo de urbanização a substituição da cobertura vegetal por 

outros materiais, que venham a constituir os arruamentos e edifícios, resulta também no 

aumento da temperatura no ambiente urbano a qual vem sendo estudada sob a denominação 

de “ilha de calor”. Martini (2013:33) apud Lombardo (1985) destaca:  

As ilhas de calor urbanas correspondem a uma área na qual a 
temperatura da superfície é mais elevada que as áreas circunvizinhas, 
o que propicia o surgimento de circulação local. O efeito ilha de calor 
sobre as cidades ocorre devido à redução da evapotranspiração, e 
aumento da rugosidade e às propriedades térmicas dos edifícios e dos 
materiais pavimentados (Martini, 2013:33 apud Lombardo, 1985). 

 

Para Amorim (2010) citado por Martini (2013:33), as ilhas de calor provocam 

impactos negativos e afetam as pessoas de diversas maneiras: conforto e saúde dos indivíduos 

(problemas relacionados com o calor e doenças relacionadas à qualidade do ar). 

Lombardo et al. (2012:521) caminham no mesmo sentido, ao constatar que o alto 

índice de calor irradiado por edificações, diminuição da umidade relativa do ar devido à 

impermeabilização e a substituição da vegetação causam problemas de saúde na população.  

Na vertente da qualidade do ar, Colenso (2014:2) explica que as folhas das árvores 

filtram o ar, incluindo poeira, ozônio, monóxido de carbono bem como outros poluentes. Isso 

acontece durante o processo de fotossíntese com a liberação de oxigênio para atmosfera. 

Durante o processo de crescimento, as árvores ainda sequestram o carbono (de 16 a 360 Kg de 

dióxido de carbono a cada ano). Sendo esse um dos gases causadores do efeito estufa – 

aquecimento global. A autora conclui citando o Jornal Estado de São Paulo, que a temperatura 

na cidade de São Paulo chega a variar de 12°C entre uma região e outra, no mesmo horário. 

Lombardo et al. (2012:528), com base em estudos de geotecnologia para a cidade de São 

Paulo, constataram que essa diferença pode chegar a 14°C entre os diferentes bairros. 

Lombardo et al. (2012:521) concluíram que as áreas verdes urbanas são estratégicas 

para as cidades, “contribuindo com o ciclo hidrológico, com controle de erosão, estabilização 

das encostas, oferecendo áreas de sombreamento, retenção de partículas, redução de ruído, 

além de contribuir para a democratização de espaços para práticas de lazer, atividades de 

educação ambiental e amenização térmica.” 

Com a constatação dos autores citados no parágrafo anterior, finalizamos a 

importância da cobertura vegetal nas cidades e abrimos última seção deste capítulo que trata 

da drenagem urbana sustentável. 
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1.9- A drenagem urbana sustentável 

 

Conforme exposto nos itens anteriores, as alterações induzidas pela preparação de 

lotes urbanos, como a retirada da cobertura vegetal e a chegada da impermeabilização do solo, 

sem um maior regramento, alteram de forma significativa os componentes do ciclo 

hidrológico quando comparado com a bacia em seu estado natural ou rural. Essas alterações 

trazem como consequência o aumento do escoamento superficial ampliando a problemática 

das inundações no meio urbano, comprometendo a eficiência do sistema de drenagem.  

Nessa direção, Pompêo (2000) afirma:  

A drenagem urbana já não é um assunto que possa ser tratado 
exclusivamente ao âmbito técnico de engenharia porque a falência das 
soluções técnicas está hoje evidenciada pela problemática ambiental.  
Um olhar que possa focar o problema das cheias urbanas incorporando 
a dinâmica das cheias à dinâmica social e o planejamento 
multissetorial se faz urgente (Pompêo, 2000:15). 

Batista e Nascimento (2002:31) esclarecem que do ponto de vista técnico há três 

limitações principais: a primeira, refere-se ao cadastro técnico precário do sistema de 

drenagem urbana existente nas Prefeituras Municipais, onde poucos municípios possuem 

cadastro técnico atualizado do sistema, bem como políticas gerenciais para atualização desse 

cadastro; a segunda, diz respeito ao precário conhecimento sobre os processos hidrológicos 

(dados inexistentes ou insuficientes de monitoramento hidrológico urbano) e o funcionamento 

dos sistemas implantados, e, a terceira limitação, com forte ligação com as duas anteriores, é a 

falta de equipes técnicas e gerências responsáveis pelos serviços de drenagem pluvial. Essa 

limitação é tanto no número de profissionais quanto na qualificação técnica (especialidade) da 

equipe. Essa situação técnica produz, quando o faz, um diagnóstico vago, comprometendo a 

adequada concepção de novos dimensionamentos para solucionar os problemas existentes.   

Assim, Batista e Nascimento (2002) caminham na mesma direção de Pompêo ao 

concluir:  

Uma nova abordagem para tratar a questão da drenagem urbana, mais 
elaborada e integrada, plenamente sintonizada com os princípios do 
desenvolvimento sustentável, se impõe. Sua adoção representa, 
porém, um importante desafio para as municipalidades, levando ao 
questionamento, tanto dos aspectos puramente técnicos, como das 
próprias estruturas jurídicas e organizacionais atualmente adotadas 
(negrito do mestrando) (Batista e Nascimento, 2002:30). 
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Então, à drenagem urbana é associado o termo sustentável. E Pompêo (2000:17) 

define a drenagem urbana sustentável como sendo: “Conjunto de medidas que têm como 

finalidade a minimização dos riscos as quais a sociedade está sujeita e a diminuição dos 

prejuízos causados pelas inundações, possibilitando o desenvolvimento urbano da forma mais 

harmônica possível, articulando com as outras atividades”. 

Pompêo (2000:21) conclui e reforça a diretriz com: “a sustentabilidade aponta à 

reintegração da água no meio urbano, trabalhando junto ao ciclo hidrológico, observando 

aspectos ecológicos, ambientais, paisagísticos e as oportunidades de lazer. Para isto, a 

engenharia tem que ser mais engenhosa”. 

Ao propor uma engenharia mais engenhosa, vale lembrar Van Bohemen (2002:194), 

quando se refere ao desenvolvimento sustentável, destaca a importância de um equilíbrio 

entre sustentabilidade tecnológica e ecológica. A primeira trata cada problema sob o ponto de 

vista do mercado, a outra opera junto à natureza, integrando o homem aos padrões e processos 

naturais e cíclicos. Para tanto, faz-se necessária uma estratégia capaz de valorizar as relações 

entre cultura, natureza e projeto sob a forma de uma nova estética. Esta estratégia assenta-se 

em quatro princípios: 

1- Exibir e evidenciar claramente os conceitos pertinentes à obra física construída; 

2- Permitir que os processos naturais sejam visíveis e compreensíveis; 

3- Expor sistemas e processos que estiveram previamente ocultos e, 

4- Enfatizar nossa conexão com a natureza. 

Porto et al. (2000:807) corroboram e detalham o conceito de sustentabilidade ao citar: 

“que soluções eficientes e sustentáveis para esse problema (inundações) são aquelas que 

atuam na causa e abrangem todas as relações entre os diversos processos”. 

Assim, na prática, a água deve ser devidamente alocada no lote, de tal sorte que cada 

lote contribua na minimização do problema das inundações. 

E ainda, Porto et al. (2000:805) esclarecem: “Durante muito tempo o objetivo 

principal da drenagem urbana foi remover as águas pluviais em excesso da forma mais 

eficiente possível para evitar transtornos, prejuízos e riscos de inundações.” 

Na mesma direção e sentido, Pompêo (2000) afirma que tal objetivo apenas transfere o 

problema para outras áreas ou para o futuro. Infelizmente, esta visão focaliza o controle do 

escoamento na própria calha do curso d’água e dá pequena importância à geração do 

escoamento nas superfícies urbanizadas adjacentes às margens dos rios. Esclarece que a partir 

da década de 60, passou-se, em alguns países, a questionar a drenagem realizada dessa forma, 

com transferência e retirada da água rapidamente das águas para jusante. Acrescenta ainda:  
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[...] Sob essa concepção abrigam-se o projeto de grandes sistemas de 
galerias pluviais e as ações destinadas à “melhoria do fluxo” em rios e 
canais, concretizadas através de cortes de meandros, retificações e 
mudanças de declividade no fundo. Esta visão é ainda predominante em 
alguns meios técnicos, focalizando o escoamento na própria calha do 
curso d´água, dando pequena importância à geração do escoamento nas 
superfícies urbanizadas (Pompêo, 2000:16).  
 

Nessa direção, é importante tecer uma breve evolução das diversas fases da engenharia 

no que tange a drenagem urbana35: 

- no século dezenove – Princípio higienista; 

- a partir de 1940 Melhoria do fluxo – retificação e canalização de canais; 

- a partir de 1960 Planejamento da ocupação das planícies de inundação; 

- a partir de 1970 Medidas compensatórias; 

- a partir de 1980 Soluções desejáveis são aquelas que atuam sobre as causas; 

- a partir de 1990 Drenagem urbana sustentável. 

Por meio da Tabela 1.19, Tucci e Meller (2007:79) sintetizam as fases da drenagem 

urbana e propõem metas para a regulamentação da drenagem urbana, apresentadas na Tabela 

1.20.  

Tabela 1.19 – As fases de concepção da drenagem urbana e as principais medidas estruturais e o seu conceito 
filosófico (adaptado de Tucci e Meller, 2007:79) 

 

 

 

 

 

 
Tabela 1.20 – A regulamentação da drenagem urbana (formas de controle) e metas a serem alcançadas (adaptado 
de Tucci e Meller, 2007:79) 

 

 

 

 

 

 

                                                           
35 Extraídas das notas de aulas ministradas pelo Professor Dr. Cesar Augusto Pompêo no Curso de Pós-
Graduação em Gestão de Recursos Hídricos para Bacias Urbanas da Universidade Federal de Santa Catarina, 
desenvolvido em 2006 - 2007. 
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Nas últimas décadas essas abordagens mais próximas da sustentabilidade têm sido 

estudadas sob diferentes denominações: Low Impact Development (LID), nos Estados Unidos 

e Canadá; Sustainable Urban Drainage Systems (SUDS), no Reino Unido; Water Sensitive 

Urban Design (WSUD), na Austrália; e Low Impact Urban Design and Development 

(LIUDD), na Nova Zelândia (Poleto, 2011:4). 

Cruz et al. (2007:3) esclarecem que na evolução da drenagem urbana, o principio da 

não transferência dos problemas para jusante pelo controle do escoamento na bacia, isto é, 

atua nas fontes geradoras e não no curso d’água, foi desenvolvido nos EUA, pela EPA 

(Enviromental Protection Agency) nos anos 80 (embora algumas localidades já aplicassem 

alguns de seus dispositivos desde a década de 70), sendo divulgada sob a rubrica BMPs36. 

 Cruz et al. (2007:3) ao citarem (McCuen, 1989; Urbonas & Stahre, 1993; Schueler, 

1987), sintetizam as “Melhores Práticas de Gestão” (BMPs):  

[...] constituído pelo planejamento de controle das águas pluviais em 
escala de bacia e uso de estruturas físicas para armazenamento e 
infiltração do escoamento (reservatórios, trincheiras de infiltração, 
pavimentos permeáveis) na tentativa de compensar os efeitos da 
urbanização (Cruz et al., 2007:3). 
 

Esses autores esclarecem ainda: “que há grande resistência à aplicação de BMPs no 

Brasil por parte dos projetistas, pois existe pouca divulgação e poucas obras executadas, além 

da oposição natural às inovações”.  

 Sob outra rubrica, mas com a mesma base filosófica Cruz e Tucci (2008:59) ao 

citarem Souza (2005) ampliam: 

[...] países desenvolvidos, desde a década de 70, identificaram que a 
estratégia de transferência de escoamento com condutos e canais era 
economicamente insustentável e passaram a amortecer o escoamento, 
evitando que as transferências de impactos ocorressem. Na década de 
90 passaram a aplicar os conceitos de desenvolvimento sustentável de 
implementação da ocupação do solo obedecendo à drenagem natural e 
priorizando a infiltração. Nos Estados Unidos este tipo de prática 
ganhou o nome de LID 37 (Cruz e Tucci, 2008:59). 
 

 Cruz et al. (2007:3) apud (Coombes et al., 2002; Kloss & Calarusse, 2006)  citam 

como exemplo prático da iniciativa do LID os projetos que têm sido desenvolvidos no 

condado de Prince George (Maryland, EUA), em que se prioriza a conservação de áreas 

verdes no meio urbano e o controle das alterações dos processos hidrológicos de forma 

                                                           
36

 Best Management Practices – Melhores Práticas de Gestão.  

37
 Low Impact Development - Desenvolvimento de Baixo Impacto.  
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integrada às atividades locais, minimizando a sensação de ônus adicional e os custos tanto 

para empreendedores quanto para a municipalidade, proporcionados pelo controle da 

drenagem.  

 Se por um lado os conceitos relativos aos BPMs têm sofrido resistência, o Ministério 

das Cidades tem induzindo a utilização de LID para a implementação e ampliação de sistemas 

de drenagem urbana, conforme descrito no Manual de Apresentação de Propostas BRASIL 

(2008:10): 

As intervenções estruturais consistem em obras que devem 
preferencialmente privilegiar a redução, o retardamento e o 
amortecimento do escoamento das águas pluviais. Estas 
intervenções incluem: reservatórios de amortecimento de cheias, 
adequação de canais para redução da velocidade de escoamento 
sistemas de drenagem por infiltração, implantação de parques 
lineares, recuperação de várzeas e a renaturalização de cursos de água. 
Obras convencionais de galerias de águas pluviais e canalização, que 
aceleram o escoamento, serão admitidas somente nos casos onde as 
soluções preferenciais se mostrarem inviáveis e quando for 
comprovado que os impactos gerados pela intervenção são de baixa 
magnitude e serão mitigados (negrito do mestrando). 

 

 A filosofia acima descrita é induzida economicamente pelo Ministério ao condicionar 

o financiamento de obras: 

Obras com valor de investimento igual ou superior a R$ 2.000.000,00 
(dois milhões de reais) devem, obrigatoriamente, prever medidas de 
redução, retardamento e amortecimento do escoamento das águas 
pluviais... [...] pois obras desse porte de investimento têm maior 
potencial para gerar impactos, e consequentemente, maior risco de 
transferência desse impacto a jusante da intervenção (Brasil, 2008:10).   

 

Souza (2005:III) detalha o conceito de LID ao comentar: 

O emprego de práticas sustentáveis aparece como um caminho a ser 
perseguido,... [...] LID objetiva atingir paisagens com funções 
hidrológicas, apresentando comportamento mais similar ao natural, 
por controlar não somente o pico das vazões, mais volume, 
frequência/duração, além da qualidade dos escoamentos pluviais. Este 
tipo de desenvolvimento atua recuperando a capacidade de infiltração 
das superfícies urbanas além de estimular o reuso da água, reduzindo 
os impactos, com ganhos econômicos e paisagísticos em comparação 
com métodos tradicionais de controle por condutos e detenções 
(Souza, 2005: III). 
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Porto et al. (2000:809) esclarecem que a resposta técnica as alterações induzidas no 

escoamento das águas pelo processo de urbanização, é o disciplinamento da ocupação urbana 

através de uma densificação compatível com os riscos de inundação.  Em última instância, 

significa alocar devidamente a água no meio urbano e construir cidades que permitam uma 

convivência saudável, entre os elementos construídos e os naturais do espaço geográfico 

ocupado.  

As diretrizes basilares da drenagem urbana sustentável no meio urbano são 

apresentadas nos artigos de Tucci e Genz (1995) e Tucci e Meller (2007) que firmam: 

 

“A cheia natural não deve ser ampliada por aqueles que ocupam a 
bacia, tanto num simples loteamento, como nas obras de 
macrodrenagem existentes no ambiente urbano. Isso se aplica a um 
simples aterro urbano, como ocupação de pontes, rodovias, e a 
impermeabilização dos espaços urbanos. O princípio é de que cada 
usuário urbano não deve ampliar a cheia natural (Tucci e Genz, 
1995:279)”. 
 
“O desenvolvimento sustentável passa por uma drenagem baseada na 
infiltração , na ocupação do espaço preservando os caminhos 
naturais do escoamento, que desta forma minimizem a necessidade de 
construção de estruturas de drenagem urbana (Tucci e Meller, 2007:87) 
(negritos desse mestrando)”.  

 
E concluem: 

Os impactos na drenagem urbana devido à urbanização tem sido 
significativos no Brasil e a solução do problema está distante. Para 
atuar sobre este importante problema que se transfere dentro das 
cidades e “entre as cidades”38, na bacia, é necessário estabelecer um 
mecanismo institucional de gestão que depende: a) estabelecimento de 
gestão institucional entre a bacia e a cidade e b) regulamentação dentro 
da bacia (Tucci e Meller, 2007:87).   

  
Os marcos regulamentários federais que ajudam na efetiva solução desse problema já 

estão definidos nos princípios fundamentais da Lei 9433-1997, que estabelece a Política 

Nacional de Recursos Hídricos e a Lei 12.608-2012, que estabelece a Política Nacional de 

Proteção e Defesa Civil, quando definem que a Bacia Hidrográfica é a unidade territorial de 

gestão de recursos hídricos. Na esfera estadual é o Plano de Bacia, elaborado pelos Comitês 

de Bacia, que pode dar forma efetiva a solução a drenagem urbana sustentável.  No que tange 

à esfera municipal é o Plano Diretor ou o Plano de Drenagem Urbana que podem efetivar a 

Drenagem Urbana Sustentável.  
                                                           
38

 Expressão em negrito incluída por esse mestrando. 



 85

Há que se concordar com os autores acima citados quando se referem que à “solução 

do problema está distante” principalmente se considerarmos a esfera estadual (elaboração de 

um Plano de Bacia) e a falta de estrutura técnica da maioria dos municípios brasileiros39 para 

elaboração do Plano Diretor de Drenagem Urbana.  

Se em função do acima afirmado a drenagem urbana sustentável está distante no 

tempo para a maioria dos municípios, ao menos na esfera de cada município que contemple 

um Plano Diretor, a drenagem urbana sustentável pode ser efetivada se não no todo pelo 

menos na parte, tendo por base a afirmação de Tucci e Meller (2007:87): uma drenagem 

baseada na infiltração. O instrumento urbanístico que contribui de forma efetiva e 

sustentável para essa nova configuração da drenagem urbana e que já pode ser contemplado 

no Plano Diretor é a taxa de permeabilidade, uma vez que abre as portas ao verde nas cidades, 

à infiltração com a minimização do potencial destrutivo das inundações e, também das 

estiagens.  

Abrem-se, então, as cortinas do palco que desvela o Capítulo II com a proposta de 

uma metodologia para a definição da Taxa de Permeabilidade Mínima (TPM) para ser 

inserida em Planos Diretores, bem como, o estudo dessa taxa na legislação dos municípios 

que compõem a bacia do Rio Itapocu buscando cumprir os dois primeiros objetivos 

específicos da presente dissertação.  

                                                           
39

  Em breve pesquisa, encontramos que os municípios (capitais) Porto Alegre, Belo Horizonte, São Paulo, 
Curitiba, Santo André, possuem Planos Diretores de Drenagem Urbana. Todos contam com o forte apoio de 
Universidades Federais induzindo o processo de formação desses planos.  



 86

2- Capítulo -  METODOLOGIA PARA A DETERMINAÇÃO DA T AXA DE 
PERMEABILIDADE MÍNIMA (TPM) 

 

Durante o processo de urbanização, a transformação do ambiente natural produz 

acentuado desequilíbrio ambiental, com especial recorte sobre a impermeabilização dos solos 

e seus efeitos sobre o ciclo hidrológico, como já apresentado nas seções do Capítulo I. 

 Marsh (1874) aponta que “Em toda parte o homem é um agente perturbador. Onde 

plante seus pés, a harmonia da natureza é transformada em discórdia”. Esse ponto de vista 

negativo inserido na citação pode ser minimizado à medida que no processo de urbanização se 

considerem alguns cuidados de ordem ecológica, como por exemplo, a manutenção de parte 

da vegetação existente, a observância aos processos naturais formados a milhões de anos, 

como o caminho natural dos rios.   

 Assim, no que se refere à gestão de recursos hídricos no meio urbano, a efetivação da 

drenagem urbana sustentável vem responder de maneira a minimizar essa discórdia citada por 

Marsh. Na prática, conforme visto na evolução dos conceitos da Drenagem Urbana, a 

efetivação da Drenagem Urbana Sustentável é uma meta a ser constantemente perseguida.  

 Inserida nos manuais de engenharia e arquitetura e, por conseguinte, citada como já 

incorporada em alguns Planos Diretores Municipais, a Taxa de Permeabilidade é o 

instrumento urbanístico que está mais próximo da efetivação das metas da Drenagem Urbana 

Sustentável. 

 

2.1-  Conceito da Taxa de Permeabilidade 

 

Conforme Souza (2011:222), a Taxa de Permeabilidade (TP): “consiste na relação da 

parte do terreno (lote ou gleba) que permite a infiltração da água (sp – superfície permeável) e 

a área total do mesmo (at).  

A sua “irmã”, a taxa de impermeabilidade é definida na norma da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas – ABNT (NBR 6505-2004), como a relação direta entre a área 

ocupada por qualquer elemento de intervenção que impeça a infiltração de água no solo e a 

área total do terreno.  

Como exemplo prático, destacamos a Instrução Normativa n° 03/2009, da Prefeitura 

Municipal de Colombo/PR – (Colombo, 2009:1), que define no item 1 a taxa de 
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permeabilidade como a relação da soma de todas as áreas permeáveis do lote e a área total do 

lote. 

Não obstante as definições acima, é no Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e 

Ambiental (PDDUA) de Porto Alegre – e sua alteração em 2011, que o conceito da Taxa de 

Permeabilidade encontra sua profundidade e exuberância conceitual, ganhando “vida”, uma 

vez que o artigo n° 96 do referido diploma “passa a exigir a área livre permeável (ALP) a ser 

preservada nos lotes urbanos, detalhando-a no artigo n° 112, inciso VI: 

   [...] a parcela de terreno mantida sem acréscimo de qualquer 
pavimentação ou elemento construtivo impermeável, vegetada, não 
podendo estar sob a projeção ou sobre o subsolo, destinada a assegurar 
a valorização da paisagem urbana, a qualificação do microclima, a 
recarga do aquífero e a redução da contribuição superficial de água da 
chuva (negrito do mestrando) (Porto Alegre, 2006:108). 

 

A expressão “ganha vida” do parágrafo anterior, é derivada do detalhamento do 

conceito da área livre permeável (ALP) ao se exigir nessa área a existência de vegetação40, 

que por si só representa a vida, que cresce, que respira e que se transforma marcando 

compasso da infinitude do tempo nas estações que se repetem e repetem. 

Para a presente dissertação esse conceito é de extrema valia, pois a metodologia que 

define a Taxa de Permeabilidade Mínima a seguir detalhada, tem na vegetação destaque e 

importância à manutenção da vida como um de seus elementos gênese.   

 

2.2- A Taxa de Permeabilidade e a legislação dos municípios da bacia do Rio Itapocu 

 

Há que se concordar com Arruda e Piletti (1995:179) quando afirmam: “que as 

invenções não resultam de atos individuais ou do acaso, mas de problemas concretos 

colocados para homens práticos. O invento deve atender à necessidade social de um 

momento; do contrário, nasce morto. Da Vinci imaginou a máquina a vapor no século XVI, 

mas ela só teve aplicação no século XVIII”. 

O que se pretende ao propor uma metodologia para definição de uma taxa de 

permeabilidade, em termos práticos, é dispor de uma regra cujo expoente maior se efetiva ao 

ser inserida na legislação municipal.  
                                                           
40 O detalhamento da área permeável livre (ALP) no artigo n° 12, IV, com a determinação da existência da 
vegetação transcende a função conceitual da Taxa de Permeabilidade, uma vez que esta pode ser executada com 
brita, e o que é muito comumente utilizado é brita e lona PVC na cor preta, a fim de evitar a fixação de 
vegetação rasteira (mato). Nessa condição, a capacidade de infiltração fica comprometida.  
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Assim, conforme Gorniack (2006:601) pratica-se os princípios de Miguel Reale, 

conhecidos internacionalmente na Teoria Tridimensional do Direito (fato, valor, uma regra ou 

norma):  

[...] onde quer que haja um fenômeno jurídico, há, sempre e 
necessariamente, um fato subjacente (fato econômico, de ordem 
técnica,...), um valor que confere uma determinada significância a essa 
fato, inclinando ou determinando a ação dos homens no sentido de 
atingir ou preservar certa finalidade ou objetivo; e, finalmente, uma 
regra ou norma, que representa a relação ou medida que integra um 
daqueles elementos ao outro, o fato ao valor. 

 

Desta forma, é importante verificar na legislação dos municípios como a taxa de 

permeabilidade está inserida, a fim de confirmar a necessidade de se propor uma metodologia 

para sua determinação, pois do contrário se estaria, usando uma expressão coloquial: 

“chovendo no molhado”.  

 

A Tabela 2.0 apresenta a legislação municipal pertinente ao tema e disponível nos 

devidos sítios eletrônicos das Prefeituras integrantes da bacia, com o objetivo de encontrar os 

artigos que regulamentam ou citam a Taxa de Permeabilidade.  
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 Tabela 2.0 – A legislação dos municípios da bacia Rio do Itapocu e a Taxa de Permeabilidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De relevante, foi o estudo da Lei Complementar nº 1.677-2006 do Município de São 

Bento do Sul, que em seu Artigo 1º desvela a “irmã gêmea” da taxa de permeabilidade, ou 

seja, a taxa de impermeabilidade como sendo: “percentagem de área impermeabilizada do lote 

que é obtida dividindo-se a área impermeabilizada pela área total do lote multiplicada por 100 

(cem)” (São Bento do Sul, 2013:5). Ainda, destaca-se o caráter prático de aplicação da taxa 

citada, definida no Artigo 139º que estabelece: “A taxa máxima de impermeabilidade em 

qualquer área de terra corresponderá a 10 (dez) pontos percentuais a mais que a taxa máxima 

de ocupação prevista para a zona em que a área se situar” (São Bento do Sul, 2013:28). 
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Assim, para um lote situado na ZR1 (Zona Residencial Unifamiliar) a taxa de 

ocupação definida é de sessenta por cento (60%).  Ao aplicar a definição do Artigo 139° tem-

se: 10% de 60% = 6%, do que se conclui que a área de permeabilidade é de 34%.  

A Lei Complementar n° 3.137/2006, artigo 15º, do município de Campo Alegre, 

caminha na mesma direção e sentido, onde para um lote situado na ZR1 (Zona Residencial 

Unifamiliar) a taxa de ocupação definida é de cinquenta por cento (50%).  Ao aplicar o artigo 

tem-se: 10% de 50% = 5%, do que se conclui que a área de permeabilidade é de 45% (Campo 

Alegre, 2013:6). 

Por óbvio, tal critério, embora prático, não leva em conta no seu bojo maior à 

efetividade da taxa, à medida que não considera os vários tipos de solo e sua respectiva taxa 

de infiltração.  

Para balizar uma ordem de grandeza, o PDDUA de Porto Alegre (2006) define no 

artigo n° 96, parágrafo 12° o percentual de 7% de área livre permeável para lotes de 151,00 a 

300,00m2, e de 70% da área remanescente da área máxima permitida para ocupação do lote 

com áreas entre 301,00 a 1.500,00m2, parágrafo 7° do mesmo artigo (Porto Alegre, 

2013:100).  

Cabe frisar, que nos demais municípios da Tabela 2.0 em que as taxas são citadas, 

Joinville e Schroeder, não há qualquer menção de como aplicá-la, constando aí tão somente 

como elemento figurativo.  

Da análise do parágrafo anterior, e a exemplo da história da Bela Adormecida dos 

Irmãos Grimm, a taxa de permeabilidade estudada nos manuais de arquitetura e engenharia, 

jaz adormecida nas legislações de alguns municípios da bacia e na maioria dos municípios 

brasileiros, ou seja, quando citada não é regulamentada. 

Em outra vertente, a taxa de ocupação está presente na legislação dos municípios. No 

entanto, essa taxa não produz o efeito prático, em se tratando de sustentabilidade ambiental, 

propiciado pela taxa de permeabilidade, uma vez que não regula a existência de áreas 

impermeáveis provenientes da construção de calçadas, piscinas, canais e outros usos que 

também impermeabilizam o solo e/ou aceleram o escoamento superficial.  

 Há outro aspecto de cunho cultural e filosófico que diferencia uma da outra e deriva 

do fato de que a taxa de ocupação tem por fundamento “o que eu posso construir”, ao passo 

que a taxa de permeabilidade tem por essência “o que eu preservo”, fato que contribuiu ao 

meio ambiente.  

 Por fim, a taxa de permeabilidade representa o quanto um cidadão, vem a contribuir 

para melhoria da qualidade ambiental da cidade que habita. 
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2.3- Taxa de Permeabilidade Ideal (TPI) 

 

Considerando o conceito de Tucci (2000:65) a respeito da bacia rural: “como sendo 

aquela que em seu estágio de desenvolvimento apresenta 1% de área impermeável”, esse 

trabalho considera a “Taxa de Permeabilidade Ideal” aquela que atende as condições de 

permeabilidade da bacia rural, ou ainda, defende-se que a Taxa de Permeabilidade Ideal é 

aquela que mantém inalterada os componentes hidrológicos depois da intervenção, 

notadamente, o escoamento superficial e a infiltração.  

 Na vertente da bacia rural, vale retomar pela importância ao contexto desta seção, a 

Figura 1.20, que relaciona a retirada da cobertura vegetal e a formação do escoamento 

superficial (Balbinot et al., 2008:140). Naquela figura, observa-se que na condição de cem por 

cento (100%) da cobertura vegetal é gerado apenas vinte e cinco por cento (25%) de 

escoamento superficial, ou seja, setenta e cinco por cento (75%) da chuva é interceptada 

(evaporada e armazenada na vegetação) e infiltrada (armazenada serrapilheira e no solo).  

Ao associar o conceito de Tucci (Bacia Rural) e os dados de Balbinot et al. busca-se 

quantificar a Taxa de Permeabilidade Ideal (TPI) para o ambiente urbano, como sendo 

aquela que para um dado evento chuvoso em que haja a formação do escoamento 

superficial, o produza na taxa de vinte e cinco (25%) do total da chuva geradora, de 

forma similar as condições existentes na floresta no momento do evento gerador.  

Por certo, uma chuva antecedente pode alterar as condições pré-existentes de tal forma 

que há uma variabilidade do evento gerador de escoamento para determinada área do lote ou 

da floresta. Logo, considerando que o processo de urbanização retira vegetação e entra em 

cena a impermeabilização do solo, aumentando naturalmente o escoamento superficial, há que 

se utilizar de mecanismos de compensação que minimizem a parcela de aumento do 

escoamento superficial para validar o conceito acima definido de forma prática. 

 Esses mecanismos podem ser medidas estruturais tais como: valas de infiltração, 

reservatórios de acumulação, diques, dentre outros, e medidas não estruturais, como a 

manutenção de área permeável, entre outras.  

Cruz e Tucci (2008:59) ao citarem Souza (2005) incentivam aplicar conceitos de 

desenvolvimento sustentável de implementação da ocupação do solo, obedecendo à drenagem 

natural e priorizando a infiltração. Assim, na busca em fundamentar a importância da 

infiltração , desenvolvemos a seguir, um método que defini a Taxa de Permeabilidade 

Mínima (TPM), contemplando o princípio da sustentabilidade para o sistema hídrico local.  
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2.4-  Determinação da Taxa de Permeabilidade Mínima (TPM) 

  

Os itens anteriores evidenciaram a dificuldade de se encontrar um valor “universal” na 

definição de uma Taxa de Permeabilidade Mínima, de maneira que os lotes respondam com as 

mesmas parcelas de escoamento superficial.  

Tal dificuldade é tanto teórica quanto prática, pois é derivada de uma gama complexa 

de variáveis envolvidas no processo de urbanização, tais como: textura do solo, tipo de 

cobertura vegetal do solo (gramíneas ou árvores), topografia (declividade).  

Embora a evolução da engenharia por meio de ferramentas computacionais, 

geoprocessamento, modelagem matemática, ensaios de laboratório possam quantificar 

teoricamente de forma satisfatória a questão, sob a ótica da prática, a análise das variáveis lote 

a lote dificulta de sobremaneira a quantificação, tanto do ponto de vista econômico (análise de 

laboratórios para verificar, por exemplo, a textura do solo, medição in loco da declividade do 

terreno), como do ponto de vista técnico, dispor de recursos humanos para executá-los (como 

os técnicos de Prefeitura executariam ou fiscalizariam tal tarefa?). 

Assim, para dar uma resposta a essa questão complexa, faz-se necessária uma 

metodologia que envolva e, ao mesmo tempo, extrapole os conceitos da engenharia de solos e 

a hidrologia. 

De fato, corroboram nessa direção e sentido Porto et al (2000:805):  

As melhores soluções para esses problemas são alcançadas a partir de 
uma compreensão mais integrada do ambiente urbano e das relações 
entre os sistemas que o compõem. Dependem também de uma atuação 
mais abrangente por parte dos responsáveis pelos setores, que 
necessariamente deve envolver aspectos legais, institucionais, 
tecnológicos e sociológicos. Em outras palavras, o conceito do que se 
entende por drenagem urbana extravasou o campo restrito da 
engenharia para se tornar um problema gerencial, com componentes 
políticos e sociológicos.  

 

Na extrapolação dos conceitos da engenharia, também utilizamos como apoio 

conceitos da Sociologia, da Engenharia Florestal e da Arquitetura.  

Apoiamos a metodologia no próprio conceito de sustentabilidade (Desenvolvimento 

Sustentável – DS), descrito por Dias (2003:121), evidenciado na Figura 2.0, e expresso a 

seguir: “O DS busca compatibilizar as necessidades de atividades econômicas e sociais com 

as necessidades de preservação ambiental”. 

Os círculos entrelaçados que aparecem na Figura 2.0 representam as três dimensões, 

social, ambiental e econômica, assim, por exemplo, a necessidade de área de moradia 
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(dimensão social) deve ser equilibrada com necessidade da conservação ambiental (ocupação 

do lote mantendo parte da vegetação) e com o valor econômico (valor de aquisição do lote, 

que por sua vez é função de sua área).  

 

 

 

 

 
Figura 2.0 – Compatibilização das necessidades de desenvolvimento econômico, social e de preservação (Dias, 
2003:120) 

 

Dimensão Social  

 

Para evidenciar a dimensão social abordada neste trabalho entra em cena a Sociologia. 

Conforme referido no item “efeitos da impermeabilização” do Capítulo I, houve um acelerado 

processo de urbanização caracterizado pela migração interna (rural para urbano). 

Maricato (2002:1) descreve indicadores sociais que acompanham esse processo:  

Desde os anos de 1940 podemos festejar a queda ininterrupta da 
mortalidade infantil (de 149 mortes para cada mil nascidos vivos, em 
1940, para 34,6 em 1999), o aumento, também ininterrupto, da 
expectativa de vida (de 42,7 anos, em 1940, para 68,4 em 1999) e a 
queda do número de filhos por mulher em idade fértil (4,4 filhos, em 
1940, para 2,2 em 2000) (Maricato, 2002:1).  
 

Dos indicadores citados por Maricato, a queda do número de filhos por mulher fértil 

tem como consequência a taxa de crescimento da população no Brasil (Figura 2.1), que a 

exemplo de países desenvolvidos, vem decrescendo desde a década de 60.  

 

 

 

 

 

 

 Figura 2.1 – A Taxa de Crescimento da População no Brasil a partir de 1950. Censo 2010 (IBGE, 2011, 
acesso: www: ibge.gov.br em 09/08/2014)  

 

Assim, há uma tendência de constituir a família padrão (fp = 4) de quatro pessoas 

(pais e filhos).  
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Dimensão Ambiental  

 

Na dimensão ambiental é a Engenharia Florestal que fornece o suporte para essa 

questão, através do Índice de Área Verde (IAV), que tem por definição a quantidade de área 

verde por habitante (m2/hab). 

Dias (2000:266) cita como recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS)41 

o Índice de Área Verde (IAV) mínimo de doze metros quadrados (IAV = 12,00 m2) por 

habitante e mais quarenta hectares (40 ha) de vegetação, para cada cento e cinquenta  mil 

habitantes (150.000 hab).  

Hawken et al. (1999) ao se referirem ao IAV para a cidade de Curitiba descrevem:  

Os jardins e bosques particulares se complementam com o espaço 
público verde, que, em 25 anos, muito embora a população da cidade 
tenha aumentado em 2,4 vezes, expandiu-se de 1,5 para 77 metros 
quadrados por pessoa, quatro vezes mais do que o recomendado pela 
ONU e do que gozam os nova-yorquinos (Hawken et al., 1999:279). 

 

Costa e Ferreira (2009:48) avaliaram o IAV para a cidade de Juiz de Fora e comentam 

que há controvérsia na definição desse índice adotando no seu trabalho o sugerido na Carta a 

Londrina e Ibiporã (SBAU42: 1996), que é de 15,00 m2/hab como sendo o mínimo de área 

verde para assegurar a qualidade de vida. 

Malgrada a controvérsia existente no que tange ao valor de 12,00m2/hab e o valor de 

15,00m2/hab, a presente pesquisa optou por estudar os dois índices em paralelo para a 

definição de uma Taxa de Permeabilidade Mínima. 

Tal opção tem por base que ao se desdobrar o valor de 40 hectares para 150 mil 

habitantes conforme citado por Dias (2000:266), resulta em um IAV de 2,67 m2/hab, de tal 

maneira que ao somar aos 12,00 m2/hab temos 14,67 m2/hab, o qual pode ser arredondado 

para 15,00 m2/hab. Assim há uma tendência para assumirmos o valor de 15,00 m2/hab. 

No entanto, conforme fotografias da Figura 2.2, o valor de 12,0 m2/hab atende o 

requerido para árvores de porte médio. 

 Analisando o sentido prático, a guisa de exemplo, o valor de 12,00m2 corresponde a 

uma sala de 3,0m x 4,0m e o valor de 15,00 m2 a uma sala de 3,0m x 5,0m, sendo 20% (vinte 

por cento) maior em área e em extensão (4,0m para 5,0m). 

                                                           
41

 Nota dos Autores: A Organização Mundial de Saúde é uma divisão da Organização das Nações Unidas (ONU).  

42 SBAU – Sociedade Brasileira de Arborização Urbana. 
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 Esse percentual perde significativamente a sua aplicação prática ao se analisar a forma 

circular das árvores, em que os diâmetros para as referidas áreas são respectivamente de 

3,90m e 4,47m (10,55% maior em extensão e mantém os 20% para área). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
Figuras 2.2 – Fotografias de árvores e a sombra projetada (Complexo Universitário - UNIVILLE - UDESC - 
Joinville-SC). Autor: Adilson Gorniack (2014) 
  

Ao analisar os dois índices para a definição da TPM, a citação apresentada por Dias 

sugere ser mais abrangente e dissiminadora de justiça social, à medida que contextualiza a 

existência de áreas públicas (40 hectares para cada 150 mil habitantes) e 12,00 m2/hab 

remetendo a existência de áreas privadas (no próprio lote), ou seja, cada habitante disporia de 

12,0 m2/hab de área individual e coletivamente a relação de 40 hectares para cada 150 mil 

habitantes, que representa os 2,67 m2/hab, em áreas continuas, reservas ambientais, parques 

urbanos, áreas de preservação permanente, como por exemplo, o morro da Boa Vista, do 

Finder e do Amaral no município de Joinville.  Pertinente também, a bem da justiça social, é 

considerar essa parcela (2,67m2/hab), ou outra a ser definida, de área verde para 

empreendimentos verticais (prédios), de maneira que esses empreendimentos também 

contribuam com uma área verde e permeável para a melhoria da qualidade de vida nas 

cidades. 

Considerando a família padrão (fp = 4 habitantes) e o Índice de Área Verde acima 

recomendado tem-se: 4 habitantes x 12,00 m2/habitante = 48,00 m2. 



 96

Como se pode perceber o produto (habitantes x Índice de Área Verde) representa a 

área do terreno permeável. Cabe então, definir a área do terreno destinada à edificação e seus 

acessos, que via de regra são impermeáveis. O questionamento que emerge naturalmente: qual 

a área do lote padrão mínimo apropriada à condição acima (família padrão)?  

 

Dimensão Econômica 

 

 No contexto econômico entra em cena outra disciplina, a Arquitetura , que no seu 

escopo curricular tem a função de projetar a edificação, bem como, o próprio loteamento 

(planejamento urbano), disciplinando a ocupação urbana. 

Partindo das dimensões mínimas da mobília de cada cômodo, os profissionais de 

arquitetura têm a atribuição legal para projetar as unidades habitacionais43. Essas unidades 

têm necessidade de ventilação, iluminação e acesso que formam os recuos laterais, fundos e 

frente. Em conjunto, as dimensões dos recuos e da unidade habitacional projetada formam as 

dimensões (frente e fundos) dos lotes mínimos. Assim, compatibilizar a necessidade de 

moradia, critérios ambientais como iluminação e ventilação, aos econômicos, o custo das 

moradias e dos lotes é função da arquitetura.  

Como exemplo, tendo por base o disciplinamento da Lei Complementar n° 27/1996 do 

município de Joinville, extrai-se em seu quadro urbanístico o Lote Padrão Mínimo (LPM)44 

com área de 240,00m2 (Joinville, 2013: Anexo IV). Por aplicação direta tem-se que a Taxa de 

Permeabilidade Mínima (TPM) é expressa pela equação 2.1:  

 

                   Equação 2.1 

TPM (%) = 20% 

Onde:     fp – família padrão (IBGE – 4 habitantes).  

 IAV – índice de área verde – (12,00m2/hab) 

 LPM– Lote Padrão Mínimo– (240,00m2).  

                                                           
43

 A título de exemplo, os projetos financiados pelo Governo Federal do Programa “Minha Casa, Minha Vida” 
(faixa 1, beneficiadas aquelas famílias que têm renda conjunta de até R$ 1.600,00) contemplam: dois quartos 
(um de casal), banheiro, cozinha, sala e área de serviço, sendo que a área útil (sem paredes) deve ser maior ou 
igual a 39,00 m2. http://www.cef.gov.br/Acesso: em agosto de 2015. 

44
 Considerando os numeradores (fp; IAV) da relação acima, o quociente da expressão matemática deixa de ter 

sentido lógico, em se tratando de ocupação do lote, para áreas menores que 200,00m2, como por exemplo, os 
previstos na Lei Federal N° 6.766/1997 (Lei de Parcelamento do Solo), onde as dimensões mínimas (frente 
5=00m e fundos = 25,00m) geram a área de 125,00 m2. Tal lote resultaria em uma taxa de permeabilidade 
mínima de cerca de 38%, reduzindo ainda mais a área de construção do lote. 
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Nessa condição, tem-se que 48,00m2 equivalem ao percentual de 20% (vinte por 

cento) do lote, ou seja, conduzindo a uma Taxa de Permeabilidade Mínima de 20%. 

Concomitantemente à Lei Complementar de Joinville, caminha a Lei Complementar 

N° 1.767/1993 – Plano Diretor - do Município de Jaraguá do Sul, que no seu Artigo 15 

estabelece: O loteamento popular caracteriza-se: 

I – [...] 
IV – pela possibilidade de possuir lote com área mínima de 
250,00m2 (duzentos e cinquenta metros quadrados) e testada 
mínima ou profundidade de: 
a) 10,00m (dez metros) ou 25,00m (vinte e cinco metros), 
respectivamente, para declividade até 15% (quinze por cento) e 
quando não for de esquina.  
b) 12,00m (doze metros) ou 20,00 m (vinte metros) 
respectivamente, para declividades acima de 15% (quinze por 
cento) e quando for esquina” (Jaraguá do Sul, 2013:15). 

 

E ainda, o diploma legal anterior, no Artigo 17 segrega loteamentos especiais de 

populares ao determinar: O loteamento especial caracteriza-se:  

I – [...] 
II - pela possibilidade de possuir lote com área mínima da 
125,00m2 (cento e vinte cinco metros quadrados) e testada 
mínima de 5,00m (cinco metros) ou profundidade mínima de 
25,00m (vinte e cinco metros) (Jaraguá do Sul, 2013:17). 
 

Outro aspecto relevante, em se tratando de Bacia do Itapocu, por estar localizada 

abaixo da linha do trópico de Capricórnio, portanto deficiente de insolação principalmente nas 

paredes perpendiculares aos meridianos (parede sul), tal dimensão de lote não atende as 

condições de salubridade (deficiência de insolação, ventilação, e iluminação natural), uma vez 

que a frente de 5,0m limita e fragiliza a existência de recuos laterais.  

E a Lei Complementar N° 1.681/2006 (Institui o Novo Código de Zoneamento) do 

município de São Bento do Sul, no seu Artigo 57 detalha ainda mais a questão dos lotes 

populares ao estabelecer que:  

... Os loteamentos populares poderão conter lotes com dimensão 
inferiores as mínimas previstas nas seguintes proporções:  
I - até 60% (sessenta por cento) dos lotes terão área mínima de 
187,00m2, com frente mínima de 11,00m, em lotes de meio de 
quadra, e de 197,50m2 de área com frente e fundos mínimos de 
12,50m, para lotes de esquina, já descontado o raio de curva entre 
as ruas, sempre com profundidade de 17,00m.  
II - até 40% (quarenta por cento) dos lotes terão área mínima de 
220,00m2, com frente mínima de 11,00m, em lotes de meio de 
quadra, e de 185,00m2 de área com frente e fundos mínimos de 
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12,50m, para lotes de esquina, já descontado o raio de curva entre 
as ruas, sempre com profundidade de 20,00m (São Bento do Sul, 
2013:19). 

 

A fim de estabelecer as dimensões dos Lotes Padrão Mínimos (LPM) na Bacia do 

Itapocu, com base na legislação derivada do planejamento urbano, formatamos a Tabela 2.1 a 

seguir, a qual contempla as dimensões dos lotes (frente, fundos e a respectiva área). 

Tabela 2.1 – As dimensões dos Lotes Padrão Mínimos (frente, fundos e respectiva área) apoiados nas diversas 
leis municipais (Mestrando, 2014) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Silveira e Oliveira (2013:040140003-6) estudaram as áreas do lote mínimo em 

algumas cidades no Brasil, Portugal, Canadá e EUA, as quais se sintetizam na Tabela 2.2. 

Tabela 2.2 – Área Mínima de Lotes no Brasil, Portugal, Canadá e EUA (Silveira e Oliveira, 2013:040140003-6) 
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Extrai-se do quadro estatístico que a área média encontrada na Tabela 2.1 (246,43m2) 

está dentro do intervalo de amplitude da Tabela 2.2 (360,15 a 217,35m2). 

No mesmo sentido do parágrafo anterior, as áreas médias da Tabela 2.3 (255,70; 

255,45 e 288,75m2) estão inseridas dentro da amplitude da Tabela 2.2 (295,65 e 197,19m2).  

Deriva dessa análise, que a área média do Lote Padrão Médio (LPM) calculada na Tabela 2.1 

de 246,43m2 possui respaldo estatístico, no que tange a média. Nessa condição, conforme 

metodologia proposta, ao substituir na equação (2.1) esse valor tem-se: 

 

                   Equação 2.1 

 

                   

  

- como valor médio da taxa de permeabilidade o valor de 19,48% (dezenove, quarenta 

e oito por cento), muito próximo do valor utilizado na Lei Complementar N° 27/1996 do 

Município de Joinville, que é de 20% (vinte por cento).  

A fim de verificar a aplicação da metodologia acima na bacia Rio do Itapocu, 

formatou-se a Tabela 2.3 para o cálculo da Taxa de Permeabilidade Mínima considerando 

como variável o padrão de lote mínimo, sendo a última coluna calculada em conformidade 

com o IAV da Sociedade Brasileira de Arborização (15,00m2/hab) e a penúltima em 

consonância com o IAV da ONU (12,00 m2/hab).  

TABELA 2.3 – Taxa de Permeabilidade Mínima dimensionada pelo método apresentado para cada município da 
Bacia do Itapocu, em função do Lote Padrão Mínimo, considerando os valores da ONU (12,00m2/hab) e 
Sociedade Brasileira de Arborização (15,00m2/hab) 
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Ao observar a Tabela 2.3 para dirimir as divergências e se considerarmos o valor 

destacado em vermelho de 19,2, resulta na aproximação de 20,0%45, e que é aquele 

corresponde ao cálculo dos municípios de Corupá e Jaraguá do Sul, o valor percentual da 

TPM que tem maior frequência, destacado na cor azul, é o de 20% (oito vezes). Somado a 

essa constatação o valor já definido para o município de Blumenau no artigo n° 22 da Lei 

Complementar n° 751/2008, que também é 20%, a frequência passa para 9 (nove) 

ocorrências. 

Vale destacar ainda, que mesmo os três municípios que não estão na condição acima 

(Campo Alegre, São Bento do Sul e Schroeder) têm pelo menos uma de suas médias (24, 24, 

e 18,2%, respectivamente), dentro da amplitude da média mais o desvio padrão (14,92% e 

30,05%) para a TPM. 

Do ponto de vista estatístico, considerando a média e a frequência, [o município de 

Blumenau já possui aprovado em lei e Joinville tem aprovado no Conselho da Cidade- 

Joinville (2014:20)], a aplicação da metodologia reforça a proposta de uma Taxa de 

Permeabilidade Mínima (TPM) para os municípios da Bacia do Itapocu na ordem de 20% 

(vinte por cento). 

 A Tabela 2.4 a seguir é adaptada dos estudos de Silveira e Oliveira (2013:040140003-

5) e apresenta a TPM expressa em área de infiltração mínima para alguns municípios no 

Brasil, Portugal e Canadá, onde se observa uma média geral de 19,23 % e de 23,33%  para o 

Brasil, sendo que neste a amplitude da média e desvio padrão (30,23 e 16,43) corroboram 

para validar o valor de 20% acima proposto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
45

 Não teria sentido prático estipular uma taxa de permeabilidade de 19,2%, ou mesmo 19%, ou ainda, 19,43 
apontado na média. Fácil de perceber tal sentido ao analisarmos a Tabela 2.5, que contempla a taxa de ocupação 
dos municípios da bacia, onde os seus percentuais são: 50, 60, 65, 70, 80 e até 100% ou seja, inteiros e múltiplos 
de 5. 
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Tabela 2.4 – Área de lotes mínimos correspondentes ao Lote Padrão Mínimo (LPM) de algumas cidades do 
Brasil, de Portugal, do Canadá e dos EUA, extraídos de (Silveira e Oliveira, 2013:0401400003-5). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tal amplitude da média também encontra respaldo no diagnóstico e prognóstico de 

ocupação e impermeabilização urbana para a cidade de São Carlos/SP, em que Fontes e 

Barbassa (2003:146) encontraram áreas privativas permeáveis na ordem de: 22,39% para a 

zona central, 28,34% para a zona intermediaria e 56,99% para a zona periférica.  

Quanto à ocupação do lote, a Taxa de Permeabilidade tem como contrapartida a Taxa 

de Ocupação46, de tal maneira que a soma das duas não pode ultrapassar a 100% (cem por 

cento).  

Assim, tendo por base os valores de Taxa de Permeabilidade Mínima da Tabela 2.4, 

elaborou-se a Tabela 2.5 para verificar a conformidade das duas taxas, as quais se mostram 

compatíveis à Taxa de Permeabilidade Mínima Proposta. 

 

                                                           
46 Taxa de Ocupação: Relação entre a área da edificação (primeiro piso) e a área total do terreno, Associação 
Brasileira de Normas Técnicas pela NBR 6505 (ABNT, outubro de 2004).  
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Tabela 2.5 – Conformidade entre a Taxa de Permeabilidade Mínima proposta e a Taxa de Ocupação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Silveira e Oliveira (2013: 040140003-5) procurando uma metodologia para determinar 

uma área mínima para infiltração, com base nos percentuais de partilha dos loteamentos 

definidos na Legislação Federal (Lei Complementar N° 6.766/1977), elaboraram a Tabela 2.6 

variando o percentual da infiltração mínima (5;10;15;20;25;30 e 35%). 

Tabela 2.6 – Áreas de Infiltração Mínima de Silveira e Oliveira (2013:0401140003-5) 

 

 

 

 

 

A Figura 2.3 foi gerada a partir da Tabela 2.6, onde se pode observar que o ponto de 

intersecção das duas retas (infiltração total e infiltração mínima) tende ao percentual de 25% 

(25,3%), razão pela qual esse percentual é proposto pelos autores.  

 

 

 

 

 

 
 

Figura 2.3 - Extraído e adaptado de Silveira e Oliveira (2013:040140002-5) 
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O valor proposto de vinte e cinco por cento (25%) citado no parágrafo anterior, se 

coaduna com o verificado na Tabela 2.5, na coluna que calcula a média de Taxa de 

Permeabilidade Mínima com base no Índice de Área Verde da Sociedade Brasileira de 

Arborização, que corresponde a 24,43%, o equivalente aproximadamente à 25,00%. 

 

A diferença conceitual na definição das duas metodologias está no fato de que o índice 

proposto por Silveira e Oliveira tem por origem a Legislação (Lei Federal – 6.766/1979 - 

Parcelamento do Solo Urbano), ao passo que a defendida por esse trabalho é resulta da 

conjunção da aplicação das leis de [planejamento urbano (área dos lotes)], e outros índices 

como: IAV - Índice de Área Verde, recomendado pela Organização Mundial da Saúde e o fp - 

família padrão - IBGE.  

 

Não obstante a concordância desses autores com o valor proposto, ou ainda maior, 

melhorando a qualidade ambiental do ambiente urbano, do ponto de vista prático, 

considerando os dados estatísticos anteriormente descritos, e ainda, que dois municípios da 

bacia do Rio Itapocu: Blumenau já possui e Joinville evolui nessa direção, recomendamos a 

Taxa de Permeabilidade Mínima de 20% (vinte por cento) a ser inserida na legislação dos 

demais municípios da bacia do Rio Itapocu.   

 

 Vale destacar que no desenvolvimento do processo de argumentação necessário para 

efetivar o convencimento dessa taxa (20%) na legislação dos municípios da bacia, passando 

pelos poderes legislativo e executivo, o fato de o valor da taxa ter por gênese o índice de 

arborização (IAV) da ONU e ainda, estar em consonância com o valor imputado ao cidadão 

rural na Reserva Legal47, são argumentos importantes, uma vez que o primeiro atualiza e 

insere o município no cenário mundial e o segundo produz a justiça social, à medida que a 

norma equipara o cidadão urbano ao rural no que se refere a ter uma área com função 

predominantemente ambiental. 

 
                                                           
47

 Ainda como defesa desse valor, considerando a bacia hidrográfica como unidade territorial, a Lei Federal n° 
12.651/2012, que dispõe sobre a proteção de vegetação nativa, no seu artigo 12, inciso I, letra c, defini que: 
“Todo imóvel rural deve manter área com cobertura vegetal nativa, a titulo de Reserva Legal, sem prejuízo da 
aplicação das normas sobre a Área de Preservação Permanente e observados os percentuais mínimos em relação 
à área do imóvel,...  c) localizado nas demais regiões do País: 20% (vinte por cento).” 
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3  -  Capítulo – DA TAXA DE PERMEABILIDADE MÍNIMA E  MEDIDAS 
COMPENSATÓRIAS AO CONTROLE DO ESCOAMENTO SUPERFICIA L 

 

Uma vez definida a Taxa de Permeabilidade Mínima que favorece à infiltração e 

consequentemente a recarga do lençol freático, ao verde de jardins e de pomares residenciais, 

e ainda, com o fito de manter o escoamento no seu estágio inicial, antes da ocupação 

(impermeabilização), apresenta-se uma breve síntese de algumas medidas compensatórias. 

Registre-se nesse trabalho as medidas que podem ser inseridas no próprio lote, 

deixando as medidas de envergadura maior, tais como, bacias de detenção48 (Figura 3.0), 

bacias de retenção (Figura 3.1), ou valas de infiltração (Figura 3.2) que possam a vir ser 

inseridas ou não, sob passeios em parques (trilhas ecológicas, por exemplo), sob a 

responsabilidade da municipalidade. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.0 – Imagem de uma bacia de detenção, com função de recreação, em Porto Alegre (Souza, 2005:51 
apud Tucci, 2003) 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 3.1 – Bacia de detenção (Moura, 2004:64) 
 

                                                           
48

 Bacia de retenção e detenção: 

1- Conforme Souza (2005:50) apud Tucci (2003) bacia de retenção é um reservatório dimensionado para 
manter uma lâmina de água (retenção), ao passo que na de detenção a lâmina de água é armazenada 
temporariamente (durante o evento chuvoso), secando em seguida e desta forma pode ser utilizada para 
outros usos.  

2- Conforme Moura (2004:63), as bacias de detenção abertas e gramadas podem ou não conter um volume 
de água permanente. Adota-se no presente trabalho à terminologia de Souza (2005), apoiados no Direito 
Civil, o termo detenção significa o tempo determinado em que o individuo fica preso (recluso). 
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Figura 3.2 – Bacia de detenção (Moura, 2004:84) 
 

Essa consideração é oportuna, pois as medidas acima citadas, em sua maioria, podem 

ser planejadas e implementadas pelo poder público, como por exemplo, uma praça que além 

da função característica de lazer e convívio social tem a função de uma bacia de retenção para 

inundação. 

Os picos de vazão em rios urbanos constituem-se com maior volume e velocidade do 

que numa bacia rural. Esse aumento do escoamento (pico de cheia) é a parcela que deve ser 

mitigada pela Taxa de Permeabilidade Mínima e pelas medidas compensatórias. A Figura 3.3 

extraída e adaptada de Konrad (2003:1) representa um hidrograma típico, onde se observa a 

diferença (variação) do escoamento superficial de uma bacia rural e de uma bacia urbana, 

cujas áreas e forma são similares. O hidrograma para uma bacia rural representa um pico de 

cheia, com regressão mais lenta ao longo do tempo se comparada à bacia urbana, onde o pico 

de cheia é mais expressivo (de maior magnitude) e em menor duração. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.3 – Hidrograma das Vazões (pico de cheia) medidas em Bacias Hidrográficas com 
características fisiográficas similares, Konrad (2003:1) 
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De forma similar a Figura 3.4 de Caputo (2012:15) citando Ciria (2007), enfatiza a 

representação da diferença no pico da vazão pré-urbanização e pós-urbanização.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.4 – Hidrograma das Vazões (pico de cheia) medidas em Bacias Hidrográficas com características 
fisiográficas similares, mas com uso urbano intensificado (Caputo, 2012:15, apud Ciria, 2007) 
 

Conforme se pode observar nas Figuras 3.3 e 3.4 uma das características desse  

aumento do pico da vazão nas bacias urbanas é acompanhado do aumento da velocidade do 

escoamento superficial, propiciando a ocorrência de inundações bruscas – enxurradas.  

Sá et al. (2011:224) ao estudar o Conjunto Habitacional Emílio Zanatta (Dracena-SP), 

inserido em uma bacia hidrográfica com 1,24Km2, sendo 37,20% impermeável e 62,80% 

permeável (com predomínio de pastagem), concluíram que o superdimensionamento das 

estruturas de drenagem produzem velocidade excessiva da água no local, causando  prejuízos: 

“erosão com aproximadamente 600,00m de extensão, perda de solo (gerando prejuízo aos 

proprietários) , assoreamento de recursos hídricos, destruição de estradas no perímetro 

(ameaçando a estrutura da elevatória de esgoto local), e pondo em risco a própria estrutura de 

macrodrenagem.” Esses autores propõem estruturas que dissipem a velocidade da água.  

Caputo (2012:19) sintetiza a filosofia ao advogar que as medidas compensatórias são 

um conjunto de técnicas e dispositivos que podem atuar separadamente ou em conjunto, no 

sentido de minimizar os excedentes de água decorrentes da impermeabilização e evitar sua 

transferência rápida a jusante. As principais medidas são balizadas pelos seguintes princípios:  

- armazenamento temporário – pelo acúmulo de água, amortecendo o fluxo antes 

da transferência para jusante, diminuindo o pico de vazão e estendendo a duração 

do escoamento. O armazenamento pode ser realizado em bacias, valas, micro 

reservatórios e telhados;  

- armazenamento para reuso – pela captação e usos da água no local (uso 

doméstico, irrigação,...), diminuindo o volume do escoamento gerado; 
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- Infiltração  – pela passagem da água para o solo, reduzindo o volume de 

escoamento drenado, possibilitando a recarga de aquíferos e /ou alimentando o 

fluxo de base de cursos de água, num processo hidrológico natural. Como exemplo 

se tem: valas e trincheiras de infiltração, dispositivos de percolação e pavimentos 

porosos.  

 

A proposta defendida nessa dissertação é de que a Taxa de Permeabilidade Ideal 

(TPI) para o ambiente urbano, seja aquela que para um dado evento chuvoso em que 

haja a formação do escoamento superficial, o produza na taxa de vinte e cinco (25%) do 

total da chuva geradora, de forma similar as condições existentes na floresta no 

momento do evento gerador. 

Portanto, a diretriz deste item é analisar a chuva em uma residência tal como 

aconteceria na floresta. 

Foi escolhido um lote urbano no bairro América, com área total do lote de 858,00m2 e 

180,00m2 de área construída.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 108

A Figura 3.5 representa o exemplo genérico de uma residência, situada em bairro 

residencial na cidade de Joinville.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Figura 3.5 – Fotografia de Residência Genérica que contempla: edificação, jardins, acesso, estruturas limitantes 
(muros), calçadas. Autor: Flávio Berger, 2014. 

 

Segundo a diretriz proposta, se na floresta existe o atravessamento das chuvas direto 

pelas copas (At), na residência genérica existem as áreas sem cobertura.  O atravessamento 

nas copas encontra a serrapilheira e as raízes que armazenam e ao mesmo tempo retardam a 

formação do escoamento superficial.  

Por outro lado, as áreas sem cobertura dos lotes podem ser permeáveis (jardins, 

pomares, ou até área coberta por brita ou solo natural) ou impermeáveis (calçadas de concreto 

ou paver, pisos cerâmicos, por exemplo). Essas aumentam e aceleram a formação do 

escoamento superficial e aquelas o diminuem e retardam. 

É comum parte dos jardins serem cobertos por gramíneas, que embora permeáveis, 

quando comparados à floresta tem menor eficiência no tocante a infiltração, conforme a 
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Figura 3.6 de Bacellar (2005) citando Zangh et al. (1999). Interessante notar que quanto maior 

a pluviosidade maior a diferença das vazões. 

 

 

 

   

 

 

 

 
Figura 3.6 – Pluviosidade e vazão média anual para áreas com gramíneas e floretas (Bacellar, 2005:23 apud 
Zangh et al., 1999)  

 

Então como marco inicial, que deverá ser associado a outras medidas compensatórias, 

está a institucionalização da própria Taxa de Permeabilidade Mínima (TPM) que abre as 

portas ao verde e ao uso de materiais permeáveis.  

Na floresta outra parte da chuva é acolhida pela copa das árvores e na residência 

genérica essa parte correspondente da chuva é recebida sobre o telhado.  

Se na floresta a copa, como estudado no capítulo anterior, diminui a parcela da chuva 

(retenção por interceptação: Ac - armazenamento na copa), no telhado acontece o inverso, 

sendo construído com material impermeável repele as gotas das chuvas e aumenta a 

velocidade de escoamento segundo a inclinação de sua execução.  

Então, as telhas, diferente das folhas, aumentam a velocidade e concentram a parcela 

da chuva que recebe. 

Se na floresta existe o fluxo de tronco (Ft) que direciona a água ao solo distribuindo-a 

pelas raízes e serrapilheira, e ainda face à porosidade e rugosidade da casca do tronco diminui 

e desconcentra a velocidade da água, na cobertura do telhado a água é direcionada às calhas e 

aos condutos de descidas, aumentando a concentração e a velocidade da água.  

Do ponto de vista convencional e comercial, o diâmetro da tubulação de descida das 

calhas é de oitenta e oito milímetros (88 mm) e conectada tubos horizontais com diâmetros de 

setenta e cinco, cem a cento e cinquenta milímetros (75, 100 e 150 mm) subterrâneos, que 

direcionam as águas até o sistema público de coleta de águas pluviais. 

Para as águas coletadas pelos condutores dois caminhos se abrem: no primeiro, mais 

comum, as águas são transportadas diretamente à rede pública.  No segundo podem ser 
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conduzidas para cisternas que retém a água até sua capacidade de suporte, sendo que o 

excedente é também transportado à rede pública.   

Além da retenção até a capacidade de suporte, o segundo caminho tem a vantagem da 

utilização da água da chuva segundo usos apropriados como rega de jardim, lavagem de 

calçadas, carros, entre outros. 

 Na contrapartida dessa vantagem, tem o custo inicial proveniente do projeto de 

captação de águas pluviais, da construção da cisterna, do reservatório superior independente, 

dos tubos, das conexões e do conjunto moto bomba. Somado a esse custo, há ainda, o da 

energia e o da manutenção do conjunto moto bomba.  

No que se refere à eficiência dessa medida ao sistema de drenagem, há também, a 

limitação da capacidade dos reservatórios inferior e superior. Tal limitação decorre da 

necessidade de consumo frente a dois eventos chuvosos muito próximos, como por exemplo, 

o que frequentemente acontece na região da bacia com a ocorrência das chuvas de verão de 

alta intensidade (trovoadas), e frequência quase que diária.   

Fatores econômicos, ausência de conscientização da importância do recurso água 

(condicionante cultural), a falta de incentivo dos profissionais que projetam os sistemas 

hidráulicos domiliciares, dentre outros, são fatores que postulam no sentido contrário da 

disseminação do reuso da água da chuva, realidade enfrentada até o momento.  

 Vale destacar que as obras financiadas pelo Governo do Estado de Santa Catarina 

devem apresentar projetos de captação de água da chuva conforme determina a Decreto n° 

099/2007 (Santa Catarina, 2007:1), o que deve influenciar numa mudança de postura técnica.  

Não obstante o acima exposto, a construção da cisterna e a utilização da água da 

chuva é a primeira medida compensatória associada à Taxa de Permeabilidade Mínima. 
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3.1 - Primeira Medida Compensatória – Construção de cisterna e a utilização de água 
das chuvas 

 

Quanto à primeira medida compensatória e considerando a multidisciplinaridade da 

metodologia proposta, há outro fator relevante que envolve a arquitetura e merece enfoque: a 

estética das construções.  

Os componentes (condutores verticais e horizontais – calhas) do sistema de captação 

de águas pluviais são dimensionados com base na Norma ABNT 10.844-198949.  Esses 

componentes entram como “elementos estranhos” a um padrão arquitetônico mais apurado 

(Figuras 3.7 a 3.11).   

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.7 – Fotografia residência na Rua Xanxere, Joinville – Sistema de águas pluviais – Autor – Adilson 
Gorniack – 2014 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Figura 3.8 – Fotografia residência na Rua Xanxere, Joinville – Sem calhas coletando as águas pluviais – Autor – 
Adilson Gorniack – 2014 
 
 

                                                           
49

 NBR – ABNT 10.844/1989 – Instalações de Águas Pluviais – tem por objetivo fixar as exigências e critérios 
necessários aos projetos das instalações de drenagem de águas pluviais, visando garantir níveis aceitáveis de 
funcionalidade, segurança, higiene, conforto, durabilidade e economia.  
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Figura 3.9 – Fotografia residência na Rua Gal Andrade Neves, Joinville – Sistema de águas pluviais – Autor – 
Áureo Berger – 2014 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.10 – Fotografia residência na Rua Gal Andrade Neves – Sistema de águas pluviais – Autor – Áureo 
Berger – 2014 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Figura 3.11 – Fotografia residência na Rua Gal Andrade Neves – Sistema de águas pluviais – Autor – Áureo 
Berger – 2014 
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Como exemplo, no município de Joinville, a Rua Gal Andrade Neves é um dos três 

acessos ao Loteamento Orleãns (Figuras 3.12 e 3.13). As edificações da rua datam da segunda 

metade do século passado (1950 a 2000) e as do Loteamento desse século (a partir de 2003).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.12 – Imagem da Rua Gal Andrade Neves e da Rua Orleãns – Google: acesso em agosto 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.13 – Vista área da Rua Gal Andrade Neves (vermelha) e da Rua Orleãns – Autor – Flávio Berger – 
2014 
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Tendo por base a existência de condutores do sistema recomendados pela norma 

específica, a Tabela 3.0 faz um paralelo entre as residências da Rua e do Loteamento.  

  
             Tabela 3.0 – Residências com e sem coletores de águas pluviais nas fachadas 

               
Observação: Não existentes - considerados aqueles onde não se consegue ver os coletores nas fachadas, 

quando o ponto de observação é o passeio público.  
 
Conforme se observa na Tabela 3.0, é notória a preocupação arquitetônica com o 

sistema de águas pluviais no sentido de escondê-lo, devidamente constatado quando 

comparamos o percentual em que o sistema está aparente do Loteamento (25,81%) e da Rua 

(96,77%).  O critério das categorias de condutores foi o de observar a existência ou não do 

sistema na fachada voltada para a rua, uma vez que a legislação de Joinville estabelece o 

sistema nas laterais da casa, a fim de evitar que a água escoe para o vizinho.  

O custo econômico e ambiental (utilização de mais recursos naturais) da execução e 

manutenção (limpeza periódica) do sistema de captação de águas pluviais é ainda maior 

quando se procura escondê-lo, conforme se pode perceber nas residências evidenciadas na 

Figura 3.14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.14 – Fotografia residências Loteamento Orleãns – Sistema de águas pluviais inexistentes ou escondidos 
– Autor – Áureo Berger – 2014 
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Exemplos dessa preocupação e, por conseguinte, de uma nova ordem estética estão 

representadas nas Figuras 3.15 a 3.17.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 3.15 – Fotografia residência Loteamento Orleãns – Sistema de água pluvial oculto – Autor – Áureo 
Berger – 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 3.16 – Fotografia residência Loteamento Orleãns – Sem sistema de águas pluviais – Autor: Áureo Berger 
– 2014 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.17 – Fotografia residência Rua Gal Andrade Neves – Sistema de águas pluviais na divisa e inexistente 
na frente (fachada principal)– Autor: Áureo Berger – 2014 
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À luz do pensamento sistêmico na vertente do tempo, a filosofia que imperava na 

evolução histórica da Drenagem Urbana a época da elaboração da Norma Brasileira de 

Referência - NBR - 10.844 (1989)50 e dos manuais de engenharia e arquitetura, era a de 

expulsar rapidamente a água, transferindo-a para jusante. Conforme estudado no decorrer da 

presente dissertação, essa filosofia é contraditória à Drenagem Urbana Sustentável.  

É com a constatação do parágrafo anterior e com o observado nas fotografias da 

Figura 3.18, onde se observa a preocupação arquitetônica e o uso de uma nova estética, que na 

prática camufla51 o sistema de águas pluviais ou simplesmente o ignora para uma melhor 

harmonia do conjunto arquitetônico, que se finalizam as considerações a respeito da primeira 

medida compensatória (construção da cisterna e a utilização da água da chuva52). Inicia-

se a segunda medida compensatória cuja proposta é a execução de trincheiras de 

infiltração e controle para coletar, armazenar, infiltrar, transportar e controlar a água vinda 

dos telhados e do terreno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.18 – Fotografia residência Loteamento Orleãns – Sistema de águas pluviais na divisa (discreto) e 
inexistente na frente – Autor: Áureo Berger – 2014 

                                                           
50A NBR (10.844-1989) tem por base a elaboração NB -611- 1981. Infere-se dessa afirmação que a norma foi 
elaborada sob forte influência de trabalhos internacionais e que na época ainda imperava a filosofia de “transferir 
o impacto”. 
51 No município de Joinville, as águas coletadas em telhados que caminham no sentido do vizinho devem dispor 
de sistema de águas pluviais, independente da distância da cobertura à divisa.  
52 A utilização da água da chuva é balisada pela NBR 15527/2007: Água de Chuva – Aproveitamento de 
coberturas em áreas urbanas para fins não potáveis – Requisitos.  
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3.2 - Segunda Medida Compensatória: Trincheira de Infiltração e Controle 

 

Conforme Souza e Goldefum (1999:2), as trincheiras de infiltração são elementos de 

drenagem do tipo controle na fonte e tem seu princípio de funcionamento no armazenamento 

temporário da água até que ela se infiltre no solo. São constituídas por valetas preenchidas 

com material granular (brita, pedra de mão e outros), com porosidade em torno de 40%.  

Moura (2004:82) considera as trincheiras como obras superficiais que recolhem as 

águas que escoam perpendicularmente ao seu comprimento, promovendo a retenção e/ou 

infiltração das águas pluviais. Seu esvaziamento dá-se por infiltração ou por um exutório.  

Graciosa et al. (2008:207) apud Mikkelsen e Jacobsen (1993) argumentam no sentido 

ao esclarecer que as trincheiras de infiltração têm a função de coletar, armazenar e infiltrar as 

águas das chuvas, entretanto difere de Moura ao advogar que as trincheiras podem ser 

superficiais ou subterrâneas.  

 Para Silveira e Goldenfum (2007:161), a trincheira de infiltração é um mecanismo de 

compensação linear de infiltração que controla o escoamento em pequenas áreas 

contribuintes, desde que seja dimensionada para infiltrar toda a água do escoamento 

superficial em um determinado tempo de retorno.  

A sequencia de Figuras (3.19 a 3.23) de Garcez (1976: 258), Souza e Goldefum (1999: 

3 e 6), Moura (2004: 83 e 84), Lucas (2011:60), Caputo (2012:24) apud Batista et al. (2005) 

respectivamente, representam padrões construtivos de trincheiras de infiltração, sendo que 

Souza e Goldefum declaram como limitação a falta de estudos ao seu dimensionamento e 

funcionamento ao longo do tempo.   

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Figura 3.19 – Proposta para o dimensionamento de um sistema de trincheiras de infiltração (Garcez, 1976:258) 
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Figura 3.20 – Trincheira Genérica e imagens da sua execução (Souza e Goldefum, 1999: 3 e 6) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.21 – Trincheira genérica e uma possibilidade de aplicação em passeios (Moura, 2004:83 e 84 apud 
Batista et al., 1998) 
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 Figura 3.22 – Trincheira de infiltração dimensionada (Lucas, 2011:60) 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.23 – Aplicação de uma trincheira de infiltração no passeio (Caputo, 2012:24 apud Batista et al., 2005) 
 

Souza e Goldefum (1999:3) apud Nascimento (1996) apresentam como vantagem 

desse tipo de estrutura:  

- diminuição ou mesmo eliminação da rede de microdrenagem local;  

- evita a reconstrução da rede a jusante em caso de saturação; 

- redução do risco de inundação; 

- redução da poluição das águas superficiais; 

- recarga das águas subterrâneas e  

- boa integração com espaço urbano. 
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A Figura 3.24 gerada a partir dos estudos de Caputo (2012:95), representa o 

hidrograma da atuação de uma trincheira de infiltração no amortecimento da vazão captada de 

um telhado, para o tempo de retorno de 2 anos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.24 – Hidrograma da atuação de uma trincheira de infiltração no amortecimento da vazão captada de um 
telhado em Belo Horizonte (Caputo 2012:95) 

 

Essa autora também comparou o comportamento da trincheira dimensionada para o 

tempo de retorno de 2 e de 10 anos, Figura 3.25 (Caputo, 2012:96). Observou que para 

eventos superiores ao seu dimensionamento a trincheira passou a receber maior contribuição 

no inicio, completando o seu volume e dessa forma ultrapassando a sua capacidade de 

armazenamento. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.25 – Hidrograma que compara a atuação de uma trincheira de infiltração no amortecimento da vazão 
captada de um telhado em Belo Horizonte para os tempos de retorno 2 e 10 anos (Caputo, 2012:96) 

 

Esclarece a autora que a condutividade hidráulica, como é o caso das encontradas em 

Belo Horizonte onde as trincheiras estão executadas, é baixa, de tal maneira que a vazão 

máxima de infiltração é muito inferior à vazão de entrada na trincheira.  Nessa condição, o 

sistema passa quase a atuar apenas como uma caixa de passagem, não conseguindo absorver 

todo o volume gerado na área de drenagem (Caputo, 2012:96). Sintetiza seu estudo com a 

Figura 3.26 onde apresenta o hidrograma com as vazões de entrada e saída da trincheira. 
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Pode-se observar que o hidrograma de saída passa ser praticamente igual ao de entrada para 

tempo de concentração superior a 10 min (trecho A-B).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.26 – Comportamento do hidrograma considerando a vazão de entrada e saída da trincheira de infiltração 
de um telhado em Belo Horizonte para o tempo de retorno de 10 anos (Caputo, 2012:98) 
 

Moura (2004:83), por meio da Tabela 3.1, acrescenta outra vantagem ao uso das 

trincheiras, ou seja, o seu baixo custo R$ 53,22 (cinquenta e três reais e vinte e dois centavos) 

por metro linear.  

Tabela 3.1 – Custo por metro linear da trincheira com base nas dimensões da Figura 3.23 (Moura, 2004:83) 
 

 

 

 

 

 

A autora cita, ainda, o custo de manutenção da faixa de grama, calculada para quatro 

cortes ao ano (valores de Belo Horizonte) no valor de R$ 16,02 (dezesseis reais e dois 

centavos) ano/metro linear (Moura, 2004:83). Esses valores, atualizados pelo CUB (custo 

unitário básico) da construção civil, perfazem respectivamente: R$ 71,16/m (setenta e um 

reais e dezesseis centavos) para a trincheira e R$ 21,42 (vinte e um reais e quarenta e dois 

centavos) para a manutenção (CUB – R$ 1.060,25 out 2004 e 1.417,82 out 2014).  

Estudando matérias de preenchimento de trincheiras, Piete e Poleto (2012: 63) 

destacam que “a melhor viabilidade econômica para o preenchimento das trincheiras é o 

rachão, seguido pela pedra britatada, pelo predisco e por ultimo pedra de argila, o que condiz 

também, com os resultados de maior capacidade.”  



 122

Como limitantes da aplicação das trincheiras, Souza e Goldefum (1999:3, apud 

Urbonas e Stahre, 1993) citam:  

- profundidade mínima sazonal do lençol freático e da camada impermeável a 

pelo menos 1,20m de profundidade; 

- classificação dos solos nas categorias A ou B do Soil Conservation Service ou      

taxa de infiltração do solo superior a 8mm/h; 

- não devem ser instaladas sobre aterros ou em terrenos de grandes 

declividades; 

- adequadas para pequenas áreas de drenagem, como lotes individuais ou 

quarteirões (negrito desse mestrando). 

Moura (2004:83) advoga que a desvantagem recorrente da trincheira é a sua vida útil 

relativamente curta, de 10 a 15 anos, face ao risco de colmatação.  Na prática, consiste na 

diminuição da capacidade de infiltração resultante da chegada de materiais finos junto às 

paredes (áreas) de infiltração, razão pela qual no seu dimensionamento não é computada a 

área do fundo onde normalmente esse material é depositado. 

Conforme se pode perceber na sequência de ilustrações apresentada nesse item, as 

trincheiras de infiltração evoluíram desde a concepção de Garcez (1976:258), agregando a sua 

estrutura básica composta por materiais porosos (normalmente brita, areia grossa) uma manta 

geotextil. Souza e Goldefum (1999:4) apontam que além da função estrutural, o uso da manta 

impede a entrada de finos no dispositivo, reduzindo o risco de colmatação precoce e podendo 

trabalhar como filtro anticontaminante.  

Assim, conforme disposto na Figura 3.27, adaptada de Graciosa et al. (2008:95), aos 

materiais drenantes, sugere-se associar uma tubulação PVC (por exemplo, executada com um 

diâmetro menor para diminuir a capacidade de transporte: tubos de 75mm e furados), que têm 

a função de transportar e controlar a vazão até a rede pública.    

 
 
 
 
 

                  
 

 

 

 
Figura 3.27 – Trincheira de infiltração para captação da água das chuvas do telhado e do terreno (adaptado por 
esse mestrando). No terreno está representada a variação do perfil de umidade (crescente da tonalidade clara para 
escura) (adaptado de Graciosa et al., 2008:95) 
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Portanto, como segunda medida compensatória associada à TPM e às funções mais 

usualmente citadas das trincheiras de coletar, armazenar e infiltrar a água da chuva, 

acrescentam-se as funções de transportar e de controlar  a vazão de saída à rede pública.  

Nessa concepção, pode-se considerar a trincheira como um "dispositivo hidráulico" 

que controla a saída do escoamento superficial no lote, o qual se batiza de "trincheira de 

infiltração e controle".  

Por analogia a um automóvel, que têm sua energia cinética dissipada pelos freios 

restringindo o movimento até que pare, o que se pretende é dissipar a energia cinética da água 

(as gotas da chuva e o escoamento superficial) “freando-a”, “amortecendo-a” ao passar pela 

trincheira. 

As Figuras 3.28 e 3.29 representam respectivamente, em planta baixa (detalhe 1 do 

Anexo II.B) e corte (detalhe 2 do Anexo  II.B) do projeto genérico proposto para uma 

trincheira de infiltração e controle.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.28 – Planta Baixa da Proposta da Trincheira de Infiltração e Controle com variação linear do tubo PVC 
furado (distância x) o qual regula a entrada e saída de água da trincheira 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
Figura 3.29 – Planta Corte AA da Proposta de Trincheira de Infiltração e Controle 



 124

Há três formas de uma trincheira controlar a vazão:  

a) variação da densidade de furos por metro linear do tubo coletor (Figura 3.30), 

b)  intercalando uma camada de baixa condutividade hidráulica (K) , e 

c) variação do diâmetro do tubo exportador. 

 

 Conforme Figura 3.28, a densidade dos furos do tubo coletor pode ser dimensionada 

em função da distância X do tubo PVC Furado (NBR – 15073/2004). Conhecendo-se a vazão 

de entrada no tubo PVC por metro linear fornecida pelo fabricante, pode-se definir a distância 

x que permita controlar a vazão.  

A Figura 3.3 representa um corte (detalhe 3 do Anexo II.B) de uma trincheira de 

infiltração e controle, onde a espessura (e) representa uma camada de areia grossa envolta em 

geotextil dentro da trincheira. Diante da sua menor condutividade hidráulica, essa camada 

desempenha a função de retardar a entrada de água na trincheira.  

 

 

 

 

 

 

Figura 3.30 – Planta Corte da Proposta de Trincheira de Infiltração e Controle com a camada de espessura (e) 
que regula a velocidade de entrada e saída de água (detalhe 3 – Projeto Anexo II) 

 

Considerando o loteamento como um todo, de forma que cada lote exporte água na 

mesma vazão, os dimensionamentos das letras “a” e “b53” têm a desvantagem de serem 

executados dentro da trincheira o que dificulta a fiscalização por parte do poder público. 

Por outro lado, é o poder público o responsável pela ligação da tubulação da residência 

à rede coletora pública. Assim, o dimensionamento por variação do diâmetro de saída do tubo 

oferece a vantagem de um melhor controle por parte do poder público, razão pela qual nessa 

dissertação opta-se por essa forma de dimensionamento (Anexo III.A). 

                                                           
53

 Ao dimensionamento utilizando a camada de um material de baixa condutividade hidráulica acrescenta-se 
ainda o efeito da colmatação o que diminui sua vida útil.  
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As trincheiras podem coletar a água do telhado e do lote de duas formas: indiretamente 

(Figuras 3.31 e 3.32) com sistema de captação das águas pluviais (ramal de descida conectado 

ao tubo da trincheira), ou diretamente vindas das telhas (Figura 3.35), ou ainda, por meio da 

declividade do terreno (escoamento superficial) e das gotas de chuva que caem sobre sua área 

superficial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.31 – Fotografia de uma residência genérica com sistema de calhas (ramais de descida). Autor: Adilson 
Gorniack, 2014 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 3.32 – Fotografia - residência genérica com sistema de calhas (ramais de descida). Autor: Adilson 
Gorniack, 2014 
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No primeiro caso, os ramais de descida do sistema convencional (88mm) são 

conectados a tubulação horizontal da trincheira de diâmetro setenta e cinco milímetros 

(75mm) PVC (furado), que direcionam água até o sistema público. 

No segundo caso, a forma direta, as telhas descarregam a água diretamente sobre o 

solo coberto e protegido com pedras54 (Figura 3.33). Nesse contexto, há o fracionamento da 

chuva, “gotejamento”, pois cada telha descarrega a sua porção de água sobre a trincheira e 

não para uma calha.  Ao penetrar na trincheira, as gotas têm seu percurso majorado de 

maneira similar ao que acontece no solo de uma floresta. Tal prática diminui a velocidade da 

água e, por conseguinte, a sobrecarga no sistema de drenagem público (minimizando o pico 

de cheia). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.33 – Fotografia - Captação da água da chuva (forma direta). Autor: Adilson Gorniack, 2014 
 

Na floresta a parte da chuva que é infiltrada, dá origem a múltiplas nascentes que 

formam riachos e vão se juntando e dessa maneira aumentando seu volume até formar os rios.  

Água dessas nascentes e rios, por sua vez, quando devidamente coletada, armazenada 

e tratada nas ETA (Estações de Tratamento de Água) e posteriormente distribuída, é utilizada 

em sistemas de abastecimento público.  

À estrutura funcional citada anteriormente, podem funcionar cisternas de captação de 

água da chuva (primeira medida compensatória). Nesse contexto, o material drenante deve ser 

substituído de forma a reproduzir o material utilizado no sistema de abastecimento de água, 

Figura 3.34, (Garcez, 1976:177), isto é, a substituição parcial da brita por areia. De maneira 

que a trincheira de infiltração agrega essa função e passa a funcionar como um filtro lento. 

 

 

 
 
 

Figura 3.34 – Filtro lento utilizado no sistema de tratamento e abastecimento de água (Garcez, 1976:177)  

                                                           
54  O solo deve estar protegido por pedras ou brita, de tal sorte que evita o respingo na parede e a erosão. Essa 
prática substitui o sistema de calhas.  



 127

Na realização da segunda medida compensatória, as funções originais da trincheira de 

infiltração, coletar, armazenar e infiltrar são acrescidas às funções de transportar e controlar, 

limitando a vazão máxima de água exportada pelo lote de maneira que se alcancem os níveis 

de vazão pré-urbanização (bacia florestada). 

Por fim, em se tratando da aplicação da segunda medida compensatória (trincheira de 

infiltração e controle), vale ainda mencionar que a primeira medida compensatória também 

pode ser associada à segunda. Nesse caso, o detalhe técnico é a existência de uma válvula de 

retenção que evite o retorno do excedente de água da trincheira à cisterna.  

Na floresta, a formação do escoamento superficial é derivada da água que atravessa as 

árvores e escorre pelo tronco, que depois de vencer a capacidade de infiltração do solo, 

acumula e começa a escoar, razão pela qual há chuvas de baixa intensidade que não chegam a 

formá-lo. A serrapilheira e as raízes funcionam como barreiras naturais (diques – pequenos 

reservatórios) que na medida em que acumulam água, dificultam não apenas sua formação, 

mas também a sua velocidade de escoamento.  

No lote genérico, além da Taxa de Permeabilidade e das duas primeiras medidas, essa 

função de dificultar a formação e a velocidade do escoamento pode ser desempenhada pela 

infraestrutura que o limita (muros). 

Nessa linha de raciocínio, a infraestrutura de muros que limita o lote pode, se 

devidamente executada, atuar com função similar a serrapilheira e as raízes das árvores da 

floresta represando e acumulando água, sendo então, a terceira medida compensatória.  

A terceira medida compensatória tem aplicação ao criar uma bacia de detenção, 

utilizando a própria infraestrutura do lote (muros), que detém a água no lote (dique) e a 

libera com um tempo maior ao sistema público. O resultado é a manutenção da água por mais 

tempo no lote, retardando e diminuindo o pico de cheia, identificado nas Figuras 3.3 e 3.4 do 

presente Capítulo. 
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3.3- Terceira Medida Compensatória – Bacia de Detenção e Infra-estrutura de Segurança 

 
A Figura 3.35 representa a infraestrutura de segurança (muros) de uma residência, bem 

como, a cota (altura) de um vertedouro executado nas guias do portão de acesso de veículos 

(único acesso da residência). Essa condição (vertedouro no portão + infraestrutura 

contemplada por muros) associada ao dimensionamento de uma trincheira de infiltração 

(Anexo III.A e III.B), com as funções de transportar e controlar a vazão, que pode represar e 

retardar a saída da água dos limites do lote.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuras 3.35 – Vertedouro (estrutura física) que pode formar um dique no portão de entrada de veículos e 
pedestres de uma residência, por ocasição da formação do escoamento superficial. 
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Mas para que tal condição seja atendida, é igualmente importante, a fim de evitar que 

a água não adentre ao imóvel, que os níveis do piso e da calçada estejam a uma cota mais 

elevada do que a do vertedouro, o portão da entrada de carros, conforme representado na 

Figura 3.36.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Figura 3.36 – O nível do piso da residência e da calçada deve ser superior ao nível do portão para que este 
funcione como um vertedouro  
 

A Figura 3.37 representa o Detalhe Construtivo 4 - do Projeto, Anexo II.B com os 

diferentes níveis oriundos das Figuras 3.37 e 3.38. 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 3.37 – Execução de um vertedouro no portão de entrada de veículos e pedestres de uma residência, 
destacando a melhor técnica construtiva [terreno com declividade no sentido fundo para frente e piso da 
residência mais elevado que o passeio público [6(trilho do portão)+15(piso do degrau) +12 (piso da residência) 
=33 cm] 
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Na expedição do alvará de construção no município de Joinville, recomenda-se 

construir o piso das edificações em nível superior a 50 cm acima do nível da rua. Tal prática 

que eleva o nível do piso da residência acima do terreno é de melhor técnica construtiva, uma 

vez que minimiza o efeito da umidade e de uma possível inundação, viabilizando dessa forma 

a execução do vertedouro no acesso ao lote. 

Também é de melhor técnica construtiva que o escoamento das águas superficiais 

aconteça no sentido do fundo do lote para frente, favorecendo assim, a conexão com a rede 

pública.  

Nessa medida compensatória, a estratégia capaz de valorizar as relações entre cultura, 

natureza e projeto sob a forma de uma nova estética fundamentada pelos quatro princípios55 

de Van Bohemen (Item 1.9, Capítulo I) é meritória, à medida que sua efetividade se dá com o 

uso natural da topografia do terreno somada à melhor técnica construtiva da obra física 

(muros, vertedouro, trincheiras ou poços de infiltração56). 

É na efetividade do dimensionamento dessa medida compensatória que se pode 

alcançar o controle do escoamento, pois ao fazê-lo, pode-se, alcançar os níveis de escoamento 

da “Bacia Rural de Tucci” ou mesmo, inferiores ao existente ao processo de urbanização com 

a cobertura vegetal primitiva.   

Tal constatação é reforçada pelo dimensionamento da altura do vertedouro, que 

juntamente com sistema de águas pluviais, notadamente a segunda medida compensatória 

(dimensionamento da trincheira de infiltração e controle), regula a quantidade de água 

máxima a ser represada, de maneira que há um aumento no tempo de retenção da água no 

lote.  

Nos Anexos III.A e III.B, apresenta-se o memorial de cálculo e sua respectiva planilha 

eletrônica para a proposta do dimensionamento de uma trincheira de infiltração e controle do 

escoamento superficial do lote, considerando a variação do diâmetro de saída em função da 

área contribuinte (vazão de saída).  

                                                           
55 

1-Exibir e evidenciar claramente os conceitos pertinentes à obra física construída; 2- Permitir que os processos 
naturais sejam visíveis e compreensíveis; 3- Expor sistemas e processos que estiveram previamente ocultos e 4- 
Enfatizar nossa conexão com a natureza. 

56
 O poço de infiltração funciona de maneira similar a trincheira. É construído na forma circular com os mesmos 

materiais da trincheira (brita + geotextil). Embora sua execução seja mais fácil do que a trincheira, o arranjo da 
topográfica para que a água superficial caminhe em sua direção é mais trabalhosa na medida em que sua 
execução requer a formação de um talvegue no lote.  
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Deveras importante destacar, por ocasião do desenvolvimento desse memorial de 

cálculo e da planilha, a constatação a seguir relatada de vistorias de campo, que buscaram 

acompanhar os serviços municipais de ligação de águas pluviais.  

A execução do serviço de ligação domiciliar de águas pluviais pela Subprefeitura 

Regional Nordeste – Joinville foi acompanhada e registrada. No caso observado, o tubo de 

PVC de 100 mm da residência foi conectado à rede pública (tubos de concreto Ø ≥ 400 mm) 

por dois tubos de concreto de 200 mm.  

A Figura 3.38 representa o Detalhe Construtivo 5 - Corte AA – extraído do Projeto 

Anexo II.A. Essa figura tem por origem a sequência de fotografias representadas da Figura 

3.37. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.38 – Detalhe Construtivo 5 – Corte AA do Projeto Anexo II.A em que se representa a conexão da 
tubulação da saída de água da trincheira à rede pública e a formação da lâmina de água 
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A Figura 3.39 representa uma sequência de imagens do trabalho de execução por parte 

do Poder Público (Subprefeitura Regional Nordeste – Joinville) dessa ligação, onde se 

observa que o tubo de saída da residência PVC 100 mm é conectado à rede coletora principal 

(tubos de concreto Ø ≥ 400 mm), por meio de tubos de concreto 200 mm.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 3.39 – Fotografias da execução de ligação predial à rede pública realizada pela Prefeitura 

Municipal de Joinville - Adilson Gorniack (2014) 
 

A espera na via publica é constituída por dois tubos de concreto57 de diâmetro de 200 

mm que faz a ligação da residência à rede pública (no caso da vistoria, tubo de concreto de 

400 mm da rede pública – Figura 3.39). 

                                                           
57

 Conforme consulta na Prefeitura Municipal de Joinville, o serviço de ligação é realizado a um valor de R$ 
152,00 (cento e cinqüenta e dois reais) para as ruas asfaltadas e uma ligação domiciliar por unidade residencial 
(lote).  O valor de referência para outubro de 2014 tem na sua constituição os serviços de escavação e os insumos 
de 02 tubos de concreto Ø 200 mm e argamassa necessária ao rejunte.  
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Dessa condição extrai-se que o tubo de saída da residência pode ter no máximo o 

diâmetro de 200 mm. Segundo informação do encarregado das ligações da Subprefeitura 

Regional Nordeste do município de Joinville, o tubo mais comum nas residências é de 100 

mm, por vezes, 75 mm, sendo que não recorda de ter encontrado um tubo de 200 mm nas 

residências. Esse fato corrobora com o afirmado nesse item, da utilização de tubos de águas 

pluviais de diâmetro 88 mm (ABNT, NBR -10844/1998) nos ramais de descida que são 

conectados a tubos horizontais de 75 mm ou 100 mm (NBR 5.688-1999).  

Conforme consulta aos profissionais que executam essa ligação, a utilização do tubo 

200 mm de concreto remonta a primeira metade do século XX, quando foram executadas as 

primeiras redes de drenagem na cidade. Naquele cenário eram utilizadas como esperas nos 

lotes a manilhas cerâmicas com diâmetro de 200 mm.  

Infere-se da constatação do parágrafo anterior, que a técnica de utilização do tubo de 

concreto 200 mm está consolidada e não acompanhou a evolução tecnológica impressa pela 

chegada dos tubos de PVC, a partir da segunda metade do século XX. 

O simples “salto no diâmetro” de 100 mm PVC (espera das residências) para 200 mm 

concreto (espera da rede pública), sem um novo aporte de volume de água que o justifique, já 

aponta no sentido da substituição da técnica construtiva. Além disso, outro fator caminha 

nesse sentido, a economia monetária gerada a partir da substituição de materiais (concreto por 

PVC).  

A Tabela 3.2 representa o comparativo entre a execução de tubos de concreto 200 mm 

e de PVC 100 mm/75mm. Observa-se a otimização monetária unitária para ligações em dois 

cenários marcados pelo tempo (pretérito e presente), considerando a quantidade de alvarás de 

construção emitidos no município de Joinville.  

 

Tabela 3.2 – Comparativo entre a utilização de tubo de concreto e tubo PVC em dois cenários. O valor 
em vermelho representa o gasto decorrente da utilização do tubo de concreto em relação ao de PVC 
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Somente no que tange aos insumos, constata-se uma significativa economia58, em 

torno de 70% com a substituição do tubo de concreto 200 mm por tubo de PVC 100 mm. E no 

cenário pretérito até onde os dados são confiáveis (1990), a ordem de valores dessa economia 

equivale a milhões de reais (R$ 1.300.000,00).  

Outra constatação importante é que a execução do tubo de PVC é relativamente mais 

fácil em termos de peso59 e também, na quantidade de argamassa utilizada na conexão ao tubo 

da drenagem da rede pública. Resultando, em um ganho adicional de mão de obra e material. 

Detalhe executivo importante na substituição do tubo de concreto 200 mm por tubo 

PVC, para evitar o estrangulamento desse último, é a execução do piso da calçada em 

conformidade com a “melhor técnica construtiva”, inserindo armadura normatizada nos 

acessos de veículos60 (Figura 3.40), e atender aos requisitos da NBR 12266/1992: projeto e 

exeução de valas para assentamento de tubulação de água, esgoto ou drenagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figura 3.40 – Armadura do piso do acesso de veículos sobre a espera de águas pluviais 75 mm 

                                                           
58

 Produto dessa constatação foi o Prêmio do 3° Inova Joinville, categora Serviços Públicos (Certificado Anexo 
V). 

59
 O peso do tubo de concreto (200 mm) normatizado é de 66Kg [ABNT (NBR – 8890/2007)] ao passo que o do 

tubo de PVC 100mm é de 0,9Kg por metro linear [ABNT – (NBR 5688/1999)]. 

60
 Observar os requisitos da Especificação Técnica (ET-DE-P00/040) do Departamento de Estradas de Rodagem 

do Estado de São Paulo (2007). 
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Em se tratando da trincheira proposta nessa pesquisa, a existência da conexão em 

“curva” acrescenta ainda, a vantagem da rotação, Figura 3.41 (Detalhe 6 – Projeto Anexo 

II.B), o que facilita a conexão com o tubo de drenagem da rede pública em detrimento ao que 

acontece na execução atual, conforme se pode identificar na Figura 3.42.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.41 – A existência da curva permite à rotação e aplicação da “melhor técnica construtiva” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.42 – A existência da curva permite à rotação e aplicação da “melhor técnica construtiva” 
durante a execução.  
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Diante desse cenário, até certo ponto inusitado, que por si só já sugere a substituição 

da técnica executiva atual, passamos a descrever uma síntese dos pontos relevantes contidos 

no Memorial Descritivo e na Planilha Eletrônica (Anexo III.A e III.B) do dimensionamento 

da trincheira de infiltração e controle, por variação do diâmetro e em função da área 

contribuinte do lote. 

A filosofia do Memorial fundamenta-se na adoção de técnicas compensatórias com 

uso dos dispositivos hidráulicos, dimensionamento de uma trincheira de infiltração e controle, 

associados simultâneamente. Pretende-se proporcionar incrementos consecutivos na redução 

da vazão, proveniente do aumento do tempo de retenção do volume de água gerado pelo lote. 

A condição de aplicabilidade para esse controle é de que o lote seja exportador de 

água à rede pública, pois do contrário, para eventos chuvosos críticos onde o lote passa a atuar 

como importador das águas, não há sentido nessa concepção.  

A condição ideal é que além de exportador o lote tenha a capacidade de armazenar 

temporariamente a água da chuva, funcionando como uma bacia de detenção. Assim, a fim de 

que essa condição se efetive no dimensionamento do diâmetro do tubo em função da área 

contribuinte, o valor da vazão exportada pelo lote (Qex) deve ser menor que a vazão 

produzida pela chuva (Qpch).   

Para o desdobramento das áreas permeáveis e impermeáveis foi considerada a taxa de 

ocupação máxima 60% (condição da maior área impermeável), de tal sorte que o lote 

apresentará o pior cenário ao armazenamento de água (planta baixa, do Anexo II.A).  Essa 

taxa foi calculada tendo como base a área de 250,00m2 do Lote Padrão Mínimo (LPM) do 

município de Jaraguá do Sul, o qual obedece aos recuos mínimos laterais e fundos (1,50m) e 

frente (4,00m). A Tabela 3.3 contém o valor de cada área bem como o seu respectivo 

percentual.   

Tabela 3.3 – Áreas Impermeáveis (AI) e Permeáveis (AP), segundo Lote Padrão Mínimo – LPM, de 
Jaraguá do Sul 

 Ocupação do solo  m2 % 

Conformidade 

TPM (>20%) 

(A
I)
  

Edificação  150,00   

Calçada 26,53   

Acesso 15,84   

Subtotal 192,37 76,95 

(A
P
) 

Brita  40,47   

Jardim  17,16   

Subtotal 57,63 23,05 23,05 > 20,00% 

 Total (m2) 250,00 100,00   
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 A Tabela 3.3 configura o cenário de ocupação de um LPM, contemplando as áreas de 

acesso e jardim e da edificação, e seu respectivo percentual atendendo a metodologia estudada 

e já apresentada no item anterior (Área Permeável 23,05> 20% da TPM). 

 Há um valor significativo de área impermeabilizada resultante da soma das áreas de 

acesso e de calçada (16,95%), quando comparado aos municípios de Campo Alegre e São 

Bento do Sul (10% da Taxa de Ocupação), que no caso representaria 6%.  

 A Tabela 3.4 representa a capacidade de armazenamento de água (m3) no lote, a qual é 

derivada da aplicação da “melhor técnica construtiva” descrita nesse item, considerando-se a 

variação da declividade do terreno. 

Tabela 3.4 – Volumes armazenados e cotas de nível do vertedouro em função da declividade do terreno 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A ordem de grandeza dos volumes armazenados no lote (variando de 10,43 a 4,48m3) 

é bastante significativa, se comparada ao volume encontrado por Cruz et. al. (1998:23) de 

2,20m3 ao estudarem na cidade Porto Alegre. Nessa cidade, foram avaliadas estruturas com 

função de reservatórios de detenção (tempo de retorno de 5 anos e lote com área de 600,00m2 

totalmente impermeabilizado), para manter a vazão de pico em valor equivalente ao da 

condição de pré-urbanização, onde se constata que o menor valor encontrado é superior em 

100%. 
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 Se no quesito ambiental o volume é significativo, no quesito econômico, Lengler et al. 

(2014: 303) estudaram os custos de investimento para instalação de reservatórios de detenção 

em concreto, para atender os limites de vazão estipulados pela legislação de Porto Alegre – 

Decreto Lei Municipal n° 15.371/2006 e alterações.  A Tabela 3.5 sintetiza esse estudo, em 

que se observa que o custo do reservatório de detenção aumenta em função da taxa de 

ocupação, ou seja, da área impermeável.   

  Tabela 3.5 – Custo do reservatório em função da taxa de ocupação  

 

 

 

 

 Ainda do ponto de vista econômico, Lenger et al. (2014: 302) apresentam no mesmo 

estudo a equação 3.1 onde se verifica o custo dos reservatórios de detenção em função do 

volume: 

                  Equação 3.1 

Onde: 

Cu - Custo de Detenção do Lote 

V – volume (m3) 

 Somando o potencial de armazenamento de água no lote às estimativas de custo 

encontradas por Lengler et al. (2014), a efetivação da 3a medida compensatória se torna 

deveras atrativa uma vez que simultâneamente atende à função ambiental (controlando a 

vazão), além de não possuir custos adicionais gerados a partir da construção do reservatório 

de detenção e sua manutenção.  
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 A Tabela 3.6 sintetiza os resultados da análise do dimensionamento da vazão em 

função da área contribuinte, para os tubos de 100 mm, tendo por base os dados de intensidade 

de chuvas extraídas de Nerilo et al (2002:80), considerando-se tempos de retorno de 5, 10, 20, 

50 e 100 anos no município de Jaraguá do Sul.  

Tabela 3.6 – Dimensionamento da vazão e área drenada para o tubo PVC 100 mm 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Observa-se que para o diâmetro usualmente empregado na ligação de águas pluviais 

(100 mm PVC) há um super - dimensionamento, podendo esse diâmetro drenar 1.601,04m2 de 

área ou uma chuva de natureza diluviana com intensidade de 2.369,5 mm/h e duração de 5 

minutos (área e intensidade de chuva necessária para formar uma bacia de detenção).  
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 No outro extremo, conforme Tabela 3.7 que representa o dimensionamento para tubos 

PVC de 40 mm, a bacia de detenção formou-se a partir de área de 227,70 m2. 

Tabela 3.7 – Dimensionamento da área drenada para o tubo PVC 40 mm 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Tabela 3.8 sintetiza o conjunto de medidas compensatórias acima descritas, que 

associadas à Taxa de Permeabilidade Mínima, compõe a Taxa de Permeabilidade Ideal à 

sustentabilidade hídrica urbana.  

  Tabela 3.8 – Síntese do conjunto das medidas compensatórias estudadas 
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A hierarquização das medidas elencadas na Tabela 3.8, reforçam a proposta da  

sustentabilidade do ciclo hidrológico urbano, o que encontra respaldo nas citações de Caputo 

(2012:31) apud Ciria (2007):  

O sucesso na adoção das técnicas compensatórias é conseguido com 
uso dos dispositivos em sequencia, proporcionando incrementos 
consecutivos na redução de poluição, vazão e volumes. Assim sendo, 
conforme a posição na sequencia, as técnicas se hierarquizam em: de 
prevenção, como o uso de bons projetos urbanos e de edificações que 
reduzem o escoamento e a poluição; de controle na fonte, quando o 
escoamento é realizado na própria área onde é gerado e, conforme a 
área de drenagem, de controle local ou controle regional (negrito do 
mestrando).  
 

Após as elucidações proferidas, encaminha-se ao final da presente dissertação com a 

apresentação das conclusões.  
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4- CONCLUSÃO  

 

A Mata Atlântica originalmente cobria toda a bacia do Rio Itapocu, hoje, resta trinta e 

quatro por cento (34%), que representa o dobro do percentual existente no Estado de Santa 

Catarina, que é de dezessete por cento (17%). Essa Mata Atlântica foi classificada como 

“área de extrema importância biológica”, no que se refere à conservação da biodiversidade e, 

ainda, considerada de “alta pressão antrópica”.  

A bacia do Rio Itapocu drena e armazena a água de 12 (doze) municípios do nordeste 

de Santa Catarina e vem sofrendo um aumento na ocorrência de inundações, tanto as 

classificadas como graduais quanto as bruscas (enxurradas), o qual já foi tema de audiência 

pública na Câmara de Vereadores do Município de Jaraguá do Sul.  

Durante o processo de urbanização na bacia do Rio Itapocu, tendo por base os dados 

do município de Joinville e muito embora o seu índice de distribuição da pluviosidade anual 

tenha diminuído, as curvas que representam as freqüências das inundações em função do 

crescimento da população e da expansão urbana têm monstrado crescimento exponencial.  

Constatou-se que embora a geometria da bacia avaliada sob a ótica dos coeficientes de 

forma e de compacidade não apresente potencial para inundação, a alta declividade no trecho 

compreendido entre as altitudes de 200m e 700m, potencializa a tendência a ocorrência de 

inundação brusca, notadamente nos municípios de Guaramirim, Jaraguá do Sul e Corupá. 

Em face dessa tendência, a presente pesquisa detalhou um método de controle do 

escoamento superficial, que contempla os princípios da drenagem urbana sustentável 

aplicável na bacia do Rio Itapocu.  

Das reflexões que vêm a substancializar essa dissertação, a preocupação arquitetônica 

com o sistema de águas pluviais no sentido de ocultá-lo, devidamente constatado quando 

comparamos o percentual em que o sistema está aparente do Loteamento Orleães (25,81%) e 

da Rua Gal Andrade Neves (96,77%), no município de Joinville, merece destaque e estudo a 

parte. Propõe-se a atualização da norma ABNT [NBR 10844/1998 (águas pluviais)] citada 

junto a 1° medida compensatória (aproveitamento de água da chuva), a fim de adequá-la ao 

novo paradigma da drenagem urbana, em que pese o controle do escoamento superficial na 

fonte (lote), diminuindo seu volume e velocidade, e ao mesmo tempo, contribuindo na 

paisagem arquitetônica da cidade.   

Outro ponto inusitado foi à técnica executiva obsoleta da Prefeitura Municipal de 

Joinville que se utiliza de tubos de concreto de 200 mm da rede pública, para realizar a 



 143

ligação da residência, que chega a calçada normalmente com tubos de 100 mm ou 75 mm 

(PVC).  

O simples “salto no diâmetro” de 100 mm PVC (espera das residências) para 200 mm 

concreto (espera da rede pública) sem um novo aporte de volume de água que o justifique, já 

sugere a substituição da técnica construtiva. Outro fator que reforça esta mudança de 

paradigma é a economia monetária derivada da substituição de materiais (concreto por PVC). 

Somente no que tange aos insumos, constata-se uma significativa economia, em torno de 70% 

na substituição do tubo de concreto 200 mm por tubo de PVC 100 mm. Considerando as 

ligações realizadas desde o ano 1990, a economia pretérita é da ordem de milhão (R$ 

1.300.000,00).   

Ao estudar a aplicação dos princípios da Drenagem Urbana Sustentável, controle na 

fonte, efetivados por áreas de infiltração no lote e regulamentados pela presença legal da taxa 

de permeabilidade na legislação dos municípios, verificou-se que dos 12 (doze) municípios da 

bacia do Rio Itapocu, apenas 03 (três) dispõem de tal instrumento urbanístico consolidado 

quantitativamente, a saber: Blumenau na taxa de permeabilidade de 20% (vinte por cento) e o 

seu complemento a taxa de impermeabilidade nos municípios de Campo Alegre e São Bento 

do Sul no percentual máximo de 10% (dez) da taxa de ocupação. Estes dois últimos 

municípios apresentam percentuais maiores, uma vez que transformados em termos de taxa de 

permeabilidade resultam em 45% (quarenta e cinco) para o município de Campo Alegre e 

34% (trinta e quatro) para o município de São Bento do Sul.  

Interessante pontuar a legislação dos municípios de Joinville e Schroeder, em que a 

taxa de permeabilidade é conceituada, mas não está devidamente quantificada, de sorte que 

figura como elemento meramente figurativo.  

 Com as constatações dos dois últimos parágrafos, efetivamos a primeira pergunta da 

presente dissertação: Como está inserido o princípio da drenagem urbana sustentável -  

controle na fonte - efetivado pela taxa de permeabilidade na legislação dos municípios 

integrantes da bacia?   

A segunda pergunta da pesquisa: É possível desenvolver uma metodologia para 

estimar uma Taxa de Permeabilidade Mínima (TPM) para a bacia?, obteve-se como resposta 

a  equação 2.1, que tem por variáveis a família padrão (fp), o índice de área verde (IAV) e a 

área de um lote padrão popular (LPM). A aplicação dessa equação individualizada aos 12 

municípios da bacia resultou na TPM média no valor de 19,39% (dezenove vírgula trinta e 

nove por cento).  Esse valor médio inferido estatisticamente com os parâmetros de desvio 

padrão, de amplitude e de frequência, mostrou-se passível de aplicação a todos os municípios 
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da bacia. Está em conformidade com os diplomas legais, além de mostrar-se aplicável aos 9 

(nove) municípios da bacia do rio Itapocu que não tem essa taxa regulamentada, sendo que 

por esta razão a defende-se o valor percentual de 20% (vinte por cento). 

A metodologia para determinação da TPM desenvolvida encontra terreno fecundo, 

pois no desenrolar do processo de argumentação necessária para efetivar a incorporação dessa 

taxa na legislação dos municípios da bacia, passando pelos poderes legislativo e executivo, 

tem na sua gênese o índice de arborização (IAV) da Organização Nações Unidas e no fato de 

estar em consonância com o valor imputado ao cidadão rural, pela legislação federal como, 

por exemplo, a Reserva Legal (20% de sua área). Esses argumentos são destacadamente 

importantes, uma vez que o primeiro atualiza e projeta o município no cenário mundial e o 

segundo produz a justiça social à medida que a norma equipara o cidadão urbano ao rural, no 

que se refere a ter uma área com função predominantemente ambiental em sua propriedade. 

Isto significa tratar os diferentes de maneira igual nas suas diferenças.  

Ainda, pontua-se que a metodologia apresentada tem caráter universal podendo ser 

replicada a outros municípios, em que esse importante instrumento de melhoria da qualidade 

ambiental jaz adormecido, de maneira que a resposta à segunda pergunta de pesquisa é 

positiva e efetivada pela equação 2.1.  

No que se refere à efetivação da resposta para a terceira pergunta: É possível controlar 

o escoamento no lote de forma a reproduzir o escoamento existente antes da urbanização?  A 

resposta é “sim”, em se tratando de inundações bruscas, recorte da presente pesquisa. Isso se 

deve ao fato de que, a responsabilidade pela ligação final da rede de drenagem de águas 

pluviais da residência à rede pública é do setor público. Portanto, quem legalmente pode 

controlar o volume de água a entrar na rede pública em relação ao tempo, é o poder público. 

Então, em última instância, o mandatário do dimensionamento são os técnicos do poder 

público, que alicerçados em projetos técnicos, de forma similar ao dimensionamento da 

armadura de uma viga, pilar, estrutura metálica ou madeira, o sistema de drenagem tem a 

atribuição legal respaldada por Anotação de Responsabilidade Técnica (ART). Dessa 

maneira, não cabe ao cidadão dono do lote o dimensionamento desse sistema, e sim, ao poder 

público por meio do seu quadro técnico, que tem a formação técnica-científica e a 

responsabilidade legal pelo dimensionamento da tubulação e da ligação à rede pública.  

Vale destacar a importância de se propor uma norma técnica especifica para cada 

município em consonância com a bacia hidrográfica na qual está inserido, o que se torna mais 

representativo à realidade local. 
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O conjunto de medidas compensatórias estudadas nessa dissertação, associadas à 

TPM, permite o controle do escoamento superficial nos moldes do escoamento existente antes 

da urbanização, ou até, inferiores a este.  

É justamente a segunda medida compensatória que atuando simultaneamente com a 

terceira, pode efetivar esse controle. Isso acontece porque na execução da segunda medida, à 

função original e tradicional do dispositivo hidráulico “trincheira” de coletar, armazenar e 

infiltrar a água da chuva, são acrescidas às funções de transportar e controlar a vazão de saída 

do lote, de maneira que ao fazê-lo, cria as condições para formação da bacia de detenção 

utilizando a infraestrutura de segurança dos lotes (muros – terceira medida compensatória). 

Os volumes armazenados temporariamente nessa bacia de detenção podem ser significativos e 

dependem da “melhor técnica” construtiva com que a edificação é executada.  

A melhor técnica construtiva nesse contexto é a elevação do piso da edificação, como 

já previsto no código de obras do município de Joinville, em relação às demais áreas do lote, 

tais como, áreas de acesso, calçadas, piscinas, jardins, bem como, para eventos chuvosos 

críticos (considerados aqueles que têm como limite a condição do lote funcionar como 

exportador de água ao sistema viário), a formação de um vertedouro nos muros que fazem a 

segurança da edificação, notadamente, o acesso de pessoas e veículos. Assim, a função do 

vertedor é drenar o excedente de água armazenado na bacia de detenção do lote, evitando que 

essa adentre ao piso da edificação.  

Nessa dissertação, considerando um Lote de Padrão Mínimo (LPM) de 250,00m2 e 

área permeável e, portanto, disponível para bacia de contenção de 57,63m2 (TP = 23,05%), a 

ordem de grandeza de volumes armazenados no lote variou de 10,43 a 4,48m3 (ver tabela 

A.2). Esses volumes que variam em função da inclinação do lote são bastante significativos: 

mais de cem por cento (+100%) se comparados ao volume encontrado por Cruz et.al. 

(1998:23) de 2,2m3, estudando estruturas com função de reservatórios de detenção para 

manter a vazão de pico em valor equivalente ao da condição de pré-urbanização em Porto 

Alegre.  

O dispositivo hidráulico, trincheira de infiltração e controle, que atende a essa 

condição de formação da bacia de detenção para chuvas de intensidade 317,6 mm/h (tempo de 

retorno de 100 anos), do município de Jaraguá do Sul é um tubo de PVC com diâmetro de 40 

mm. Enquanto que o tubo usualmente utilizado na saída dos lotes, PVC 100 mm, para a 

ligação à rede pública, tem nas mesmas condições de tempo de retorno e intensidade de 

chuva, capacidade de drenar uma área de 1.601,04 m2.  Também, esse tubo, considerando a 

área de 250,00m2, é capaz de drenar no limite para formação da bacia de detenção, chuvas de 
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natureza diluviana com intensidade de 2.033,96 mm/h com duração de 5 minutos, 

configurando-se nesse sentido, um superdimensionamento desse sistema.  

Importante na efetivação da segunda e da terceira medida compensatória (trincheira de 

infiltração e controle + formação da bacia de detenção a partir da estrutura de segurança do 

lote - muros) é a sinergia e o senso de justiça inserida no contexto do dimensionamento e 

controle da vazão exportada por cada lote à rede pública. 

O senso de justiça origina-se do fato de que o dimensionamento em função de uma 

área drenada equaciona o diâmetro dos tubos à realidade de cada lote, de forma que este 

contribua com a mesma vazão por área. Assim, o poder público pode escalonar a água 

exportada de cada lote, bem como, quantificar de forma mais justa a eventual cobrança do 

serviço. Há também, nesse contexto, um direcionamento para a consolidação de uma 

cidadania socioambiental através do entendimento e da compreensão de que ao formar a bacia 

de detenção no seu próprio lote e desta feita, minimizar ou até não efetivar o pico da 

inundação brusca na bacia urbana, está se prestando um serviço ambiental e ajudando os 

concidadãos à jusante. 

 A sinergia tem por base o disposto na Lei Federal 6.766/1979, que destina da área 

loteável: 65% (sessenta e cinco por cento) da Área para Residências ou Industrial, 7% (sete 

por cento) de Áreas Verdes, 8% (oito por cento) de Áreas Comunitárias (escolas, praças, 

dentre outros equipamentos urbanos) e os 20% (vinte por cento) restante ao Sistema Viário. 

Ao controlar a vazão do lote que adentra na rede pública (representado pela parcela de 65%), 

o poder público detém 100% do controle, uma vez que os 35% restantes já o tem, de maneira 

tal sorte que, pode, por meio de critérios técnicos (dimensionamento da trincheira de 

infiltração e controle por variação do diâmetro do tubo de ligação à rede pública), exercer um 

controle mais justo e efetivo na mitigação dos prejuízos causados pelas inundações no meio 

urbano. 

Por fim, na síntese da efetivação do cenário descrito nessa dissertação, ao inserir um 

novo modus operandi no escoamento das águas superficiais, caminha-se favoravelmente no 

sentido de uma cidadania socioambiental indutora da sustentabilidade do ciclo hidrológico em 

bacias urbanas, nos moldes das bacias naturais vegetadas (pré-urbanizadas). 
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6- ANEXOS 

 

Anexos I.A e I.B - Minuta de Projeto de Lei – “Loteamento Ecológico” – Câmara de 
Vereadores de Joinville e Prefeitura Municipal de Schroeder 
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Anexos IIA e IIB – Projeto - Drenagem – Detalhes Construtivos – Trincheira de Infiltração e 
Controle 
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Anexo III. A – MEMORIAL DE CÁLCULO 

 

A0 –  Dimensionamento da trincheira de infiltração para controle do escoamento em um 
lote padrão mínimo (LPM) 

 

Conforme desenvolvemos no Capítulo II e III, a Taxa de Permeabilidade associada à 

medidas compensatórias contribui no controle do escoamento no lote, o que pode vir a 

alcançar os níveis de pré-urbanização. Nesse anexo procurou-se, sem esgotar as 

possibilidades, otimizar a ocupação do lote dentro da melhor técnica construtiva a fim de 

permitir esse controle. 

A1 – Proposta de dimensionamento do escoamento em um Lote Padrão Mínimo 

 

Esta proposta apresenta metodologia para controle do escoamento das águas pluviais 

exportadas do lote, tendo como parâmetro comparativo o escoamento produzido pela 

cobertura vegetal existente antes da urbanização.  

A filosofia do projeto tem por princípio a adoção das técnicas compensatórias com uso 

dos dispositivos em sequencia (hierarquização), proporcionando incrementos consecutivos na 

redução da vazão gerada pelo do aumento do tempo de retenção do volume de água produzido 

pelo lote. Essa filosofia fragmenta-se em duas vertentes: 

 

a) Na Prevenção: com o uso de melhores projetos urbanísticos e de edificações. 

 

  Critérios de aplicação: passeio público com faixa permeável e vala técnica61; 

maximização da Taxa de Permeabilidade Mínima (TPM) por meio da cobertura do solo 

preferencialmente com jardins e pomares; terraplanagem do terreno no sentido de direcionar o 

escoamento das águas de maneira que o lote exporte a água no sentido do fundo para frente; 

utilização do vigamento do muro como barreira de confinamento temporário da água, 

limitação da cota máxima de inundação do terreno e, por conseguinte, seu volume máximo 

(bacia de detenção); elevação mínima do nível do piso térreo (15 cm) acima da cota máxima 

de inundação do terreno.   

                                                           
61 Área abaixo da área permeável do passeio público, destinada à passagem de redes de fibra ótica, eletricidade, 
gás, água, esgoto, devidamente indicada por fita indicativa.  
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b) No controle na fonte: controle do escoamento na própria área do lote.   

Critérios de aplicação: utilização de uma trincheira de infiltração e controle para 

limitar a vazão de saída do lote.    

Escolha do Município da bacia do Rio Itapocu 

 

A2 – Município 

 

 A escolha da área para aplicação da metodologia na bacia do Rio Itapocu foi o 

município de Jaraguá do Sul, pois além de ser o mais populoso dos municípios que tem sua 

área territorial inteira na bacia do Rio Itapocu e como abordado na seção “conhecendo a 

bacia” do Capitulo 1, está situado em área de risco inundações (Figuras 1.8 e 1.9).  

 Outro argumento que substancializa a escolha do município foram as inundações 

ocorridas nos dias 19 e 20 de janeiro de 2011 no município de Jaraguá do Sul, as quais 

provocaram forte mobilização popular, sendo tema de audiência pública no município de 

Jaraguá do Sul no dia 09 de maio de 2011 e gerando os Decretos Lei62 n° 7689/2011 e Lei63 

n° 7711/2011. 

 A Figura A.0 de Silva (2011:16) representa um comparativo entre os dois últimos 

eventos críticos dia: 25 de novembro de 2008 e 20 de janeiro de 2011. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura A.0 – Comparativo percentual de população atingida por enchentes e deslizamentos entre os últimos dois 
eventos críticos no município de Jaraguá do Sul, novembro de 2008 e janeiro de 2011 (Silva, 2011:16)  
  

                                                           
62

 Declara situação anormal caracterizada como situação de emergência, as áreas do município afetadas por 
enxurradas, de 20 de janeiro de 2011. 

63
 Dispõe sobre os critérios e requisitos para a concessão eventual na modalidade de “Auxilio Moradia” em 

virtude de situação de emergência e de vulnerabilidade temporária, às vitimas das enxurradas de janeiro de 2011, 
07 de fevereiro de 2011. 
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As Tabelas da Defesa Civil do Município de Jaraguá do Sul (Anexo III-C a III-F)  

aportam os índices de chuvas ocorridas no ano de 2011.  A Figura A.1 é um extrato da tabela 

(Anexo – III-C) e representa os volumes de chuva daqueles dias (24h, 48h e 72h) da Estação 

ACQUA- Jaraguazinho.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A.1 – Volumes de chuva acumuladas nos dias 17 aos 24 de janeiro de 2011, onde a cores indicam: verde-
normalidade; amarelo - atenção; laranja - alerta e vermelha – alerta máximo da Defesa Civil de Jaraguá do Sul - 
SC  

A3 - Área do Lote Padrão Mínimo 

 

 O município de Jaraguá do Sul tem no Plano Diretor o Lote Padrão Mínimo (10,00m x 

25,00m = 250,00m2). Esse valor também é o que está mais próximo da média de 246,43m2 

representada na Tabela 2.2. 

A4 – Pluviosidade 

 

 Com base na Tabela A.0 de Nerilo et al. (2002:80) identificou-se mais cinco cenários 

de eventos hidrológicos com tempos de retornos diferentes.  

Tabela A.0 – Representa a máxima chuva - intensidade, duração e frequência (i-d-f) para um dia no município de 
Jaraguá do Sul, Nerilo et al. (2002:80) 

 

 

 

 

 

 

 



 167

A5- Tempo de Retorno 

 

 Conforme Cruz et al. (1998:20) os riscos utilizados para projetos de microdrenagem 

correspondem a um tempo de retorno de 2 e 5 anos. No entanto, tal risco é utilizado no 

dimensionamento de estruturas de microdrenagem como reservatórios de detenção, com a 

função de armazenar a água da chuva, retardando e diminuindo o pico de vazão e das 

inundações a jusante. 

 Considerando o objetivo desse trabalho, extrapolaram-se os tempos de retorno acima 

para chuvas com tempo de retorno de até 100 anos, a fim de verificar o comportamento do 

sistema.  

 

A6-Tempo de Concentração 

 

 O tempo de concentração é o tempo que a gota de chuva mais distante chega à seção 

considerada (exutório). Na transformação da intensidade de chuva em vazão, é prático64 para 

bacias de áreas menores que 2 Km2 considerar esse tempo igual a intensidade da chuva, Tucci 

(2000:539). Dessa forma, a área de estudo com 250,00m2 atende a essa condição, uma vez 

que representa 1,25% daquela área.  

 

A7- Volume Retido no Lote 

 

 Ao exemplo do que acontece na floresta, a partir da média (17,8%) e do desvio padrão 

(3,9%) de interceptação de chuva encontrado na Tabela 1.17 do Capitulo I, adotamos como 

parâmetro mínimo de dimensionamento o valor conservador de 15% da chuva que deverá ser 

retido pelo lote, na forma de uma bacia de detenção.   

 

 

 

                                                           
64Trata-se de uma aplicação do método racional em que a formulação matemática para obtenção da vazão é dada 
pela equação: Q = 0,278.C. I. A, onde, C é coeficiente de perda único estimado conforme a característica da 
bacia; I é a intensidade da chuva (mm/h) e A é a área da bacia em Km2 (Equação A.3.7 desse Memorial).  
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A8- Taxa de Infiltração  

 

 Como taxa de infiltração a citada por Schumaker na Tabela 1.9 para a floresta é de 

59,9 mm/h ou 1,0mm/min., e para o lote a taxa de infiltração de 1mm/h para os solos do 

Grupo D, Brasil (2005: 74 e 78).  

 

A9- Índice de Ocupação - Geometria do Projeto 

 

 A edificação será dimensionada à taxa de ocupação máxima de 60% (250,00m2 x 60% 

=150,00m2), pois, nessa condição temos a maior área impermeável, sendo que o lote 

apresentará o pior cenário para o armazenamento de água (Projeto Anexo II.A). Conforme 

Tabela A.1, a essa área será acrescida a área de calçada e a do acesso no valor de 25,31m2 e 

15,84m2, respectivamente, perfazendo um total de área impermeável de 192,37m2. Nessa 

condição a área permeável é de 57,63m2, representando um percentual de 23,05% (> 20% da 

TPM), logo atende a condição estabelecida na metodologia desenvolvida no Capitulo II. 

 
Tabela A.1 – Representa o desdobramento das Áreas Permeáveis (AP) e Impermeáveis (AI) segundo a legislação 
existente e a metodologia desenvolvida no Capitulo II  
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 Conforme se pode observar na Tabela A.1, há um valor significativo de área 

impermeabilizada resultante da soma das áreas de acesso e de calçada (16,95%). 

 

 Vale destacar a importância do grau de impermeabilização em lotes urbanos 

evidenciados por Cruz et al. (1998:19) ao encontrarem volumes da ordem de 2,5 a 3,0m3 e 1,0 

e 1,5m3 para reservatórios de detenção, em um lote de 600,00m2 com taxa de 

impermeabilização de 100% e 50%, respectivamente.  

 

 Registre-se que em conformidade com o estudado no Capítulo II no que se refere à 

Taxa de Impermeabilização estabelecida nos diplomas legais dos municípios de São Bento do 

Sul e Campo Alegre, esse valor não poderia ultrapassar a 6% (10% da Taxa de Ocupação). 

Esse registro atesta a maior efetividade no que se refere à Taxa de Permeabilidade (34%) para 

esses municípios, embora adote o conceito de Taxa de Impermeabilidade. 

 

 

A10 – Cotas de nível e volumes disponíveis para armazenamento temporário de água no 
lote. 

 A calçada estará a um mínimo de 3 cm (três) acima da cota máxima de inundação e o 

piso da edificação a 12 cm  (doze) acima do nível da calçada ou degrau (Detalhe 4 - Corte BB 

no Projeto – Anexo II.B).  

 Essa condição é definida pela altura das vigas que sustentam os muros ou cercas. Os 

vertedouros são constituídos pelos portões de acesso as residências (pedestre e veículo), sendo 

que no caso da cerca, a própria extensão de toda a viga que suporta os seus pilares pode ser 

considerada um vertedouro (soleira), condição essa que se efetiva quando a calçada está a 3 

cm (três) desse nível.   
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 A Tabela A.2 é extraída com base no Projeto do Anexo II.A e representa a capacidade 

de retenção de água ao se compatibilizar a boa técnica construtiva, derivada da diferença de 

nível entre os vários elementos que compõem o projeto da edificação. 

Tabela A.2 – Volumes de água que podem ser armazenados temporariamente no lote em função da declividade. 
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 Importante destacar que até a inclinação 0,5% não há necessidade de aumentar a altura 

do vertedouro, no portão e no acesso de veículos (melhor condição em termos práticos).  

 A Figura A.2 gerada a partir da Tabela A.2, representa a variação do volume 

armazenado e a altura do vertedouro no portão (individual/acesso de veículos) em função da 

declividade.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura A.2 – Gerada a partir da Tabela 3.2, a qual representa o armazenamento de água temporário e altura do 
vertedouro no portão (individual/acesso de veículos) em função da declividade do terreno.   
  

 No tocante a ordem de grandeza de volumes armazenados no lote, a variação 

observada na Tabela A.2 para o intervalo de 10,43 a 4,48m3 é bastante significativa (+100%), 

se comparada ao volume encontrado por Cruz et.al. (1998:23) de 2,2m3, estudando estruturas 

com função de reservatórios de detenção65 para simular a vazão de pico em valor equivalente 

ao da condição de pré-urbanização.  

 Outra forma de analisar o volume é a citada por Lengler et al. (2014:299) tendo por 

referencia o PDDUA66 de Porto Alegre (2006), que determina os volumes armazenados por 

reservatórios de detenção em função da área do lote, representado pelas equações A.3.1 e 

A.3.2:  

                                      Equação (A.3.1) 

 

                         Equação (A.3.2) 

 

Onde: V é o volume do reservatório de contenção em m2 x 1,0m e as citadas áreas em m2 

                                                           
65

 Condições do volume encontrado (2,3m3), tempo de retorno de 5 anos e lote com área de 600,00 m2 totalmente 
impermeabilizado.  

66 Os coeficientes (0,02 e 0,04) da reta das equações A.3.1 e A.3.2 foram dimensionados por Tucci (2001) e 
adotada pelo PDDUA para tempos de retorno de 10 anos e vazão de 20,80 (l/ha), válidos para áreas menores que 
100,00 ha (hectares), Lengler et al. (2014:299). 
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 Com base nas equações A.3.1 e A.3.2 e nos dados da Tabela A.1 calculou-se os 

volumes de: 0,02 m x 250,00 m2 = 5,00m3 para área total e de 0,04 x 192,37m2 = 7,69m3 para 

área impermeável67.  

 Da Figura A.2 observa-se que para uma inclinação de 0,0% (terreno plano) o volume 

gerado é de 5,0m3, enquanto que para a declividade de 0,5% o volume é de 5,73m3, sendo que 

para declividade de 1,0% o volume corresponde a 8,22m3. 

  Nessa última condição, a altura do vertedouro (portões de acesso individual e veículo) 

é construído em nível superior a 12,5cm da altura da calçada.  

 A equação da reta gerada a partir dos dados da Figura A.2 relaciona o volume (V) 

armazenado no lote e declividade (I), é estabelecida a partir do cálculo do determinante da 

matriz: 

 = 0 

 

  Onde temos que o volume (V) em função da inclinação (I) é dado pela equação A.3.3:  

 

  (m3)                                   Equação A.3.3 

 

 Utilizando-se o mesmo critério matemático, a equação da reta dada da Figura A.2 que 

relaciona a altura do vertedouro (Hv) dos portões de acesso (individual e veículo) no lote e a 

declividade (I) é: 

 

 

Onde tem-se: 

        (m)                            Equação A.3.4 

 

 Aplicando as equações A.3.3 e A.3.4 ao volume (V=7,69m3) adotado pelo (PDDUA 

temos: I= 0,893% e Hv= 0,2985m ou 29,85cm. Considerando que 20,00cm corresponde à  

referência de nível do passeio público, a altura do vertedouro acima desse nível é 

aproximadamente igual a 10,00 cm (Hv= 9,85cm ≈ 10,00cm).  

                                                           
67

 Considerando o disposto na legislação dos municípios de São Bento do Sul e Campo Alegre, o volume para 
área impermeável é: 6,60m3 [(10%60% + 60%) Área= (0,66). 250,00m2  = 165,00m2). Esse volume é 14,17% 
menor em relação ao valor adotado, inferindo-se assim, o caráter mais restritivo e de vanguarda em se tratando 
de controle de cheias adotado por esses municípios em seus diplomas legais.  
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  A declividade do terreno é responsável pelo deslocamento da água no sentido do 

exutório do lote (no caso em estudo uma trincheira de infiltração e controle), que é a “melhor 

técnica construtiva”, e que se for desconsiderada, ou seja, lote plano (I=0%) não compromete  

o funcionamento do sistema, de tal forma que as funções da trincheira serão preservadas, uma 

vez que a cota superior da trincheira concide com a cota do terreno plano. Nessa condição o 

sistema muro, terreno e trincheira fuciona de forma similar a um resevatório de água nivelado 

com um “furo”, onde a trincheira desempenha a mesma função desse “furo” exportando 

(drenando) a água do lote.  

 Diante destes cenários em que o lote pode funcionar como uma bacia de detenção 

tendo sua água armazenada temporariamente pela estrutura de muros que o delimita, 

passamos a dimensionar a trincheira de infiltração para que além de sua função gênese 

(coletar, armazenar e infiltrar), assuma também a função de transportar e controlar a saída de 

água da chuva do lote à rede pública.  

  

A11- Vazões de controle.  

 

 No Brasil, conforme Tucci e Meller (2007:87) as vazões limites mais utilizadas variam 

no intervalo de 16 a 200 l/(s.ha) para os tempos de retorno de 10 e 100 anos respectivamente, 

quando se tratar de controle quantitativo68, ou seja, visando apenas que os impactos não se 

ampliem na bacia.  

A12-Dimensionamento do diâmetro do tubo para controle da vazão exportada pelo lote  

  

Conforme estudado na seção “a segunda medida compensatória – trincheira de 

infiltração e controle”, adotou-se para o dimensionamento no controle da vazão a variação do 

diâmetro do tubo em detrimento a outros dois condicionantes: por camada de baixa 

condutividade e densidade dos diâmetros do tubo de coleta e transporte. 

 Consoante se demonstrará na presente seção – dimensionamento do diâmetro de saída, 

a trincheira de infiltração e de controle atende aos modelos matemáticos da engenharia 

hidráulica.  

                                                           
68

 Quando se tratar de vazão qualitativa, ou seja, sobre a qualidade da água, a vazão é calculada para reter a 
primeira precipitação por 24 horas que possui a maior parte da poluição tem seus limites de 2 a 10 l/(s.ha), Tucci 
e Meller (2007:87).  



 174

 Outra consideração importante na escolha do dimensionamento do diâmetro do tubo 

decorre do fato de que a competência da execução desse trabalho pertence ao setor público, 

razão pela qual este é o agente responsável, ao mesmo tempo, pela execução e pelo 

dimensionamento hidráulico (qual a vazão que deve adentrar na rede coletora principal a fim 

de evitar a inundação brusca – enxurrada-?).   

 

 Logo, não cabe ao cidadão definir a vazão exportada do seu lote à rede pública. Nessa 

questão, Lengler et al.(2014:298) citando Costa Júnior e Barbassa (2006), esclarecem que no 

caso do uso de microrreservatórios de detenção a aceitação de implantação pelos moradores é 

juntamente com tipo de solo, nível do lençol freático, profundidade da camada impermeável, 

um fator de ordem técnica. Salientam que:    

[...] uma política pública que preveja o uso deste tipo de detenção deve, 
necessariamente, considerar a sensibilidade dos moradores em 
colaborar na redução das inundações locais, e o impacto desta adesão 
no sistema de microdrenagem. 

 

 Considerando ainda, que o dimensionamento é função da área drenada e suas 

características (área impermeabilizada, por exemplo), há como equacionar a questão do 

cidadão que impermeabiliza mais, e que, portanto, contribui mais para a formação da 

inundação brusca a jusante, de maneira que cada cidadão contribuía com a mesma vazão 

exportada por seu lote.  

 

A13- Transporte e controle da vazão na trincheira 

 

 

 Conforme projeto Anexo II – Detalhe 1, um tubo de PVC 100 mm Furado (NBR 

15073/2004) com 4,90m de comprimento tem a função de coletar e transportar a água da 

trincheira, direcionando-a para uma curva de 100mm, o qual é conectado a um tubo PVC 100 

mm (NBR 5688/1999). Este por sua vez é ligado à rede pública e tem a função de transportar 

a água. Para dimensionar a capacidade de transporte dos tubos de PVC na condição 

geométrica apontada na trincheira de infiltração e controle da Figura 3.40, adotamos um tubo 

de 100 mm PVC (NBR 5688/1999).  
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  Assim, verifica-se que a relação (L/D) atende a classificação de Porto (2006:370), 

representado no quadro da Figura A.3, sob a temática de “Tubo Muito Curto de Descarga 

Livre”.  

 

 

 

 

 

 

Figura A.3 – Conformidade da geometria com a “lei dos orifícios” e a perda de carga, que é dimensionada pelo 
método dos comprimentos equivalentes ou virtuais, onde: L (perda de carga total), Lc (perda de carga linear) e 
Lp (perda de carga na conexão) (Macintyre, 1988:33). 
 

Atendida essa temática, o escoamento fica sujeito à “Lei dos Orifícios”, expressa na 

Equação A.3.5:  

         Equação A.3.5 

 

        Onde: Q – vazão em m3/s 

    Cd – Coeficiente de descarga; 

    A – área da tubulação (m2); 

    g – aceleração da gravidade (m/s2); 

    H – altura da lâmina de água (m) 

 O coeficiente Cd traduz o efeito da perda de carga distribuída no tubo (Lc) e (Lp) a 

perda de carga localizada nas conexões.   A Figura A.4 apresenta os valores do Coeficiente de 

Descarga para tubos novos de ferro fundido, diâmetro de 0,30m, ensaiados com uma carga 

inicial de 30,00m, Neves (1960:84).  

 

 

 

 

 

 
 
Figura A.4 – Variação do Coeficiente de Descarga em função do aumento do comprimento L, mantido fixo o 
diâmetro de 300 mm para tubo novo de ferro fundido, submetido a uma carga de 30,0m, Neves (1960:84). 
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 Consoante Cruz et al. (1998:24) apud Neves (1968)69 para tubos em PVC, o 

Coeficiente de Descarga assume o valor de 0,61. 

  A respeito desse valor, Drumond et al. (2014:267) alertam para uso indiscriminado 

desse coeficiente (0,61) nos projetos de drenagem, sem considerar a avaliação da classificação 

literária das tubulações de descarga, se funcionam como orifícios, bocais ou tubos curtos, 

classificação esta referente à relação entre comprimento e diâmetro (L/D). Este fato, por 

exemplo, pode causar ineficiência no microrreservatório no amortecimento do pico de cheia.  

 A Tabela A.3 de Drumond et al. (2014:276) representa o valor do Coeficiente de 

Descarga  (Cd) para tubos em PVC.  

Tabela A.3 – Coeficiente de Descarga Cd para Tubulação de PVC, Drumond et al. (2014:276)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Adotou-se a Tabela de Drumond et al. (2014) para tubos em PVC (diâmetros 40, 50 e 

75mm). 

  Considerando que a Tabela A.3 não avalia o desempenho de tubo de 100 mm, e que 

este diâmetro é mais utilizado nas residências e, ainda, levando em conta que o valor de Cd 

aumenta com o diâmetro até o limite de 1, embora na prática isso não aconteça, então, 

adotamos o valor imediatamente menor, Cd = 0,99. Ao fazê-lo, estamos majorando a vazão 

calculada (teórica) à favor da segurança.  

 

 

 

                                                           
69 Para Netto (1998:66) o Coeficiente de Descarga médio para orifício de parede delgada (fina) é da ordem de 
0,61.  
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 Pretende-se verificar a partir de que intensidade de chuvas o lote se comporta como 

uma bacia de detenção, cuja condição é dada pela equação A.3.6: 

 

                                Equação A.3.6 

 

Onde: Qpch - vazão produzida pela chuva;  

       Qex - vazão exportada pelo lote. 

 

 Aplicando na equação da “Lei dos Orifícios” equação A.3.5, temos: 

 

Qex = 0,99x 3,14x 0,052x[2x 9,81x 0,70]1/2 (m3/s) 

 

Q = 0,029 m3/s ou Q = 1,73 m3/minutos 

 

 O valor calculado representa a vazão máxima que o lote pode exportar através da 

trincheira de infiltração e controle ao sistema de drenagem pública (Qex).  

 Em se tratando de evento chuvoso crítico, a unidade de tempo na equação acima passa  

a ter significado quando a chuva se prolonga no tempo. Assim, adotamos os tempos de 

duração de 5, 10, 20, 25 e 30 minutos como referência (tempo em que o lote deve formar uma 

lâmina de água), para verificar a condição de: 

 

Qpch > Qex 

 

 Para o dimensionamento Qpch, utilizamos a formulação do método racional de 

estimativa de vazões máximas, dada pela equação: 

 

                     Equação A.3.7 

 

                                          Onde: C é coeficiente de perda único estimado (também denominado de coeficiente de 

escoamento superficial);  

                                        I é a intensidade da chuva (mm/h); 

                                                    A é a área da bacia em Km2 

 

 O método se aplica à bacias menores que 2 Km2 e nesse trabalho a bacia é 

representada pela área de um lote (que equivale a 1,25% desse limite). Este valor pode ser 

caracterizado como uma bacia que tende a ser uma parte infinitesimal daquela grandeza 
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limite, o que em tese aprimora o resultado. O coeficiente “C” aumenta à medida que se 

impermeabiliza o lote. Adoto-se o valor de 0,92 conforme Tucci (2000:406): lotes < 500m2 e 

65% média impermeável. 

 Desta forma, com base nos dados de projeto: diâmetros comerciais de tubos de PVC, e 

os índices de intensidade de chuva, e função da duração e tempo de retorno (TR), de Nerilo et 

al.(2002:84), foi gerada a Tabela A.4.  Observa-se o dimensionamento para vazões Qpch e 

Qex, de maneira que se possam simular as condições em que se forma no lote a bacia de 

detenção, efetivando a terceira medida compensatória.  

Tabela A.4 – Planilha de dimensionamento da vazão para o diâmetro 100 mm (PVC) da trincheira de infiltração 
e controle, onde se constatou que o mesmo tem capacidade de escoamento superior à vazão gerada pelas chuvas 
intensas em períodos de retorno TR 5, 10, 20, 50 e 100 anos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 Por outro lado, realizando-se o caminho inverso, ou seja, calcular qual é a intensidade 

de chuva na condição pretendida para a trincheira de infiltração e controle, encontramos: 



 179

1.109,43 mm/h e 2.033,96 mm/h, para os diâmetros de 75 e 100 mm em PVC respectivamente 

(Tabela A.5). Tais intensidades de chuvas são de natureza diluviana, de tal sorte que não 

encontram sentido prático. O que evidencia o superdimensionamento físico das infraestruturas 

instaladas ao escoamento das águas pluviais, gerando desperdício econômico. O prejuízo 

ambiental é ainda maior ao transferir instantaneamente para jusante os volumes totais das 

chuvas, aumentado à probabilidade da ocorrência das inundações. 

Tabela A.5 – Resultados da simulação em Planilha Eletrônica das intensidades de chuvas drenadas por tubos 
PVC 75 e 100 mm para área de 250,00m2. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Analisando-se o dimensionamento sob a perspectiva da área contribuinte do lote, e 

que passa a ser uma área drenada pelo tubo, obtem-se a magnitude da área dos lotes, 

conforme demonstrado na Tabela A.6. 

Tabela A.6 – Resultados da simulação em Planilha eletrônica do dimensionamento da área máxima drenada por 
um tubo PVC 100 mm, para os TR de 5, 10, 20, 50 e 100 anos de chuvas, com duração de 5 minutos  
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 Constata-se na Tabela A.7 que o tubo de PVC de diâmetro 40 mm atende a condição 

para formação da bacia de detenção, para área contribuinte de 227,70m2, para chuva de 

projeto com TR de 100 anos, sendo que para o valor de 251,46m2 a área máxima drenada por 

um tubo de PVC diâmetro de 40 mm, se aproxima da área do LPM, Lote Padrão Médio. 

 Esse é o diâmetro que também atende as demandas de projeto das áreas contribuintes 

para os lotes comumente existentes nos loteamentos, cuja área varia entre 400 a 200m2. 

Tabela A.7 – Resultados da simulação em planilha eletrônica para verificação de diâmetro 40 mm que atende aos 
parâmetros de projeto 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Assim, a terceira medida compensatória é efetivada pelo diâmetro de tubo PVC de 40 

mm (TR 100 anos). Esse diâmetro é maior do que encontrado por Lengler et al. (2014: 301) 

de 26mm, estudando um descarregador de fundo de reservatórios de amortecimento em lote 

para uma vazão normatizada em Porto Alegre de 20,80 L/(s.ha), ou seja, 28,0 L/s, com altura 

de 0,675m.  

 Por fim, a norma de Porto Alegre recomenda levando em conta a manutenção desses 

reservatórios de amortecimento, que o tubo de saída tenha o diâmetro de 50 mm. 
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Anexo III – B – Formatação da Planilha Eletrônica 
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Anexo III – C – Dados Pluviométicos Diários da Defesa Civil Jaraguá do Sul - 2011 – 
Estação (lat. 26° 30’ 19,77” S; lon. 49° 30’ 02” O) 
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Anexo III – D – Dados Pluviométicos Diários da Defesa Civil Jaraguá do Sul - 2011 – 
Estação (lat. 26° 33’ 6,46” S; lon. 49° 14’ 24,51” O) 
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Anexo III – E – Dados Pluviométicos Diários da Defesa Civil Jaraguá do Sul - 2011 – 
Estação (lat. 26° 35’ 12,64” S; lon. 49° 10’ 28,77” O) 
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Anexo III – F – Dados Pluviométicos Diários da Defesa Civil Jaraguá do Sul - 2011 – Estação 
(Garibaldi) 
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Anexo – IV - Exemplo de Álvara de Construção Aprovado em Joinville 
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Anexo – V - Certidão do 3° Prêmio Inova Joinville – Categoria: Serviços Públicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


