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RESUMO 

 

 

 

MULLER, Cristiane Regina. Avaliação de Suscetibilidade a Inundações utilizando 

Geotecnologias para a Bacia Hidrográfica do Rio Cachoeira-Joinville/SC. Dissertação 

(Mestrado Profissional em Planejamento Territorial e Desenvolvimento Socioambiental). 

Universidade do Estado de Santa Catarina, Florianópolis, 2012. 

 

 

O conhecimento das áreas de risco sujeitas a inundações é uma informação fundamental para 

o poder público, seja para ações ligadas ao ordenamento territorial como também para a 

organização das ações da defesa civil em situações de emergência ligadas a eventos desta 

natureza. Como abordagem teórica, a pesquisa sustentou-se, especialmente, nos conceitos 

ligados a ordenamento territorial, bacias hidrográficas, desastres naturais e geotecnologias. 

Realizou-se a avaliação e mapeamento das variáveis ambientais atuantes no processo de 

inundação para a área de estudo, sendo consideradas: declividade, solos, geomorfologia e uso 

do solo, com vistas a identificação das áreas suscetíveis a inundação. Atribuiu-se pesos a estas 

variáveis e utilizou-se o Sistema de Informação Geográfica (SIG) para executar a 

sobreposição e cruzamento dos mapas temáticos utilizando o algoritmo de média ponderada. 

Obteve-se como resposta gráfica a definição das áreas de suscetibilidade a inundações na 

bacia hidrográfica do Rio Cachoeira – Joinville/SC. A aplicação do método proposto indicou 

que 56% da área de estudo encontra-se inserida em classe de suscetibilidade a inundação alta 

e muito alta, sendo estas localizadas junto ao centro urbano do referido município. Este 

indicativo reflete a necessidade de desenvolvimento de instrumentos de ordenamento 

territorial que busquem minimizar os efeitos do evento de inundação bem como conduzir a 

expansão do município de forma planejada e ordenada. 

 

Palavras Chave: Bacias Hidrográficas; Inundações; Geotecnologias.  
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ABSTRACT 

 

 

 

MULLER, Cristiane Regina. Evaluation of Susceptibility to Floooding using 

geotechnology for Cachoeira’s River Watershed – Joinville/SC. Dissertação (Mestrado 

Profissional em Planejamento Territorial e Desenvolvimento Socioambiental). Universidade 

do Estado de Santa Catarina, Florianópolis, 2012. 

 

 

The knowledge of risks areas liable of flood occurance it is essencial information for public 

administration, aiming to get a decision for land readjustment or to organize aid actions, from 

civil defense, in emergency flood situation. As a theorical support, the research considered the 

scientific definitions of land readjustment, watershed, envirmental desasters and 

geotechnology. In this research it was done evaluated as well mapped the environmental 

parameters that act in the flood process, which was considered: slope, soil, geomorfopogy and 

land use. The methodology considered a weight decision for each parameter and besides 

overlap and match them aiming to get a “new thematic map”, using the algorithm of 

“weighted mean” through Geographic Information System (GIS).  The result was a thematic 

map called susceptibility map for areas liable of flood occurance for Cachoeira River 

watershad – Joinville|SC.. The methodology applied for wathershed Cachoeira River showed 

that 56% of study area are considered too high and high range of flood susceptibility, besides 

these areas are located closed to downtown. These results shows the urgent update of land 

readjustment that consider the effects of flood occurance from the urban planners, as well to 

use GIS tool for efficiently urban growing plan. 

 

 

Keywords: Watershed, Flooding, Geotechnology. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A década de 1990 foi declarada pelas Nações Unidas como a Década Internacional 

para Redução de Desastres Naturais (International Decade for Natural Disaster Reduction – 

IDNDR), sendo dedicada à promoção de soluções para redução do risco decorrente de perigos 

naturais, com vistas a fortalecer programas de prevenção e redução de acidentes naturais.   

Os desastres naturais estão diretamente vinculados à história do homem e ao seu modo 

de apropriação e uso dos recursos naturais. Desde a formação dos primeiros agrupamentos 

humanos até a concepção das cidades modernas, os desastres têm gerado duros impactos à 

sociedade (MARCELINO, 2008).  

No Brasil, os desastres naturais têm sido tratados de forma segmentada entre os 

diversos setores da sociedade. De acordo com o Ministério da Ciência e Tecnologia 

(MCT/CGE, 2002), eventos ligados as inundações causam perdas de 1 bilhão de dólares por 

ano, principalmente, em razão da ocupação desordenada das margens de rios e 

impermeabilização do solo de bacias urbanas. 

A Região Sul do Brasil, bem como a América do Sul, têm sido severamente 

impactadas por desastres naturais, principalmente a partir da década de 70, o que resultou em 

grandes prejuízos econômicos, assim como num elevado número de vítimas fatais. A maioria 

dos desastres está associada às instabilidades severas que causam entre outros, inundações, 

escorregamentos, vendavais, tornados e aos períodos de déficit hídrico caracterizados pelas 

estiagens (LACRUZ & JÚNIOR, 2009). 

Conforme Hermann (2007) Santa Catarina é severamente castigada pelas adversidades 

atmosféricas caracterizadas: pelos elevados totais pluviométricos, que resultam em grandes 

áreas afetadas por escorregamentos, inundações e quedas de blocos; por prolongados meses 

de estiagens e pelas tempestades severas que frequentemente geram vendavais, granizos, 

tornados e marés de tempestades, deixando inúmeras residências totalmente destruídas ou 

destelhadas. 

Os eventos de inundações ocorridos no Estado de Santa Catarina (como o episódio de 

2008) mostraram não apenas a fragilidade ambiental de algumas áreas ocupadas diante às 

cheias, mas também a insuficiência dos dados técnicos a respeito da dinâmica das bacias 

hidrográficas catarinenses.  

Joinville/SC é um importante pólo econômico estadual e também o de maior 

população no estado de Santa Catarina. Por isso, catástrofes desta natureza acarretam grandes 

prejuízos de cunho econômico e social na região. Conforme Silveira (2008) as inundações 
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vêm sendo registradas desde a fundação do município, pois este está a apenas 02 (dois) 

metros acima do nível do mar, ao longo das margens do Rio Cachoeira, junto à sua foz. Isso 

faz com que periodicamente ocorra uma forte cheia, fazendo com que a cidade fique inundada 

tanto por causa do aumento da vazão do rio quanto pelo aumento do nível das marés em casos 

de marés astronômicas e/ou de tempestade. Silveira (2008) realizou análise documental junto 

aos registros de inundações ocorridas no município no período de 1851 a 2007, sendo que 

como resultado obteve a probabilidade anual de ocorrência da inundação no município de 

71% dentre os eventos de precipitação avaliados (SILVEIRA, 2008). 

A bacia hidrográfica do Rio Cachoeira está totalmente inserida na área urbana de 

Joinville,drena uma área de 83,12 km², que representa 7,3% da área do município. Possui 14,9 

km de extensão ao longo de seu curso, e o relevo é predominantemente plano, podendo ser 

suave ondulado, com declividade predominantemente inferior a 20%. Nesta área a planície se 

estende para oeste até encontrar a Serra do Mar, condicionante física das chuvas orográficas 

que comumente ocorrem na região. Foi nessa região de planície que se desenvolveu com mais 

intensidade a ocupação humana neste município.  

Em consonância com outras cidades brasileiras, a ausência de um planejamento 

territorial efetivo e comprometido com a realidade e a fragilidade ambiental na qual se insere, 

fez com que a malha urbana decorrente da explosão demográfica de Joinville se expandisse de 

forma desordenada e, por vezes, em locais não apropriados ao assentamento humano, como 

margens de rios e encostas. Estas áreas, nas quais é recomendada a não construção de casas e 

instalações, são denominadas de áreas de risco, pois são muito expostas a desastres naturais, 

como escorregamentos de massa, desabamentos e enchentes. 

Grande parte das instituições envolvidas com desastres naturais tem observado que o 

dano causado por estes fenômenos muitas vezes poderia ser prevenido, reduzido ou 

minimizado, se a população em geral, os tomadores de decisão, os formadores de políticas e 

os formadores de opinião tivessem a correta noção do que são estes eventos, de como 

diferenciá-los e com isto tomar medidas adequadas para cada situação. Além disto, os 

tomadores de decisão, assim como planejadores e administradores, por vezes desconhecem a 

potencialidade das geotecnologias para a gestão, a prevenção e a mitigação de desastres 

naturais e eventos extremos (LACRUZ & JÚNIOR, 2009).  

No gerenciamento de áreas de risco suscetíveis a inundação, a utilização das 

geotecnologias aplicadas a área de estudo, Bacia Hidrográfica do Rio Cachoeira – 

Joinville/SC, proporciona o entendimento mais amplo dos mecanismos condicionantes 

(declividade, geologia, precipitação e uso do solo, dentre outros) dos processos de inundação 
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na bacia hidrográfica em questão. Sendo que a representação espacial das inundações através 

da utilização de um SIG permite a identificação das áreas de risco a ocorrência destes 

fenômenos e sua avaliação. Além disto, a realização da identificação e mapeamento de áreas 

de risco é um dos objetivos da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil – PNPDEC, 

insituida pela Lei 12608, de 10 de abril de 2012, seno compet~encia dos municípios a 

realização destas atividades. 

O método proposto nesta pesquisa toma como referência os pressupostos de Medeiros 

& Câmara (2001) os quais abordam a temática de geoprocessamento para projetos ambientais 

apresentando métodos baseados no processo de “selecionar e combinar, através de 

procedimentos de síntese disponíveis num SIG, as variáveis geográficas considerando os 

limites por elas estabelecidos” (MEDEIROS & CÂMARA, 2001, p.10). Estes limites podem 

ser a delimitação de formas de relevo, solos, cobertura vegetal, dentre outras variáveis 

ambientais, no caso desta pesquisa, relacionadas ao processo de inundação. As áreas 

suscetíveis à inundações são produtos de uma análise integrada e classificatória das variáveis 

ambientais avaliadas numa escala ordinal. 

Neste contexto, a pesquisa visa a aplicação de técnicas de geoprocessamento para o 

estudo dos fatores condicionantes para a ocorrência de inundações na bacia hidrográfica do 

Rio Cachoeira – Joinville/SC, apresentando uma proposta metodológica aplicável para 

subsidiar os instrumentos legais que conduzem o ordenamento territorial, tendo em vista a 

minimização dos impactos e danos causados por estes eventos. 

Cumpre citar que em função das variáveis ambientais selecionadas faz-se necessária 

análise crítica dos resultados apresentados em virtude da possibilidade de identificação de 

áreas sujeitas a alagamentos, fenômeno este com gênese diferenciada em relação a 

enchentes/inundações, porém que possui ocorrência associada a predisposição de acumulação 

do escoamento superficial. 

O produto gerado permite a avaliação das áreas suscetíveis ao fenômeno de inundação, 

sendo estas áreas hierarquizadas quanto a diferentes classes de suscetibilidade (alta, média e 

baixa). Este material possibilita a identificação e avaliação das áreas com fragilidade 

ambiental frente às ocupações, auxiliando o poder público nas ações de (re)ordenamento 

territorial, elaboração de políticas públicas, desenvolvimento de ações junto a Defesa Civil 

municipal, bem como a replicação do método proposto junto a outras bacias hidrográficas. 

 Neste cenário, no qual se tem a atual ocorrência dos processos de inundações os quais 

trazem uma série de prejuízos à comunidade e ao poder público em geral e tendo a disposição 

o avanço tecnológico e cada vez mais levantamento de dados sobre os elementos que 
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compõem esse fenômeno, é fundamental estudar o processo, avaliar as ocorrências, verificar 

como o amparo legal contribui para a mitigação do processo de inundações e projetar cenários 

futuros com o auxilio das geotecnologias.  
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1.1 JUSTIFICATIVA  

 

No processo de crescimento do núcleo urbano de Joinville/SC ocorreram ocupações 

urbanas inadequadas do ponto de vista do ambiente natural, em consonância com o que 

ocorreu em demais cidades no estado de Santa Catarina, como Florianópolis e Palhoça, por 

exemplo. Além da ocupação da planície costeira (manguezais e restinga, dentre outros), a 

ocupação dos morros urbanos, através de corte de platôs escalonados com a destruição da 

camada de vegetação, a ocupação dos morros presentes junto ao sítio urbano, a partir de ações 

de desmatamentos, terraplenagens e cortes de encosta, ocasionou erosão do solo e produção 

de sedimentos com consequente assoreamento dos rios da planície da área de estudo. Esse 

tipo de urbanização vem destruindo de forma acelerada os elementos marcantes da paisagem, 

o que amplia ainda mais os problemas de drenagem urbana, já agravados pela ocupação dos 

leitos secundários dos córregos, rios e valas de drenagem. 

Inundações são fenômenos naturais decorrentes do extravasamento dos rios sobre as 

planícies adjacentes ao leito em eventos de cheias (Christofoletti, 1981). Estas planícies são 

construídas a partir de sedimentos depositados pelos próprios rios. Quando os rios chegam ao 

mar podem escavar antigos depósitos marinhos, deixando seus próprios sedimentos sobre os 

marinhos mais antigos e criando planícies e terraços flúvio-marinhos, como é o caso da área 

de estudo.  

A avaliação das variáveis atuantes em uma bacia hidrográfica nos fenômenos ligados a 

inundação, suas correlações e atribuição de pesos, juntamente com os dados coletados e 

gerados por meio do mapeamento temático possibilitará a construção e avaliação de áreas 

sujeitas a inundações e definição de áreas de risco, através da geração do mapa de 

suscetibilidade ao risco de inundação. 

Os prognósticos realizados a partir do mapa de suscetibilidade a inundações 

fornecerão aporte técnico no que concerne ao comportamento da bacia hidrográfica do Rio 

Cachoeira – Joinville/SC e darão subsídio ao ordenamento territorial visando obter melhor 

delimitação das áreas afetadas por estes eventos, bem como conhecer a intensidade de risco a 

qual cada área está submetida.  

Cabe destacar que a utilização de geotecnologias será considerada neste estudo como 

ferramenta básica para a gestão e o planejamento urbano, pois se pretende que o mapa de 

suscetibilidade a inundações da área de estudo seja utilizado como apoio, sobretudo no 

aspecto de uso e ocupação do solo e seu zoneamento, tema principal do planejamento urbano.  
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Devido ao cenário estabelecido na área de estudo apresentada, e levando-se em 

consideração a recorrência de inundações no Estado de Santa Catarina, faz-se necessário o 

desenvolvimento de mecanismos que possibilitem um melhor planejamento das ações 

preventivas as inundações em áreas de risco, promovendo o conhecimento da fragilidade 

ambiental destas áreas, bem como a avaliação de como os instrumentos legais de 

ordenamento territorial incidentes atuam na mitigação dos efeitos decorrentes destes eventos.   
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1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Geral 

 

Analisar a suscetibilidade a inundações na Bacia Hidrográfica do Rio Cachoeira, no 

município de Joinville/SC, utilizando como aporte ao processo a identificação de 

condicionantes naturais e de ocupação humana, bem como fundamentos geotecnológicos e 

legais para representação dos cenários em ambiente virtual.  

 

1.2.2 Específicos 

 

a. Identificar e avaliar as variáveis ambientais relevantes ao estudo de inundações; 

b. Gerar, em ambiente digital, mapa de suscetibilidade a inundação da Bacia 

Hidrográfica do Rio Cachoeira, no município de Joinville-SC, caracterizando o 

comportamento das variáveis ambientais através do SIG para representação das áreas 

de risco, 

c. Avaliar os instrumentos legais
2
 que conduzem o ordenamento territorial da área de 

estudo, bem como avaliar suas alternativas que possibilitem a mitigação dos efeitos da 

ocorrência de inundações. 

d. Validar a proposta através de análises e comparação com o Plano Diretor de 

Drenagem Urbana da bacia Hidrográfica do Rio Cachoeira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
Lei 261/2008 – Plano Diretor Sustentável de Joinville/SC; e Lei Complementar n° 312/2010 – Estabelece 

diretrizes para o parcelamento e uso e ocupação do solo em Joinville/SC. 
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1.3 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

O presente trabalho estrutura-se em 6  capítulos, sendo o Capítulo I voltado a  

apresentação do temática abordada, suscetibilidade a inundações na bacia hidrográfica do rio 

Cachoeira - Joinville/SC, juntamente com o problema de pesquisa, a justificativa e os 

objetivos.  

O Capítulo II está voltado a revisão teórica e aborda os conceitos que norteiam esta 

pesquisa, são eles: o ordenamento territorial e seus intrumentos legais; a abordagem do 

conceito de bacias hidrográficas, o ciclo hidrológico e o impacto da urbanização nestes 

sistemas; o conceito de desastres naturais juntamente com a tipologia destes eventos e os 

mecanismos e condicionantes que os desencadeiam, e  por fim, a temática das geotecnologias 

e os Sistemas de Informação Geográfica aplicados a modelagem ambiental.. 

 O Capítulo III discorre a respeito da área de estudo, inicialmente descrevendo as 

características do município de Joinville, seu histórico de ocupação e os instrumentos legais 

de ordenamento territorial que conduziram a organização sócio-espacial estabelecida no 

município. A bacia hidrográfica do Rio Cachoeira é caracterizada em seus aspectos físico-

naturais, bem como faz-se a abordagem da recorrência dos eventos de inundação nesta área. 

 O Capítulo IV apresenta o método utilizado para o desenvolvimento da pesquisa, bem 

como os materiais, softwares e equipamentos utilizados. As etapas desenvolvidas são 

apresentadas em forma de fluxograma, sendo cada uma delas descrita individualmente. Os 

dados empregados, forma de obtenção e/ou confecção e a modelagem ambiental proposta para 

avaliação da suscetibilidade a inundação são apresentadas neste capítulo. 

O Capítulo V aborda os resultados e discussões, no qual apresentou-se de forma 

resumida o propósito da pesquisa, os resultados alcançados e o atendimento da proposta 

finalizando a apresentação da pesquisa realizada. 

O Capítulo VI refere-se as conclusões e recomendações referentes a continuidade desta 

pesquisa. 
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2 REVISÃO TEÓRICA 

 

No escopo da pesquisa a abordagem teórica se sustenta especialmente nos conceitos 

ligados a: ordenamento territorial, bacias hidrográficas, desastres naturais e geotecnologias.  

 

2.1 ORDENAMENTO TERRITORIAL 

 

Um dos conceitos norteadores da pesquisa é o ordenamento territorial.  Parte-se da 

concepção de que a organização espacial é permeada por diversas relações de poder, o que 

contribui para a distribuição das atividades, a localização das pessoas, as vias de circulação, e 

que estas estão calçadas por relações não só econômicas ou culturais, mas políticas, sendo sua 

expressão mais nítida a delimitação do território (EVANGELISTA & ERTHAL, 2009). 

Outra abordagem importante é a concernente ao termo território. Soares (2009) cita 

que dentre as muitas conceituações possíveis, pode-se entender o território como o espaço de 

interações dos subsistemas natural, construído e social, subsistemas que compõem o meio 

ambiente nacional, regional e local. O território não se entende apenas como o entorno físico 

onde se desenrola a vida humana, animal e vegetal e onde estão contidos os recursos 

materiais, mas compreende também a atividade do homem que modifica esse espaço.   

De acordo com Santos (1996) o espaço pode ser considerado como um conjunto de 

elementos fixos e fluxos “os elementos fixos, fixados em cada lugar, permitem ações que 

modificam o próprio lugar, fluxos novos ou renovados que recriam as condições ambientais e 

as condições sociais, e redefinem cada lugar. Já os fluxos são o resultado direto ou indireto 

das ações e atravessam ou se instalam nos fixos, modificando sua significação e o seu valor, 

ao mesmo tempo que também se modificam” (SANTOS, 1996, p. 62). 

Rückert (2005) apresenta a temática de ordenamento territorial da seguinte forma: 

 

A expressão espacial das políticas econômicas, sociais, culturais e ecológicas da 

sociedade. É uma disciplina científica, uma técnica administrativa e uma política 

concebida com um enfoque interdisciplinar e global, cujo objetivo é um 

desenvolvimento equilibrado das regiões e da organização física do espaço segundo 

um conceito diretor (RÜCKERT, 2005, p.34). 

  

Este mesmo autor ao abordar a temática do ordenamento territorial, cita que o que 

deve ser ordenado são os múltiplos usos, denominados normalmente usos do solo coexistentes 

em um determinado território. Ordenar consistirá em determinar usos específicos e 

diferenciados ao mosaico de subdivisões (parcelas, bairros, municípios, regiões), em que se 
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tem desagregado o território objeto da ordenação. São usos impostos pelas atividades sociais: 

uso residencial, uso agrícola, uso florestal, uso industrial, uso terciário, uso do solo para infra-

estruturas, para equipamentos, para parques urbanos ou ainda serão usos herdados do meio 

natural (RÜCKERT, 2005).  

Soares (2009) ao abordar o conceito de ordenamento territorial utiliza Gross (1998) 

que assim o define “pode ser entendido como a ação e efeito de colocar as coisas no lugar que 

consideramos adequado”. Afirma ainda que o conceito implica a busca da disposição correta, 

equilibrada e harmônica da interação dos componentes do território (SOARES, 2009, p.67-

68). 

No contexto Europeu tem-se como um dos documentos oficiais mais relevantes sobre 

este tema a Carta Européia do Ordenamento do Território (CONSELHO DA EUROPA, 

1988), tendo servido de base conceitual e teórica para outras partes do mundo, incluindo o 

Brasil, que apresenta o ordenamento territorial como sendo a tradução espacial das políticas 

econômica, social, cultural e ecológica da sociedade. Este documento apresenta o 

ordenamento territorial como sendo, simultaneamente, uma disciplina científica, uma técnica 

administrativa e uma política que se desenvolve numa perspectiva interdisciplinar e integrada 

tendente ao desenvolvimento equilibrado das regiões e à organização física do espaço 

segundo uma estratégia de conjunto. Este mesmo documento atribui ao ordenamento do 

território as seguintes características: 

 

Democrático: deve ser conduzido de modo a assegurar a participação das populações 

interessadas e dos seus representantes políticos; 

Integrado: deve assegurar a coordenação das diferentes políticas setoriais e a sua 

integração numa abordagem global; 

Funcional: deve ter em conta a existência de especificidades regionais, 

fundamentadas em valores, cultura e interesses comuns que, por vezes, ultrapassam 

fronteiras administrativas e territoriais, assim como a organização administrativa dos 

diferentes países; 

Prospectivo: deve analisar e tomar em consideração as tendências e o 

desenvolvimento a longo prazo dos fenômenos e intervenções econômicas, 

ecológicas, sociais, culturais e ambientais (CONSELHO DA EUROPA, 1988). 

 

O ordenamento da sociedade, hoje mais do que nunca, passa pela interferência direta 

na organização espacial, onde as formas geográficas são reestruturadas de acordo com o 

interesse do planejador a partir da inserção do território específico na ordem mundial. Assim, 

o planejamento/gestão deixa de ser uma concepção de análise puramente econômica, 

tornando-se ideológica, pois se remete a manipulação das formas na paisagem geográfica, 

usando-as para controle da reprodução do capital (CAMARGO, 2009). 
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A gestão ligada ao ordenamento deve buscar a constante participação popular não 

como discurso político, mas como fundamentação econômica, em que as comunidades cientes 

de suas possibilidades e de suas limitações buscam sintropia constante com outras 

comunidades que a ela estejam interconectadas (CAMARGO, 2009:48). 

Para Almeida (2002), o ordenamento é um dos instrumentos da gestão ambiental, 

portanto seus caracteres normativos, fiscalizadores, controladores, preventivos e corretivos 

devem estar harmonizados com uma proposta política crítica e responsável que vise o 

exercício da sustentabilidade, envolvendo todo o espaço (ambiente natural e social) para 

evitar que só alguns setores sejam atingidos ou privilegiados. Daí a necessidade da 

democratização de tomadas, ou seja, para se obterem avanços nas políticas públicas que visam 

as ações interventoras sobre territórios é necessário criar mecanismos de participação ativa 

das comunidades envolvidas (ALMEIDA & PEREIRA, 2009). 

 

2.1.2 Instrumentos de Ordenamento Territorial 

 

Enquanto importante ferramenta de ordenamento territorial, tem-se com a 

regulamentação dos artigos da Constituição Federal (1988) referentes a política urbana, por 

meio da Lei n. 10257/2001 – Estatuto da Cidade, o instrumento “Plano Diretor” que tornou-se 

obrigatório para os municípios com as seguintes características: 

 

Art. 41. O plano diretor é obrigatório para cidades: 

I – com mais de vinte mil habitantes; 

II – integrantes de regiões metropolitanas e aglomerações urbanas; 

III – onde o Poder Público municipal pretenda utilizar os instrumentos 

previstos no § 4o do art. 182 da Constituição Federal; 

IV – integrantes de áreas de especial interesse turístico; 

V – inseridas na área de influência de empreendimentos ou atividades com 

significativo impacto ambiental de âmbito regional ou nacional, 

VI - incluídas no cadastro nacional de Municípios com áreas suscetíveis à 

ocorrência de deslizamentos de grande impacto, inundações bruscas ou 

processos geológicos ou hidrológicos correlatos  (Incluído pela Lei nº 

12.608, de 2012) (BRASIL, 2001). 

 

O planejamento das cidades voltou a integrar a agenda da política de desenvolvimento 

urbano. Não mais um planejamento tecnocrático e centralizado do período autoritário, mas 

um planejamento capaz de reunir os diferentes segmentos sociais e o poder público em torno 

da elaboração de estratégias condizentes com a realidade socioeconômica local. 

De acordo com Carneiro et al (2010) dentre os instrumentos “tradicionais” voltados ao 

controle de uso e ocupação do solo, apresenta-se os seguintes: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12608.htm#art25
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12608.htm#art25
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• Zoneamento: trata-se de um conjunto de regulamentações que prescrevem os ti-

pos de uso adequados a cada porção do território. Os usos são caracterizados a 

partir de um conjunto de categorias básicas: residencial, comercial, industrial, 

turístico, etc. As formulações mais recentes buscam evitar o chamado “zoneamento 

unifuncional” buscando incentivar a mistura de usos, desde que respeitados certos 

parâmetros básicos que buscam evitar a incompatibilidade de usos. Os possíveis 

problemas gerados pela incompatibilidade de usos dizem respeito, principalmente, 

ao desequilíbrio ambiental, à vulnerabilidade a acidentes e catástrofes, naturais ou 

não, à disponibilidade de infra-estrutura e à preservação do patrimônio histórico e 

paisagístico. A Lei de Zoneamento (ou Lei de Uso do Solo) estabelece, no âmbito 

do território municipal, a sua compartimentação em zonas diferenciadas, para as 

quais são estabelecidos os usos adequados e os critérios de ocupação do solo. Uma 

outra forma, mais recente, de definição de usos é a Área de Especial Interesse. 

Essas áreas diferem das zonas tradicionais pelo fato de permitirem normatizações 

ad-hoc para porções específicas do território. Ou seja, enquanto a definição das 

zonas estabelece diretrizes gerais para as áreas, segundo a sua classificação, as 

áreas especiais têm diretrizes e parâmetros específicos para cada território. 

• Ocupação do solo: a partir do zoneamento, instituem-se os parâmetros de 

ocupação do solo, diferenciados segundo as zonas (ou específicos para cada área 

especial). Esses parâmetros definem a porção do terreno que pode ser ocupada com 

a edificação (taxa de ocupação, afastamentos frontais e laterais) ou a intensidade e 

a verticalização máximas (coeficiente de aproveitamento do terreno, gabarito, 

altura máxima da edificação). Outros elementos que podem ser ainda estabelecidos 

são o número máximo de unidades por lote e a taxa de impermeabilização 

(correspondente à área de terreno não edificável e não pavimentada, para reduzir a 

vazão de águas pluviais sobre o sistema de drenagem), entre outros. 

• Parcelamento do solo: define-se por um conjunto de normas relativas aos pro-

cessos de loteamento, desmembramento ou remembramento de terrenos. Os parâ-

metros mais usuais são o tamanho mínimo do lote (em função da zona), as áreas de 

doação obrigatórias (para equipamentos públicos, para áreas verdes, para sistema 

viário), as dimensões mínimas de ruas e a infra-estrutura a ser implantada, 

obrigatoriamente, pelo loteador (CARNEIRO et al, 2010). 

 

Ainda de acordo com os mesmos autores, dentre os instrumentos de responsabilidade 

da administração local, o mais importante, sem dúvida, é o plano diretor. 

O Plano Diretor, juntamente com a Lei de Zoneamento
3
, são importantes instrumentos 

da política pública na prevenção a desastres naturais, ao identificar as áreas nas quais o 

assentamento deve ser consolidado ou não e com isto conduzir o (re)ordenamento territorial 

do município.  

Outro instrumento urbano importante criado na década de 1970 foi a Lei de 

Parcelamento do Solo Urbano, Lei 6.766 de 19 de dezembro de 1979. Seu objetivo foi 

disciplinar os projetos e a implantação de loteamentos urbanos, definindo parâmetros 

urbanísticos mínimos e normas de proteção ambiental e sanitária, visando a segurança da 

população (MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL, 2006). 

                                                           
3
 A divisão do espaço em zonas de usos preferenciais é o instrumento clássico de planejamento para o 

ordenamento do território (CARNEIRO et al, 2010). 
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Quanto à interlocução com a sociedade, esta é atribuída ao governo municipal, visando 

regular as ações coletivas e individuais, públicas e privadas que ocorrem no território. Com 

isto, é necessário que os instrumentos legais que conduzem o disciplinamento do uso do solo 

precisam estar inseridos na rotina decisória desta esfera e conjuntamente pactuados pela 

sociedade. 

A função social da propriedade urbana, como apresentado no artigo 182 da Constitui-

ção Federal, e regulamentada pelo Estatuto das Cidades, se cumpre na medida em que a 

propriedade é usada de forma compatível com as determinações do Plano Diretor. Além da 

edificação de habitações em áreas adequadas, a função social da propriedade urbana também 

se cumpre quando se impede ou restringe a utilização de áreas impróprias para edificações em 

face de condições específicas do espaço – terrenos com declividade acentuada, próximos a 

cursos de água, áreas de preservação ambiental, dentre outros (CARNEIRO et al, 2010). 

Neste âmbito tem-se a Lei 12608, de 10 de abril de 2012, a qual institui a Política 

Nacional de Proteção e Defesa Civil - PNPDEC. Este dispositivo legal abrange as ações de 

prevenção, mitigação, preparação, resposta e recuperação voltadas à proteção e defesa civil, 

devendo-se integrar às políticas de ordenamento territorial. Enquanto diretrizes da PNPDEC 

cita-se a adoção da bacia hidrográfica como unidade de análise das ações de prevenção de 

desastres relacionados a corpos d’água, bem como a participação da sociedade civil no 

processo de implementação deste intrumento legal. Dentre as competências atribuídas aos 

entes federado, tem-se no âmbito municipal, Art. 8, IV, a necessidade de mapeamento e 

identificação das áreas de risco de desastres e a incoporação das ações de proteção e defesa 

civil junto ao planejamento municipal. 

 

2.2 BACIAS HIDROGRÁFICAS 

 

A bacia hidrográfica é uma área de captação natural da água de precipitação 

convergindo o escoamento para um único ponto de saída. A bacia hidrográfica compõe-se de 

um conjunto de superfícies vertentes e de uma rede de drenagem formada por cursos de água 

que confluem até resultar em um leito único no seu exutório (TUCCI, 1997). 

De acordo com Barrella (2001), a bacia hidrográfica pode ser entendida como sendo 

um conjunto de terras drenadas por um rio e seus afluentes, formada nas regiões mais altas do 

relevo por divisores de água, onde as águas das chuvas, ou escoam superficialmente formando 

os riachos e rios, ou infiltram no solo para formação de nascentes e do lençol freático. As 

águas superficiais escoam para as partes mais baixas do terreno, formando riachos e rios, 
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sendo que as cabeceiras são formadas por riachos que brotam em terrenos íngremes das serras 

e montanhas e à medida que as águas dos riachos descem, juntam-se a outros riachos, 

aumentando o volume e formando os primeiros rios, esses pequenos rios continuam seus 

trajetos recebendo água de outros tributários, formando rios maiores até desembocarem no 

oceano. 

Lima e Zakia (2000) acrescentam uma baordagem sistêmica ao conceito 

geomorfológico da bacia hidrográfica. Para esses autores as bacias hidrográficas são sistemas 

abertos, que recebem energia através de agentes climáticos e perdem energia através do 

deflúvio, podendo ser descritas em termos de variáveis interdependentes, que oscilam em 

torno de um padrão, e, desta forma, mesmo quando perturbadas por ações antrópicas, 

encontram-se em equilíbrio dinâmico. Assim, qualquer modificação no recebimento ou na 

liberação de energia, ou modificação na forma do sistema, acarretará em uma mudança 

compensatória que tende a minimizar o efeito da modificação e restaurar o estado de 

equilíbrio dinâmico. 

Além disso, a bacia hidrográfica, concebida como unidade territorial de planejamento 

é também a unidade territorial para a implementação da Política Nacional de Recursos 

Hídricos, criada pela Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997.  

Botelho (1999) trabalha com o conceito de bacia hidrográfica e bacia de drenagem 

enquanto sinônimos, e conceitua estas como “a área da superfície terrestre drenada por um rio 

principal e seus tributários, sendo limitada pelos divisores de água” (BOTELHO, 1999, p. 69). 

 De acordo com Netto (1994), as encostas, topos ou cristas e fundos de vales, canais, 

corpos de água subterrânea, sistemas de drenagem urbanos e áreas irrigadas, entre outras 

unidades espaciais, estão interligados como componentes de bacias de drenagem. O mesmo 

autor segue definindo a bacia de drenagem da seguinte forma: 

 

A bacia de drenagem é uma área da superfície terrestre que drena água, sedimentos e 

materiais dissolvidos para uma saída comum, num determinado ponto de um canal 

fluvial. O limite de uma bacia de drenagem é conhecido como divisor de águas. 

Uma determinada paisagem pode conter um certo número de bacias drenando para 

um reservatório terminal  comum, como os oceanos ou mesmo um lago. A bacia de 

drenagem pode desenvolver-se em diferentes tamanhos, que variam desde a bacia do 

rio Amazonas até bacias com pouco metros quadrados que drenam para a cabeça de 

um pequeno canal erosivo ou, simplesmente para o eixo de um fundo de vale não-

canalizado. Bacias de diferentes tamanhos articulam-se a partir dos divisores de 

drenagem principais e drenam em direção a um canal, tronco ou coletor principal, 

constituindo um sistema de drenagem hierarquicamente organizado (NETTO, 1994, 

p.97-98). 
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As atividades humanas são todas desenvolvidas sobre bacias hidrográficas, desta 

forma no seu exutório estarão representados todos os processos inerentes ao seu sistema. O 

que ocorre neste ponto da bacia é conseqüência direta das formas de ocupação do território e 

da utilização das águas que para ali convergem (PORTO & PORTO, 2008). A utilização da 

bacia hidrográfica como recorte espacial básico para os estudos ambientais é proposta tendo 

em vista que as alterações decorrentes das interferências humanas sobre o ambiente refletem-

se na bacia hidrográfica como um todo (IBGE, 2009). 

 

2.2.1 Ciclo Hidrológico 

 

A água está distribuída na atmosfera e na parte superficial da crosta até uma 

profundidade de aproximadamente 10 km abaixo da interface atmosfera/crosta, constituindo a 

hidrosfera. 

O conceito de ciclo hidrológico está ligado ao constante intercâmbio de água nos seus 

diferentes estados físicos, o qual ocorre na Hidrosfera, entre os oceanos, as calotas de gelo, as 

águas superficiais, as águas subterrâneas e a atmosfera.  

A troca entre as circulações da superfície terrestre e da atmosfera ocorrem em duas 

direções (MIRANDA et al., 2010): 

 Superfície-atmosfera: no qual o fluxo de água ocorre fundamentalmente na forma de 

evaporação das águas oceânicas e evapotranspiração continental; 

 Atmosfera-superfície: onde a transferência ocorre em qualquer estado físico, sendo 

mais significativas, em termos globais, as precipitações pluviométricas, o granizo e a 

neve. 

Este processo deve-se ao Sol, que fornece a energia para elevar a água da superfície 

terrestre para a atmosfera (evaporação), e à gravidade, que faz com que a água condensada 

caia (precipitação) e que, uma vez na superfície, circule através de linhas de drenagem em 

direção aos rios até atingir os oceanos (escoamento superficial) ou se infiltre nos solos e nas 

rochas, através dos seus poros, fissuras e fraturas (escoamento subterrâneo) (CARVALHO & 

SILVA, 2006). 

O sistema de circulação da atmosfera é extremamente dinâmico e não-linear, criando 

condições de precipitação pelo resfriamento do ar úmido que formam as nuvens gerando 

precipitação na forma de chuva e neve, dentre outras formas, sobre os mares e superfície 

terrestre. O fluxo sobre a superfície terrestre é positivo (precipitação menos evaporação), 
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resultando na vazão dos rios em direção ao oceano. Já nos oceanos o fluxo vertical é negativo, 

ocorrendo maior evaporação do que precipitação (TUCCI, 2006).  

Tucci (2006) trabalha com o ciclo hidrológico no contexto de bacias hidrográficas, 

dividindo os fluxos em virtude de suas direções: verticais ou longitudinais. Os fluxos verticais 

estão relacionados a precipitação, evapotranspiração
4
, umidade e fluxo no solo. Os fluxos 

longitudinais são representados pelo escoamento na direção dos fluxos da superfície 

(escoamento superficial e rios) e do sub-solo (escoamento subterrâneo). 

Nem toda a água precipitada alcança a superfície terrestre, já que uma parte, na sua 

queda, pode ser interceptada pela vegetação e volta a evaporar-se. A interceptação está muito 

ligada a cobertura vegetal existente, em regiões florestadas parte da precipitação fica retida 

sobre folhas e caules, sofrendo evaporação posteriormente, ou também, devido a 

movimentação das folhas parte da água retida pode escoar posteriormente, diminuindo com 

isto o impacto da chuva sobre o solo e diminuindo sua ação erosiva (TEIXEIRA et al., 2001). 

Em áreas nas quais a cobertura do solo possui vegetação abundante, como em florestas, 

a precipitação atinge o solo de duas formas: atravessando a vegetação (em média 85% da 

precipitação incidente) ou por meio dos troncos (1 a 2% da precipitação). A diferença entre o 

total de precipitação e a precipitação que atinge o solo é o quantitativo atribuído a 

interceptação (TUCCI, 2006). 

A precipitação que atinge o solo pode infiltrar ou escoar superficialmente, isto está 

condicionado a diferentes características do solo. A capacidade de infiltrar depende de fatores 

como a quantidade de umidade já existente, características do solo e da configuração da sua 

cobertura (TUCCI, 2006). Sucintamente apresenta-se no Quadro 01 a influência de cada fator 

no processo de infiltração (MIRANDA et al., 2010) : 

 

Quadro 1 - Condicionantes do processo de infiltração 

Fator Influência gerada 

Umidade do solo Quanto mais saturado estiver o solo, menor será a infiltração. 

Tipo do solo 
A granulometria do solo condiciona a sua permeabilidade. 

Quanto mais fino for o solo menor será a infiltração. 

Ocupação da superfície 

Os processos de urbanização e retirada da vegetação diminuem 

drasticamente a quantidade de água infiltrada ocorrendo o 

contrário com a aplicação de técnicas adequadas de 

terraceamento e manejo do solo. 

Topografia 
Declives acentuados favorecem o escoamento superficial direto 

diminuindo a oportunidade de infiltração. 

                                                           
4
 Evapotranspiração: processo de transformação da água do estado líquido para o estado gasoso do solo, plantas 

e superfícies livres devido a radiação, vento e outras características físicas (TUCCI, 2006:1). 
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Depressões 

A existência de depressões provoca a retenção da água 

diminuindo a quantidade de escoamento superficial direto. A 

água retida infiltra no solo ou evapora. 
Fonte: MIRANDA et al (2010) adaptado pela autora. 

 

A água que infiltra, pode seguir dois caminhos: percolar para o aquífero ou gerar um 

escoamento sub-superficial ao longo dos canais internos do solo, até a superfície ou um curso 

d’água. Com isto tem-se que a infiltração é o processo de penetração da água nas camadas de 

solo próximas a superfície, que se move pela ação da gravidade até atingir uma camada 

suporte que a retém. Consiste em uma das etapas mais importantes do ciclo hidrológico por 

ser responsável pela recarga dos aqüíferos e influenciar diretamente no escoamento 

superficial. 

O escoamento superficial (Runoff) é a fase do ciclo hidrológico que trata da água 

oriunda das precipitações que, por efeito da gravidade, se desloca sobre a superfície terrestre. 

Engloba, portanto, o volume de água precipitada sobre o solo saturado ou uma superfície 

impermeável que escoa superficialmente, seguindo linhas de maior declive, na direção de um 

curso de água mais próximo indo, posteriormente desembocar nos oceanos. Sua duração está 

associada praticamente à duração da precipitação (TUCCI, 2000). 

Considerando o tempo geológico, Teixeira et al.(2001), subdivide o ciclo hidrológico 

em dois subciclos: o primeiro de curto prazo, “rápido”, no qual está envolvida a dinâmica 

externa da Terra e o segundo de longo prazo, “lento”, no qual a dinâmica interna está 

envolvida. No primeiro, a água é consumida nas reações fotoquímicas, sendo retida 

principalmente na produção de biomassa vegetal, enquanto no segundo o consumo de água 

ocorre no intemperismo químico através das reações de hidrólise e na formação de rochas 

sedimentares e metamórficas, com a formação de minerais hidratados. 

Conforme exposto, a interface entre os componentes solo-vegetação-atmosfera tem 

grande influência no ciclo hidrológico. Somados aos processos naturais, complexos por 

natureza, há ainda a interferência antrópica nestes ambientes. Desta forma, é importante no 

contexto dos processos hidrológicos analisar a heterogeneidade dos sistemas envolvidos bem 

como a grande variabilidade de configuração da paisagem além da interferência humana 

nesta. 
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2.2.2 Urbanização e Bacias Hidrográficas 

 

Os sistemas urbanos são primordialmente áreas de consumo e moradia. Possuem 

diferentes dimensões ou integração de várias áreas como Regiões Metropolitanas. Em 1900, 

13% da população mundial eram urbanas, atualmente chegam a 50%, ocupando apenas 2,8% 

do território do globo. A população urbana no Brasil chega a 83% (TUCCI, 2008).  

O mundo está se tornando cada vez mais urbano, principalmente em razão do 

desenvolvimento econômico, gerando pressão sobre o ambiente ocupado pela urbanização. A 

urbanização aumenta com o crescimento econômico, quando o perfil da renda se altera e o 

emprego se concentra mais nos serviços e na indústria do que na agricultura. Com a 

urbanização, a taxa de natalidade tende a diminuir em razão de vários fatores sociais (TUCCI, 

2008). 

O crescimento urbano brasileiro tem sido caracterizado pela expansão irregular da 

periferia em desacordo com a regulamentação urbana do Plano Diretor e normas urbanísticas. 

Esta situação dificulta o ordenamento das ações e projetos voltados ao controle ambiental e 

ordenamento territorial urbano, visto que esta expansão tem geralmente caráter irregular. 

É fato que a população cresceu e foi se instalando de forma desordenada, invadindo as 

margens da calha fluvial, antes reservadas apenas ao escoamento dos cursos d’água e a 

diversidade natural. Agora, as águas pluviais não estão sendo interceptadas pela vegetação, os 

escoamentos superficiais não mais encontram as condições propícias para infiltração, nem 

tampouco os espaços que outrora se acomodavam para cumprir sua função na natureza. 

De acordo com Grostein (2001), nas parcelas da cidade produzidas informalmente, 

onde predominam os assentamentos populares e a ocupação desordenada, a combinação dos 

processos de construção do espaço com as condições precárias de vida urbana gera problemas 

socioambientais e situações de risco, que afetam tanto o espaço físico quanto a saúde pública: 

desastres provocados por erosão, enchentes, deslizamentos; destruição indiscriminada de 

florestas e áreas protegidas; contaminação do lençol freático ou das represas de abastecimento 

de água; epidemias e doenças provocadas por umidade e falta de ventilação nas moradias 

improvisadas, ou por esgoto e águas servidas que correm a céu aberto, entre outros.  

Com isto tem-se a constituição da cidade formal e da cidade informal, onde o 

planejamento urbano é realizado para a cidade formal, e para a cidade informal são analisadas 

tendências dessa ocupação, gerando o subdimensionamento destas estruturas. 

De acordo com Filho & Medeiros (2004) toda a infraestrutura urbana é afetada pelo 

processo de urbanização, e em particular a estrutura voltada aos recursos hídricos (sistema de 
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esgotamento sanitário, sistema de abastecimento de água, resíduos sólidos e sistema pluvial), 

gerando impactos de natureza diversa (sociais, econômicos e ambientais) em função do 

gerenciamento inadequado da água. 

Além destes, a maneira como a ocupação do espaço vem sendo realizada, 

desconsiderando muitas vezes as características do ambiente, tem ocasionado muitos 

transtornos, como as cheias urbanas e o aumento significativo na frequência das inundações, 

Figura 1 e Figura 2 (TUCCI, 1999). 

A tendência da urbanização é de ocorrer no sentido de jusante (águas abaixo) para 

montante (águas acima), na drenagem urbana, devido as características de relevo. Quando um 

loteamento é projetado, o município exige apenas que o projeto de esgoto pluvial seja 

eficiente no sentido de drenar a água do loteamento, mas não avalia qual é o impacto sobre o 

restante da rede de drenagem a jusante (águas abaixo). O somatório da impermeabilização dos 

vários loteamentos produz aumento da frequência e magnitude das enchentes rio abaixo. 

A combinação destes processos (urbanização sem planejamento e a crescente 

impermeabilização do solo) conduz a picos de vazão cada vez mais difíceis de controlar 

mediante as intervenções estruturais tradicionais, voltadas à ampliação das capacidades de 

escoamento superficial, o que tem aumentado sensivelmente o benefício tanto de dispositivos 

de detenção, como de medidas não-estruturais de caráter essencialmente preventivo, visando o 

convívio com estes eventos. 

Todas as atividades relacionadas com o uso e ocupação do solo, assim como o uso e o 

controle dos recursos hídricos de uma bacia, são vinculadas pelo movimento da água, através 

de seu território. Assim, as interdependências entre as atividades deve ser definida a partir do 

planejamento e gestão da água no meio urbano (FILHO & MEDEIROS, 2004). 

De acordo com Tucci (1999) o desenvolvimento urbano altera a cobertura vegetal e 

faz crescer a demanda por recursos hídricos para usos diversos, provocando vários efeitos que 

alteram os componentes do ciclo hidrológico natural.  

A impermeabilização do solo e a introdução de condutos para escoamento pluvial 

acarretam as seguintes alterações do balanço hídrico quantitativo no referido ciclo: 

 Redução da infiltração no solo; 

 Aumento do escoamento superficial; 

 Com a redução da infiltração, o aquífero tende a diminuir o nível do lençol freático por 

falta de alimentação, ocorrendo a redução do escoamento subterrâneo; 

 Com a substituição da cobertura natural, ocorre uma redução da evapotranspiração. 
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Estes são as principais alterações do ciclo quantitativo, que está condicionado as 

características de cada localidade/bacia hidrográficas em função de fatores como: tipo de solo, 

cobertura e rocha, pluviosidade e clima, dentre outros. 

 

Figura 1 - Características das alterações de uma área rural para urbana. 

 

Fonte: TUCCI, 1997 apud SCHUELER, 1987. 

 
Figura 2 – Representação da Planície de inundação em área urbana. 

 

Fonte: ECKHARDT (2008). 
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Outras alterações no ciclo hidrológico seriam (TUCCI, 1999): 

 Aumento da temperatura: As superfícies impermeáveis aumentam, absorvem parte da 

energia solar, aumentando a temperatura ambiente, e produzem ilhas de calor na parte 

central dos centros urbanos, onde predominam o concreto e o asfalto. O aumento de 

temperatura também cria condições de movimento de ar ascendente que pode criar 

condições de aumento de precipitação. 

 Aumento de sedimentos e material sólido: Durante o desenvolvimento urbano, o 

aumento dos sedimentos produzidos pela bacia hidrográfica é significativo, devido as 

construções, limpeza de terrenos, construção de ruas, avenidas e rodovias, entre outras 

causas. Com conseqüente assoreamento da drenagem e redução da capacidade de 

escoamento de condutos, rios e lagos urbanos.  

 Qualidade da água pluvial: a qualidade da água pluvial não é melhor que a do efluente 

de um tratamento secundário. A quantidade de material suspenso na drenagem pluvial 

é superior à encontrada no esgoto in natura. Este volume é mais significativo no início 

das enchentes. A qualidade desta água depende de vários fatores: da limpeza urbana e 

sua frequência, da intensidade da precipitação e sua distribuição espacial e temporal, 

da época do ano, do tipo de cobertura. Os principais indicadores da qualidade da água 

são os parâmetros que caracterizam a poluição orgânica e a quantidade de metais. 

 Contaminação dos aquíferos: As principais condicionantes de contaminação dos 

aquíferos são: aterros sanitários contaminam as águas subterrâneas pelo processo 

natural de precipitação e infiltração; a utilização de fossas sépticas como destino final 

do esgoto tende a contaminar a parte superior  do aquífero, a  rede de condutos 

pluviais pode contaminar o solo através de perdas de volume no seu transporte e até 

por entupimento de trechos da rede que pressionam a água contaminada para fora do 

sistema de condutos. 

Adicionalmente, existem os impactos da forma desorganizada, como o aparelhamento 

urbano é implantado, tais como: pontes e taludes de estradas que obstruem o escoamento, 

redução da seção de escoamento, deposição e obstrução de rios, canais e condutos de lixos e 

sedimento; projetos e obras de drenagem inadequadas. 

As limitações das ações públicas atuais, em muitas cidades brasileiras, estão 

indevidamente voltadas para medidas estruturais com visão pontual. A canalização tem sido 

extensamente usada para transferir a enchente de um ponto a outro na bacia, sem que sejam 

avaliados os efeitos da jusante ou os reais benefícios destas obras. 
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Com isto o prejuízo público é dobrado, já que, além de não resolver o problema, os 

recursos são gastos de forma equivocada. 

Esta situação é decorrente, na maioria das cidades, do seguinte: da falta de considerar 

o planejamento da rede cloacal e pluvial e da ocupação das áreas de risco, quando se 

formulam os Planos Diretores; o gerenciamento inadequado da implantação das obras 

públicas e privadas no ambiente. 

 

2.3 DESASTRES NATURAIS 

2.3.1 Abordagem de conceitos e termos utilizados 

 

Vários termos estão envolvidos na temática relacionada a desastres naturais como: 

evento, acidente, desastre, perigo, ameaça, suscetibilidade, vulnerabilidade, risco e o muito 

discutido hazard e natural hazard, no entanto estes ainda não encontraram definições 

unânimes entre os seus usuários, e são utilizados por vezes de forma confusa e equivocada 

(BRASIL, 2007). 

Embora nas últimas décadas tenha-se assistido a um crescente avanço técnico 

científico em relação a área de conhecimentos sobre riscos naturais, a terminologia 

usualmente empregada pelos profissionais que atuam com o tema ainda encontra algumas 

variações e divergências em relação a sua definição (BRASIL, 2007). 

Marandola & Hogan (2004) ao discorrer a respeito da abordagem da geografia nos 

natural hazards citam que no Brasil os hazards foram estudados como “riscos”, “acidentes”, 

“acasos” ou “azares”. Citam também que a escolha de utilizar o termo risco enquanto 

tradução de hazard foi a opção realizada pelos franceses e espanhóis. Estes autores 

apresentam a conceituação de risco dentro da geografia “como uma situação, que está no 

futuro e que traz a incerteza e a insegurança. Assim, há regiões de risco (regions of risk) ou 

regiões em risco (regions at risk). O que é estar em risco? É estar suscetível à ocorrência de 

um hazard” (MARANDOLA & HOGAN, 2004, p.100). Defendem a utilização do termo 

perigo como o mais adequado para exprimir o significado destes fenômenos em consonância 

com os primeiros trabalhos desenvolvidos por geógrafos, contudo concluem que não há uma 

tradução exata que expresse o verdadeiro sentido desta palavra (hazard) e que os conceitos de 

risco e perigo não são equivalentes, mas sim complementares.   

Marandola & Hogan (2004) utilizam Gilbert F. White enquanto referência teórica no 

campo dos estudos geográficos dos natural hazards, juntamente com Ian Burton e Robert W. 
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Kates. Em sua abordagem a respeito destes eventos, White (1974) apresenta a seguinte 

conceituação: 

Natural hazard was defined as an interaction of people and nature governed by the 

coexistent state of adjustment in the human use system and the state of nature in the 

human use system and the state of nature in the natural events system. Extreme 

events which exceed the normal capacity of the human system to reflect, absorb, or 

buffer them are inherent in hazard. An extreme event was taken to be any event in a 

geophysical system displaying relatively high variance from the mean (WHITE, 

1974, apud MARANDOLA & HOGAN, 2004). 

 

De acordo com Marandola & Hogan (2004), estes fenômenos podem ser geológicos, 

atmosféricos ou também estar presentes na interface destes, sendo que serão considerados 

extremos ao romper o ciclo ou um ritmo de ocorrência dos fenômenos naturais. White (1994) 

cita em sua abordagem que nem todos eventos extremos como furacões, terremotos, dentre 

outros, serão considerados hazards, mas apenas aqueles que ocorrem em áreas ocupadas pelo 

homem, gerando danos, perdas e colocando esta população em perigo. Sendo o hazard  um 

evento que ocorre na interface sociedade-natureza. 

Seguindo a mesma abordagem, Marcelino (2008) conceitua os desastres naturais como 

sendo o resultado do impacto de um fenômeno natural extremo ou intenso sobre um sistema 

social, causando sérios danos e prejuízos que excede a capacidade dos afetados em conviver 

com o impacto. 

O conceito de risco é utilizado em diversas áreas do conhecimento, sendo possível 

citar os riscos econômicos, sociais, industriais, tecnológicos, naturais e ambientais. Segundo 

relatório da International Strategy for Disaster Reduction (ISDR, 2007), o risco pode ser 

definido como a probabilidade de conseqüências prejudiciais, ou perdas previstas (mortes, 

ferimentos, propriedade, meios de subsistência, interrupção de atividade econômica ou 

destruição ambiental) resultando das interações entre perigos naturais ou sociais e 

circunstâncias vulneráveis. 

De acordo com Brasil (2007), o risco é a relação entre a possibilidade de ocorrência de 

um dado processo ou fenômeno e a magnitude de danos ou conseqüências sociais e/ou 

econômicas sobre um dado elemento, grupo ou comunidade. Quanto maior a vulnerabilidade, 

maior o risco. 

Há também a utilização do termo perigo, que conforme Marcelino (2008) é muitas 

vezes associado erroneamente com o risco. Para este autor, risco é a probabilidade 

(mensurável) de um perigo transformar-se num desastre.  

Neste sentido, cita-se a contribuição de Aneas de Castro (2000), ao abordar a temática 

ambiental e o emprego dos termos risco, perigo e desastre. A autora trabalha com a gênese 



35 

 

terminológica destes termos, bem como seu emprego adequado em função do 

fenômeno/fato/probabilidade a que estão relacionados. Desta forma, o risco seria a 

probabilidade de ocorrência de um perigo, estando intrinsecamente ligado a possibilidade de 

valorar, quantificar esta probabilidade. Já o termo perigo, que a autora apresenta a subdivisão 

em natural, antrópico e ambiental, é a ocorrência ou a ameaça de ocorrência de um fenômeno 

natural ou antrópico. Nesta interface o desastre natural seria um acontecimento súbito, 

inesperado ou extraordinário que afeta diretamente as pessoas, seria o conjunto de 

danos/avarias derivadas da realização de um perigo. A relação entre estes conceitos pode ser 

visualizada na Figura 3. 

 

Figura 3 - Relação entre os conceitos de risco, perigo e desastre. 

 
Fonte: CASTRO (2000) adaptado pela autora. 

 

No processo de avaliação do risco dois elementos são essenciais para seu 

entendimento: a probabilidade de ocorrência de uma determinada ameaça/perigo, e o grau de 

suscetibilidade do elemento expostos à referida fonte de ameaça – vulnerabilidade (ISDR, 

2002).  

Cerri & Amaral (1998) abordam a temática de riscos geológicos, e apresentam a 

subdivisão de riscos em naturais, tecnológicos e sociais, utilizam o termo acidente enquanto a 

consolidação de um fato no qual houve perdas e danos e o risco seria a possibilidade de 

ocorrência de um acidente (CERRI & AMARAL, 1998). Estes autores também trabalham 

com outro termo comumente empregado na temática de desastres naturais que é a 

suscetibilidade, apresentando-o como “a suscetibilidade de uma área a determinado fenômeno 

geológico caracteriza a possibilidade de sua ocorrência” (CERRI & AMARAL, 1998, p. 301).  
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A definição do termo suscetibilidade proposto pelo Ministério das Cidades é de que 

esta "indica a potencialidade de ocorrência de processos naturais e induzidos em uma dada 

área, expressando-se segundo classes de probabilidade de ocorrência" (BRASIL, 2007, p.26). 

Outro termo bastante empregado é vulnerabilidade, a definição apresentada em Brasil 

(2007, p.26), seria o "grau de perda para um dado elemento, grupo ou comunidade dentro de 

uma determinada área passível de ser afetada por um fenômeno ou processo". Marandola & 

Hogan (2004) apresentam o entendimento do termo vulnerabilidade enquanto um adjetivo 

atribuído aos sistemas que seria capaz de identificar as potencialidades destes sistemas em 

resistir ao perigo, e seguem a abordagem de vulnerabilidade atribuindo importância do estudo 

do entorno de um ambiente para o seu entendimento: 

 

No entanto, a partir da consideração dos fenômenos sociais, e até dos naturais em 

ambientes extremamente antropomorfizados, vemos que considerar os fatores 

externos juntamente com os internos enriquece o entendimento da vulnerabilidade, 

não descolando a relação destes sistemas para com seu entorno (MARANDOLA & 

HOGAN, 2004, p.47). 

 

A abordagem do termo vulnerabilidade pela Defesa Civil no Brasil está ligada ao grau 

de interferência em determinada área em virtude da ocorrência de um evento, seria a “relação 

existente entre a magnitude da ameaça, caso ela se concretize, e a intensidade do dano 

consequente” (CASTRO, 2004, p.188). 

A ISDR (2002) apresenta a temática do estudo de riscos a desastres, sendo estes riscos 

divididos em geológicos, hidrometereológicos, biológicos e tecnológicos, e faz uma 

abordagem mais ampla da vulnerabilidade subdividindo-a em quatro grandes áreas, nas quais 

os diferentes tensores inerentes a situações de risco podem ser agrupados, Quadro 02.  

 

Quadro 2- Grandes áreas inerentes ao estudo de vulnerabilidade. 

Áreas  Descrição 

Fatores físicos 

Os aspectos físicos da vulnerabilidade se referem principalmente às 

considerações de localização e suscetibilidades do ambiente construído, pode 

ser descrito como a exposição a riscos. A vulnerabilidade física pode ser 

determinada por aspectos como níveis de densidade, o afastamento de um 

assentamento, sua localização, concepção, dentre outros.  

 

Fatores sociais 

A vulnerabilidade social é ligada ao nível de bem-estar dos indivíduos, 

comunidades e sociedade.  Inclui aspectos relacionados com os níveis de 

alfabetização e educação, a existência de segurança, o acesso aos direitos 

humanos básicos, a igualdade social, costumes e crenças ideológicas. Alguns 

grupos são mais vulneráveis que outros, principalmente os de menor poder 

aquisitivo, as minorias étnicas, os segmentos muito jovens e muito velhos, e 

outros desfavorecidos e marginalizados da população. Estruturas 
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organizacionais e de gestão têm um papel importante no nível de 

vulnerabilidade social.  

 

Fatores econômicos 

Níveis de vulnerabilidade são altamente dependentes do status econômico de 

indivíduos, comunidades e nações. A população mais carente, em geral, está 

muito mais vulnerável do que os setores economicamente superiores. Isto está 

relacionado tanto à possibilidade de maiores perdas proporcionais quando 

ocorre uma catástrofe, e também a capacidade de recuperação de desastres.  

 

Fatores ecológicos 

A discussão dos aspectos ambientais de vulnerabilidade abrange uma gama 

muito ampla de questões nos aspectos social, Os principais aspectos da 

vulnerabilidade ambiental pode ser resumido pelos seguintes cinco distinções: 

o esgotamento dos recursos naturais; o estado de degradação dos recursos; 

perda de resiliência dos sistemas ecológicos; perda de biodiversidade e a 

exposição a poluentes tóxicos e perigosos.  

 
Fonte: ISDR, 2002, adaptado pela autora. 

 

Desta forma, a vulnerabilidade é um reflexo do estado das condições físicas 

individuais/coletivas, sociais, econômicas e ambientais que são construídas continuamente por 

atitudes, comportamentos, influências culturais, sócio-econômicas e políticas dos indivíduos, 

comunidades e países (ISDR, 2002).  

 

2.3.2 Diferenças entre enchentes e inundações 

 

A abordagem terminológica dos fenômenos de enchentes e inundações, em 

consonância com o que foi exposto anteriormente, também encontra definições diversificadas 

na literatura. 

Com o intuito de definir uma homogeneização de termos empregados na temática de 

desastres naturais, o Ministério das Cidades (2007), propôs a definição na qual a diferença 

entre enchente e inundação, Figura 4, se resume ao confinamento ou não das águas de um 

curso d’água no seu canal de drenagem. Sendo esta definição também adotada nesta pesquisa. 

 

Figura 4 - Perfil esquemático do processo de enchente e inundação. (Brasil, 2007) 

 

Fonte: BRASIL, (2007). 
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Esta definição é compartilhada pela da Defesa Civil, que apresenta inundação como 

sendo o “transbordamento de água da calha normal de rios, mares, lagos e açudes, ou 

acumulação de água por drenagem deficiente, em áreas não habitualmente submersas” 

(CASTRO, 2004, p. 102).  

Em Kobiyama et al (2006) a inundação, que popularmente é sinônimo de enchente, 

trata do aumento do nível dos rios além da sua vazão normal, ocorrendo o transbordamento de 

suas águas sobre as áreas próximas a ele, Figura 5 . Estas áreas planas próximas aos rios sobre 

as quais as águas extravasam são chamadas de planícies de inundação5.  O autor apresenta a 

diferença entre os termos enchente e inundação “quando não ocorre o transbordamento, 

apesar do rio ficar praticamente cheio, tem-se uma enchente e não uma inundação” e 

recomenda que no meio científico estes devem ser utilizados com distinção (Kobiyama et al., 

2006, p.45). 

 

Figura 5 - Evolução do aumento do nível das águas do leito do rio. 

 

Fonte: KOBIYAMA et al (2006) 

 
Tucci (1993) trabalha com o conceito de enchente e inundação enquanto sinônimos, e 

define enchentes como “quando a precipitação é intensa a quantidade de água que chega 

                                                           
5
 As planícies de inundação, conhecidas como várzeas, constituem a forma mais comum de sedimentação fluvial. 

A designação é apropriada porque nas enchentes toda essa área é inundada, tornando-se o leito do rio. A planície 

de inundação é formada por aluviões e por materiais variados depositados no canal fluvial ou fora dele.  

Disponível em: http://ufrr.br/antigo/component/option,com_docman/Itemid,5/task,doc_view/gid,532/ Acesso em 

25 de junho de 2011. 

Área relativamente plana adjacente a um rio, coberta por água nas épocas de enchente. O termo bacia de 

inundação é reservado as partes mais baixas desta planície, constantemente inundadas. A planície possui forma 

alongada, onde predominam os processos de suspensão, gerando coberturas centimétricas de silte e argila, 

uniformemente laminadas. A planície de inundação apresenta-se intessamente vegetada, podendo formar 

significativos depósitos de restos vegetais e horizontes de solos, além de outras feições como bioturbações, 

marcas de raízes, gretas de contração e depósitos de turfa e carvão (TEIXEIRA et al, 2001).  

 

http://ufrr.br/antigo/component/option,com_docman/Itemid,5/task,doc_view/gid,532/
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simultaneamente ao rio pode ser superior à sua capacidade de drenagem, ou seja a da sua 

calha normal, resultando na inundação das áreas ribeirinhas” (TUCCI, 1993, p.621).  

A Defesa Civil classifica as inundações em função da magnitude (excepcionais, de 

grande magnitude, normais ou regulares e de pequena magnitude) e em função do padrão 

evolutivo (inundações graduais, inundações bruscas, alagamentos e inundações litorâneas) 

(CASTRO, 2003).  

As inundações graduais estão relacionadas aos eventos nos quais as águas elevam-se 

aos poucos e de forma previsível, mantendo-se em situação de cheia durante algum tempo e, a 

seguir, escoam-se gradualmente, (CASTRO, 2003). Conforme Castro (2004) a inundação 

gradual tem sua ocorrência associada ao inverno.  

Enquanto as inundações bruscas, também conhecida popularmente como enxurradas, 

são provocadas por chuvas intensas e concentradas, Figura 6, e se caracterizam por 

produzirem súbitas e violentas elevações dos caudais, os quais escoam-se de forma rápida e 

intensa (CASTRO, 2003). Ao abordar a temática dos desastres naturais no Estado de Santa 

Catarina no período compreendido de 1980 a 2007, Herrmann et al (2009)6 citam que as 

inundações bruscas estão dentre os desastres naturais mais freqüentes, cujo maior número de 

casos registra-se em janeiro e fevereiro. 

 

Figura 6 - Diferenças entre inundação gradual e brusca.  

 

Fonte: KOBIYAMA et al (2006) 

 

As inundações litorâneas são provocadas pela brusca invasão do mar, normalmente 

caracterizam-se como desastres secundários, podendo ser provocadas por vendavais e 

tempestades marinhas, ciclones tropicais, trombas d’água, Tsunamis e ressacas muito 

                                                           
6
 Disponível em: < http://egal2009.easyplanners.info/area07/7254_Maria_Lucia_Maria_Lucia_de_ 

Paula_Herrmann.pdf.  Acesso em setembro de 2010. 

 

http://egal2009.easyplanners.info/area07/7254_Maria_Lucia_Maria_Lucia_de_%20Paula_Herrmann.pdf
http://egal2009.easyplanners.info/area07/7254_Maria_Lucia_Maria_Lucia_de_%20Paula_Herrmann.pdf
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intensificadas (CASTRO, 2003). Souza (2004) utiliza o conceito de inundação costeira aos 

eventos que são influenciados pelas marés metereológicas ou causados por ressacas. Estas 

inundações afetam praias e estruturas costeiras, terraços marinhos holocênicos frontais e/ou 

ocupações próximas a linha de costa” (SOUZA, 2004, p.232).   

As inundações podem ter várias causas, dentre elas: assoreamento do leito dos rios; 

compactação e impermeabilização do solo; erupções vulcânicas em áreas de nevados; invasão 

de terrenos deprimidos por maremotos, ondas intensificadas e macaréus; precipitações 

intensas com marés elevadas; rompimento de barragens; drenagem deficiente de áreas a 

montante de aterros; estrangulamento de rios provocado por desmoronamento (CASTRO, 

2004). 

 

2.3.2.1 Mecanismos e Condicionantes  

 

O principal mecanismo que desencadeia a ocorrência de inundações é a precipitação. 

Tucci (1993, p.621) cita que “quando a precipitação é intensa a quantidade de água que chega 

simultaneamente ao rio pode ser superior à sua capacidade de drenagem, ou seja, a da sua 

calha normal, resultando na inundação das áreas ribeirinhas”. Contudo a variação do nível ou 

de vazão de um rio depende de outras características climatológicas e físicas da bacia.  

Analisando as inter-relações existentes no ciclo hidrológico, exposto no item 2.2.2, 

verifica-se que a vazão de um rio depende de um grande número de fatores, tanto ligados as 

características físicas do mesmo, quanto a precipitação e ao escoamento.  

Dentre estes fatores há os de origem natural e antrópica. Testa (2006) apresenta os 

fatores de origem natural como sendo os seguintes: o relevo (altura e forma), a forma e o 

tamanho da bacia hidrográfica, a densidade e distribuição da rede de drenagem, o tipo e a 

profundidade do solo presente no local, o tipo de leito fluvial e sua profundidade, o tipo do 

canal fluvial, a duração e a intensidade da precipitação e por fim a circulação costeira (marés 

de sizígia ou de tempestade).  

A bacia de drenagem compreende um conjunto de unidades estruturais, destacando-se 

as formas de relevo representadas pelas vertentes, bem como as relacionadas com os canais 

fluviais. O fator relevo está diretamente relacionado à declividade dos terrenos da bacia 

hidrográfica, afetando o tempo com que a água precipitada leva para concentrar-se nos leitos 

fluviais que constituem as redes de drenagem, interferindo a magnitude dos picos de 

inundação ou enchente (TESTA, 2006). 
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A forma da bacia “representa a figura geométrica que melhor se ajusta a área total da 

bacia” (SOUZA, 2005, p.50) e está relacionado ao tempo que a partícula de água leva para 

atingir o fluxo principal da rede de drenagem. O fator forma (Kf) da bacia de drenagem é 

obtido pelo produto entre a área da bacia (A) e o quadrado do comprimento (L) do seu canal 

principal: KF = A/L². Sendo que uma bacia com um fator forma baixo (estreita e longa) é 

menos suscetível a inundação/enchentes do que outra do mesmo tamanho que possua fator 

forma maior (circular por exemplo) (SOUZA, 2005).  

A densidade da rede de drenagem correlaciona o número de cursos de água a área da 

bacia considerada, juntamente com a análise da distribuição da hidrografia da bacia de 

drenagem, traz indicações quanto a resposta da bacia aos processos de escoamento superficial, 

refletindo a eficiência deste sistema em remover o excesso de precipitação na bacia que se 

transforma em escoamento superficial (SOUZA, 2005). 

O solo e sua profundidade estão diretamente vinculados as características físicas deste, 

bem como relacionados a sua capacidade de infiltração. O arranjo espacial dos materiais do 

solo (sua estrutura) influencia na direção e no tempo de viagem dos fluxos de água por este, 

as diferentes estruturas de porosidade são um bom exemplo. Guerra & Cunha (2009) 

apresentam algumas variáveis controle relacionadas a capacidade de infiltração dos solos: 

 Características físicas das chuvas: a intensidade, em conjunto com as características do 

solo, define o que entra e o que excede a capacidade de infiltração do solo; 

 Condições de cobertura do solo: a cobertura vegetal do solo tende a aumentar sua 

capacidade de infiltração; 

 Condições especiais dos solos: estas condições estão relacionadas ao aumento de 

infiltração provocada por rachaduras ou ressecamento dos solos, bem como o efeito da 

compactação deste pelo impacto da chuva, que diminui sua capacidade de infiltração; 

 Condições de textura, profundidade e umidade presentes no solo que definem a 

quantidade de água que será estocada até o solo atingir sua saturação. Deste modo 

tem-se que solos profundos e bem drenados, com textura grosseira e grandes 

quantidades de matéria orgânica apresentarão alta capacidade de infiltração, enquanto 

os solos rasos e mais argilosos mostrarão baixas taxas e volumes de infiltração; 

 Atividade biogênica no topo dos solos: a formação de bioporos pela atividade da fauna 

escavadora e do enraizamento dos vegetais aumenta a capacidade de infiltração e 

percolação. 
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A duração e a intensidade da precipitação, bem como sua distribuição temporal e 

espacial (TUCCI, 1993) estão ligadas aos fatores de natureza climática que influenciam 

diretamente o escoamento superficial, que interfere diretamente na magnitude dos eventos de 

inundação. Desta forma, quanto maior a intensidade da precipitação, mais rapidamente o solo 

atingirá sua capacidade de infiltração, aumentando com isto o volume de escoamento 

superficial. Enquanto chuvas de baixa intensidade e longa duração, no contexto de bacias 

hidrográficas, são importantes por promoverem a recarga dos aqüíferos subterrâneos devido 

ao fato de ocorrer, em geral, a infiltração de grande parte da água precipitada.  

É importante salientar que inundações podem ocorrer nas regiões costeiras e afastadas 

dela, sendo o transbordamento do canal o evento ocorrido em ambas situações, no entanto as 

condicionantes envolvidas no processo são distintas (TESTA, 2006). As inundações longe das 

áreas costeiras “ocorrem quando a capacidade de escoamento e infiltração do solo é excedida 

em períodos de precipitação intensa e/ou prolongada (SMITH, 2000 apud RUDDORF et al., 

2004), nos eventos de inundação  em áreas costeiras há ainda a influência das marés, que 

atuam no contra fluxo do escoamento, ocasionando seu “represamento”. Souza (2004) 

trabalha com a temática de inundações/enchentes/alagamentos, dividindo os fatores que 

correspondem as principais causas dos eventos em condicionantes naturais e antrópicos, 

apresentadas no Quadro 03. 

 

Quadro 3 – Condicionantes naturais e antrópicos inerentes ao processo de inundações/enchentes/alagamentos. 

Condicionantes naturais 

Condicionante Consequência 

Climático - metereológicos Precipitação pluviométrica, variabilidade climática e tempo 

de retorno de eventos extremos de precipitação e fenômenos 

globais como El Ninõ e La Ninã. 

Geológicos do substrato da bacia de 

drenagem 

Suscetibilidade geológica dos terrenos em função dos tipos de 

substrato, relevo e propriedades do solo, que influenciam o 

escoamento superficial, as capacidades de infiltração, de 

permeabilidade, de transmissibilidade e de armazenamento da 

água e o nível do lençol freático. 

Suscetibilidade morfométrica da 

bacia de drenagem 

Dada pelo conjunto de parâmetros morfométricos da bacia em 

sua totalidade e especificamente para a planície costeira e 

para a encosta (influenciam o comportamento hidrológico da 

bacia). 

Flúvio-hidrológicos Propriedades dos canais e comportamento dos parâmetros 

limnimétricos durante os eventos 

Oceanográficos  Influência da dinâmica de circulação costeira junto a 

desembocaduras fluviais/lagunares e das marés astronômicas 

e metereológicas e elevação atual do nível relativo do mar de 

longo período 
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Condicionantes antrópicos 

Condicionante Consequência 

Uso e ocupação de áreas marginais 

aos canais de drenagem 

Modificam a permeabilidade do solo e a rede de drenagem, 

consequentemente alteram as taxas de infiltração e 

escoamento superficial 

Modificações diretas na rede de 

drenagem pela implantação de 

aterros e construção de estruturas 

lineares 

Alteram as taxas de infiltração e escoamento superficial 

Implantação de medidas estruturais 

para minimizar os impactos das 

enchentes 

Canalizações, retificações, aprofundamento de calhas, 

implantação de diques marginais e barragens, etc 

Disposição de resíduos sólidos e 

líquidos em locais inadequados, 

causando a obstrução de canais 

Alteram o escoamento superficial e criam áreas de acúmulo 

de fluxo 

Modificações nos processos 

sedimentares naturais e no balanço 

sedimentar da bacia, causando 

assoreamentos. 

 

Fonte: SOUZA (2004), adaptado pela autora. 

 

Conforme exposto por Souza (2004), os condicionantes naturais estão ligados as 

características físicas/naturais da bacia, bem como aos fatores climáticos associados: a 

geologia , a  morfometria da bacia de drenagem, as características flúvio-hidrológicas bem 

como a interferência de condicionantes oceanográficos, como as marés. 

Os condicionantes antrópicos estão associados as intervenções humanas diretas ou 

indiretas na bacia de drenagem, por exemplo: através da inserção de pavimentos 

impermeáveis,  obras de modificação da estrutura original da bacia de drenagem, como a 

retilinização e obstrução de canais e também a ocupação em áreas marginais a cursos de água. 

A diminuição da cobertura vegetal existente é uma das principais interferências 

humanas em bacias hidrográficas urbanas e mesmo rurais, e isto se reflete diretamente em 

condicionante a ocorrência de inundações, pois, conforme Tucci (1993) “a cobertura vegetal 

tem como efeito a interceptação de parte da precipitação que pode gerar escoamento e a 

proteção do solo contra a erosão. A perda desta cobertura para uso agrícola tem produzido 

como conseqüência o aumento da frequência de inundações devido à falta de interceptação da 

precipitação e ao assoreamento dos rios” (TUCCI, 1993, p.623). 

No caso específico da bacia hidrográfica urbana, por esta possuir superfícies 

impermeáveis há a aceleração do escoamento. De acordo com Tucci (1993) “os resultados da 

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

redução do tempo de pico e diminuição do tempo de base” (TUCCI, 1993, p. 623). 
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2.4 GEOTECNOLOGIAS APLICADAS A DESASTRES NATURAIS 

 

As geotecnologias podem ser utilizadas nas diferentes fases da gestão dos desastres 

naturais, tais como: prevenção, preparação, resposta e reconstrução (LACRUZ & JÚNIOR, 

apud CUTTER, 2003). Neste processo, os Sistemas de Informação Geográfica – doravante 

denominados de SIG - são usados de forma particular “na integração de estimadores sociais e 

biofísicos para a geração de mapas de perigo, vulnerabilidade e risco; no planejamento dos 

procedimentos de evacuação; monitoramento de desastres; implementação de sistemas de 

alerta; e, inventário e avaliação de danos, dentre outros” (LACRUZ & JÚNIOR, 2009, p. 25). 

 

2.4.1 Sistemas de Informação Geográfica aplicados a modelagem de sistemas ambientais 

 

O termo Sistemas de Informação Geográfica (SIG) possui várias definições na 

literatura. Câmara & Queiroz (2005) atribuem o termo SIG aos “sistemas que realizam o 

tratamento computacional de dados geográficos e recuperam informações não apenas com 

base em suas características alfanuméricas, mas também através de sua localização espacial”. 

Com esta característica oferecem ao seu administrador (urbanista, planejador, engenheiro) a 

sobreposição de informações disponíveis ao seu alcance e interrelacionadas com base no que 

lhes é fundamentalmente comum – a localização geográfica (CÂMARA & QUEIROZ, 2005, 

p.2). 

Demers (2009) considera que a ferramenta básica do SIG é a análise espacial com base 

em dados e informações e apresenta como definição para este: 

 

(…) geographic information systems are systems designed to input, store, edit, 

retrieve, analyze, and output geographic data and information… is composed of an 

orchestrated set of parts that allow it to perform its many interrelated tasks. These 

parts include computer hardware and software, space and organizations within 

which these reside, personnel who use the system in a number of levels and 

capacities, data and information upon wich the system operates, clients who obtain 

and use the products (…) (DEMERS, 2009, p.20-21). 

 

Dentre as principais características destes sistemas, inerentes também a sua 

multiplicidade de usos e dentro de uma perspectiva interdisciplinar de sua utilização, Câmara 

& Queiroz (2005), apontam as seguintes: 

 

 Inserir e integrar, numa única base de dados, informações espaciais 

provenientes de dados cartográficos, dados censitários e cadastro urbano e rural, 

imagens de satélite, redes e modelos numéricos de terreno; 



45 

 

 Oferecer mecanismos para combinar as várias informações, através de 

algoritmos de manipulação e análise, bem como para consultar, recuperar, visualizar 

e plotar o conteúdo da base de dados georreferenciado (CÂMARA & QUEIROZ, 

2005, p. 2). 

 

A questão central de um SIG está intrinsecamente ligada ao termo onde, e sempre que 

esta questão aparece e precisa ser resolvida por um sistema informatizado, haverá uma 

oportunidade para considerar a adoção de um SIG.  

Com o advento da tecnologia o cruzamento de informações em um ambiente SIG foi 

facilitado, no entanto, nem sempre a concepção destes sistemas foi desta forma, Lacruz & 

Filho (2009) citam que os primeiros registros de sobreposição de mapas em forma manual 

foram os seguintes: 

 
[...] a sobreposição de mapas para mostrar os movimentos das tropas na Batalha de 

Yorktown (1781) da revolução americana; o Atlas da Estrada de Ferro da Irlanda 

que mostrava em um mesmo mapa base a população, o fluxo de tráfego, a geologia e 

a topografia das áreas onde passava a estrada de ferro (1850); e, tal vez o exemplo 

mais conhecido, o do Dr. Snow que em 1854 correlacionou a distribuição dos poços 

de água da cidade de Londres e os registros de casos de cólera, e verificou que a 

maioria dos casos estavam concentrados em torno de um único poço, confirmando a 

hipótese de que a água é o agente transmissor da doença (LACRUZ & FILHO, 

2009, p. 5). 

 

É atribuída ao SIG uma ampla gama de aplicações, que inclui temas como agricultura, 

floresta, mapeamento, cadastro urbano e redes de concessionárias (água, energia e telefonia). 

De acordo com estes autores, há, pelo menos, três grandes maneiras de utilizar um SIG: 

 Como ferramenta para produção de mapas; 

 Como suporte para análise espacial de fenômenos, 

 Como um banco de dados geográficos, com funções de armazenamento e recuperação 

de informação espacial (CÂMARA et al., 2001). 

O SIG, ao possibilitar a integração de informações de diferentes segmentos, como 

aspectos geológicos, geomorfológicos, sócio-econômicos, uso e ocupação do solo, dentre 

outros, torna fundamental a análise dos processos dinâmicos, como no caso da complexidade 

de variáveis ambientais atuantes em uma bacia hidrográfica (FERRAZ et al., 1999), ou então 

a interrelação entre os elementos inerentes a uma análise de risco. 

Em um ambiente SIG cada parâmetro é formado por um conjunto de dados de fontes 

diversas (mapas, medições em campo, imagens de satélites, questionários, etc.), que permitem 

identificar as características do ambiente e o contexto socioeconômico em que podem ocorrer 

os desastres (LACRUZ & JUNIOR, 2009). 



46 

 

Christofoletti (1999) ao abordar a temática de modelagem de sistemas ambientais 

utiliza o SIG no contexto de importante ferramenta da análise espacial ao auxiliar no 

entendimento da interdependência dos fatores em um ambiente. Segundo este autor: 

 

As perspectivas de análise espacial são importantes para as aplicações nos estudos 

ambientais e sócio econômicos porque as distâncias entre os locais e os eventos 

sempre é fator relevante para determinar as interações entre eles, de maneira que as 

ocorrências distribuídas espacialmente não são independentes (CHRISTOFOLETTI, 

1999, p. 29). 

 

As características dos dados e a visualização dos produtos relacionados com a 

modelagem ambiental é outro aspecto relevante para o autor, pois os dados envolvidos na 

análise dos sistemas ambientais apresentam as características consignadas em um sistema de 

informações geográficas, sendo citados aqui apenas alguns: 

 Inúmeros casos/objetos/pontos; 

 Inúmeras variáveis; 

 Quantidade volumosa de dados; 

 Valores autocorrelacionados espacialmente; 

 Vários tipos de erros nos dados espaciais; 

 A precisão dos dados pode ser estruturada espacialmente; 

 Existência de alto grau de complexidade; 

 Há entremeamento de escalas e resolução dos dados; 

 Os problemas de pequenos números podem ser importantes. 

Outra característica do sistema é que os produtos da análise devem ser mapeáveis, pois 

os sistemas de informação geográfica são tecnologias altamente visuais (CHRISTOFOLETTI, 

1999). 

A percepção do ambiente, entendido como um sistema é normalmente estruturada sob a 

forma de modelos, que são conjuntos organizados de dados aceitos como correspondentes às 

estruturas de objetos e atributos ambientais percebidos (XAVIER DA SILVA, 2001).  

No processo de diagnóstico de situações ambientais faz-se é necessário conjugar, em uma 

estrutura de análise de dados, todo um conjunto de variáveis convergentes inerentes ao fenômeno 

estudado. Uma situação ambiental é um quadro integrado das condições físicas, bióticas e socio-

econômicas vigentes em uma ocasião. Estas condições são percebidas, em cada ocasião, como 

instâncias componentes do conjunto estruturado de objetos e atributos que é o ambiente que está 

em análise (CÂMARA, 2004). 

 



47 

 

Figura 7 - SIG como ferramenta central para a análise e planejamento da paisagem. 

 

Fonte: LANG & BLASCHKE (2009), adaptado pela autora. 

 

Câmara (2004) cita a aplicação de operações matemáticas e as regras da lógica booleana a 

base de dados em SIG’s, com isto confere-se grande flexibilidade de busca da informação simples 

ou complexa. Através destas ferramentas, é possível fazer a extração seletiva e combinada de 

dados que caracterizem uma determinada situação ambiental (locais propícios a 

desmoronamentos, pela ocorrência de certas características topográficas, litológicas e de cobertura 

vegetal, por exemplo). 

Chrisman (2002) aborda a funcionalidade de SIG’s e utiliza a proposta de Stanley 

Stevens (1946) como embasamento a elaboração de uma estrutura primordial que se aplica 

aos variados de tipos de análises em um ambiente SIG. Os quatro níveis de análise propostos 

por este autor são os seguintes: escalas nominal, ordinal, intervalo e relação. A escala nominal 

interliga-se a classificação/agrupamento dos atributos em grupos sem qualquer inferência 

numérica relacionada a ordenamento, enquanto a escala ordinal relaciona a 

classificação/hierarquização dos objetos/atributos. Os níveis de análise “intervalo” e “relação” 

envolvem, respectivamente, o universo de análise, e o inter-relacionamento dos fatores.  

Demers (2009, p. 35) ao abordar a estrutura dos dados cartográficos para a construção 

de modelos em SIG apresenta o seguinte exemplo: 
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The cities may also include descritive attributes, such as their names ( nominal 

measurement scale), whether their viability for placing an industry would be 

considered major, moderate, or minor (ordinal measurement scale; their average 

annual temperature (interval measurement scale); or the average annual per capita 

income (ratio measument scale) (DEMERS, 2009, p.35). 

 

A aplicação do mapeamento temático juntamente com os SIG’s enquanto instrumentos 

de identificação e delimitação de áreas de risco tem sido bastante explorada em vários 

municípios, bem como estados brasileiros, com a utilização de várias metodologias, as quais 

de modo geral, têm como base a combinação de dados e informações referentes a aspectos 

geológicos (litologia), geomorfológicos (declividade, hipsometria, etc.) e de uso do solo 

(tipologias de ocupação, tipos de vegetação etc.). 

Como exemplo da aplicação destas técnicas tem-se a avaliação dos processos de 

inundação citados por Dunne & Leopold (1978), os quais sugerem que para a previsão de 

inundações e de seus efeitos devem ser estudados um ou vários dos seguintes fatores: volume 

de escoamento superficial; descargas máximas; altura da inundação; hidrograma com a 

distribuição no tempo da vazão máxima e do volume escoado; área inundada; e velocidade da 

água. Contudo, a disponibilidade de dados para realização desta forma de avaliação nem 

sempre é viável. Desta forma a identificação e delimitação de áreas inundáveis podem ser 

realizadas através do estudo de características físicas da bacia (MEDEIROS & CÂMARA, 

2001, p. 9).  

A aplicação de técnicas de geoprocessamento é extremamente útil para o planejamento 

municipal (XAVIER, 2000), uma vez que processamento de atributos ambientais em SIG’s, 

através de modelos, proporciona a visualização e entendimento de conceitos sócio-

econômicos altamente relevantes. Estes sistemas são capazes de expressar eficientemente, 

conceitos de expressão territorial tais como: "unidades potenciais de uso da terra", "zonas de 

influência", "áreas críticas", "centros dinâmicos de poder", entre outros, com isto esta 

tecnologia tem a capacidade de prestar serviços valiosos para o planejamento geoeconômico, 

para a proteção ambiental e, em nível mais alto, para a análise geopolítica (CÂMARA, 2004). 
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3 ÁREA DE ESTUDO 

3.1 MUNICÍPIO DE JOINVILLE 

 

O município de Joinville, localizado entre as coordenadas 26º18’05”S/48º50’38”W e 

26º28’50”S/48º43’08”W possui uma área de 1.146,873 km² e 515.288 habitantes
7
, que estão 

divididos em 38 bairros, 01 distrito (Pirabeiraba) e 02 zonas industriais (Norte e Tupy) 

encontra-se representado na Figura 8.  

 

Figura 8 - Mapa de localização de Joinville-SC. 

 

 

Conforme Silveira (2008), no município de Joinville as inundações vêm sendo 

registradas desde a sua fundação. O município está a apenas 02 (dois) metros acima do nível 

do mar, ao longo das margens do Rio Cachoeira. Isso faz com que periodicamente ocorra uma 

forte cheia, fazendo com que a cidade fique inundada tanto com a cheia do rio quanto pelo 

nível das marés.  

                                                           
7
 Dados do Censo de 2010 – IBGE. 
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Localizada na região Sul do país, Joinville desenvolveu-se num ambiente entre as 

escarpas da Serra do Mar e o Oceano Atlântico, onde existe a presença de vales encaixados e 

profundos e uma planície resultante de processos de sedimentação costeira. 

Joinville é a maior cidade catarinense, sendo responsável por aproximadamente 20% 

das exportações catarinenses. É também o 3º pólo industrial da região Sul, com volume de 

receitas geradas aos cofres públicos inferior apenas às capitais Porto Alegre (RS) e Curitiba 

(PR). A cidade concentra grande parte da atividade econômica na indústria, com destaque 

para os setores metal mecânico, têxtil, plástico, metalúrgico, químico e farmacêutico (IPPUJ, 

2009 ). 

 

3.1.1 Histórico de ocupação 

 

A história de Joinville inicia com o casamento do príncipe Felipe de Joinville, (filho 

do rei da França) com a irmã de Dom Pedro II, a princesa Francisca Carolina. Terras da 

Província de Santa Catarina, fronteiras à Ilha de São Francisco, foram dadas ao príncipe como 

complemento do dote. Neste local assentou-se a ocupação da Colônia Dona Francisca, a qual 

deu origem ao município de Joinville (FICKER, 1965). 

Rocha (1997) explica o surgimento da ocupação da seguinte forma:  

 

Devido a problemas financeiros, o príncipe decidiu negociar as suas terras para 

colonização e assinou um contrato com o armador e senador alemão, Christian 

Mathias Schroeder (em Hamburgo). A intenção era formar uma comunidade 

agrícola modelo na América do Sul, com orientação capitalista [...] Na verdade, 

vocação agrícola em Joinville houve muito pouco, pois o planejamento em 

escritórios na Alemanha não considerou as dificuldades locais para o êxito da 

agricultura, como a densa floresta a ser derrubada e os terrenos pantanosos com 

formação de manguezais [...] (ROCHA, 1997, p.22). 

 

Um dos fatores determinantes para a vinda dos imigrantes alemães foi o fato da 

Alemanha dispor de contingente para migrar, em virtude do processo de industrialização e das 

tensões sociais e políticas que estavam ocorrendo na região. Estas pessoas buscavam por 

novas oportunidades de vida, principalmente em decorrência das injustiças sociais, 

divergências políticas, guerras, impostos altos e rápido crescimento da população (ROCHA, 

1997). Neste contexto, formou-se a Sociedade Colonizadora de 1849 em Hamburgo, que 

mandou para o Brasil o primeiro contingente de emigrantes. 
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A Colônia compreendia uma área total de 45.582 hectares. Dentre as questões legais 

envolvidas neste processo, aos colonos era assegurado, pelo prazo de dez anos, a isenção de 

serviço militar e de direitos alfandegários, e também impunha à Companhia Colonizadora a 

obrigação de zelar pela saúde dos doentes e assegurar educação as crianças. Foram 191 os 

primeiros povoadores da nova Colônia, dos quais 117 alemães e suíços, vindos de Hamburgo 

e os demais noruegueses. Nem todos os imigrantes permaneceram na colônia recém criada, 

muitos dos que abandonaram estão entre os primeiros noruegueses chegados ao local (IPPUJ, 

2011, p.7). 

Em função da necessidade de comunicação marítima, os imigrantes estabeleceram-se 

na região mais próxima do porto de São Francisco, que abrigava grandes navios. Desta forma, 

foi ocupada a área do ribeirão Matias, o pequeno tributário do Rio Cachoeira, pois esta 

desviava dos banhados do Rio Itapocu e da Lagoa Bonita, sendo, portanto, a terra elevada 

mais próxima do porto de São Francisco (PELUSO, 1991). 

Silveira (2009) cita que o estabelecimento da Colônia ficou sob responsabilidade do 

engenheiro alemão Guenther e que o núcleo da Colônia não foi fixado em função da 

salubridade do local, pois na época não passava de um lodaçal. A escolha do local levou em 

consideração o acesso facilitado à Colônia bem como o melhor escoamento da produção do 

Planalto em direção aos portos, nesse caso, o de São Francisco do Sul, cuja exportação se 

destinava à Europa e à região do “Prata” (IPPUJ, 2011, apud. SANTANNA, 1996). 

Como o sítio escolhido para o estabelecimento era muito úmido, um dos primeiros 

cuidados do dirigente da colônia foi a abertura de valetas de drenagem (IPPUJ, 2009). 

Entende-se que a região não era favorável a fundação de um núcleo urbano, mas a importante 

função comercial do porto orientou a escolha do local e facilitou a consolidação da ocupação. 

Nas primeiras décadas de ocupação da Colônia Dona Francisca, a precipitação das 

chuvas era bastante elevada, conforme consta nas anotações feitas por Johan Paul Schmalz 

(IPPUJ, 2009, p.31), fato este também derivado da orografia em virtude da presença da Serra 

do Mar. 

O padrão colonial de ocupação do solo de Joinville começou a ser modificado na 

medida em que a atividade agrícola mostrou-se inviável para o sucesso do empreendimento 

(Colônia Dona Francisca), ocorrendo em virtude disto uma evasão de mão-de-obra. Joinville 

assistiu uma notável expansão urbana a partir da década de 50 com ampliações sucessivas do 

perímetro urbano que invadiram áreas tradicionalmente voltadas a agricultura, provocando 

declínio desta atividade e gerando imensos vazios urbanos (JOINVILLE, 1987).  
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Esta expansão urbana pode ser visualizada quando comparamos o padrão de evolução 

da população residente na área urbana e rural do município, Quadro 04.  

 

Quadro 4 - Evolução da população de Joinville/SC. 

 

População Residente 

Ano Total % Urbana % Rural 

1940 30.000 55,75 43,72 

1950 43.334 49,36 50,64 

1960 70.687 78,56 21,69 

1970 120.559 93,40 11,57 

1980 235.812 94,26 5,74 

2000 414.972* 414.632 14.632 

2010 515.250 96,54 3,38 
 

Fonte: IBGE (2011), JOINVILLE (1987) e *JOINVILLE (2009). 

 

Visualiza-se até a década de 50 o equilíbrio entre a distribuição da população residente 

na área urbana a e rural em Joinville, contudo a partir da década de 60 há a marcante 

diferenciação da distribuição desta população estando predominantemente na área urbana do 

município, chegando atualmente a 96,54% da população total. 

O desenvolvimento do município foi baseado no setor industrial, o qual emprega mão 

de obra predominantemente de baixa renda, fato este que refletiu na configuração do espaço 

urbano, determinando uma paisagem urbana singular na qual o baixo gabarito construtivo, 

com a imagem de cidade horizontal vem mudando apenas recentemente (JOINVILLE, 1987). 

Na trajetória da Indústria em Joinville, enquanto força motriz da expansão urbana, dois 

casos de extrema importância ocorreram. A primeira referência se faz a Fundição Tupy, cuja 

transferência do seu parque industrial do núcleo central para o bairro Boa Vista, em 1954, 

contribuiu para o adensamento e cristalização de grande parte dos bairros da Zona Leste, na 

condição de Fonte geradora de empregos. Como segunda referência, tem-se no Distrito 

Industrial, criado em 1973 pelos governos municipal e estadual, uma tentativa de organizar a 

expansão do setor industrial (IPPUJ, 2011). 

 

3.1.2 Instrumentos de Ordenamento Territorial Municipais  

 

Desde a sua fundação, em 1851, Joinville enfrenta recorrentes cheias que acarretam 

graves problemas para a região. Inicialmente os colonizadores, buscando achar solução para a 
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situação da instalação em terrenos alagadiços, providenciaram a abertura de valetas para 

drenagem das águas (IPPUJ, 2009). Com o passar dos anos e a estruturação do poder público 

municipal, surgiram diversas iniciativas com o intuito de mitigar situações de desastres 

ocasionadas pelo extravasamento das cheias do Rio Cachoeira.  

O primeiro trabalho produzido com caráter de ordenamento do território joinvillense 

foi o Plano Básico de Urbanismo (PBU), realizado em 1965 pelo Escritório Jorge Wilheim 

Arquitetos Associados em parceria com a empresa Sociedade SERETE de Estudos e Projetos 

Ltda., sediada em São Paulo. Cabe ressaltar que a elaboração deste instrumento de 

ordenamento territorial coincide com a época em que as sucessivas modificações do perímetro 

urbano e crescimento populacional levaram a predominância da população residente em área 

urbana a rural (78,56% população residindo em área urbana na década de 60), levando a 

modificações da infraestrutura existente e conseqüente necessidade de desenvolvimento de 

novos instrumentos de gestão do território. 

Dentre os objetivos do Plano Básico de Urbanismo, constava a execução do Plano 

Diretor e a proposta de medidas jurídico-legislativas que permitissem a adequada execução do 

planejamento, orientando a expansão urbana e impedindo o agravamento eventual de 

problemas passíveis de acarretar ônus futuros ao município (SOUZA, 2005).  

Na década seguinte foi elaborado o “Plano Diretor de 73”, primeiro plano diretor do 

município, o qual já retratava a densa ocupação na região da bacia do Rio Cachoeira através 

da execução de um mapa de zoneamento na escala de 1:20.000. Posteriormente, durante os 

anos de 1980, diversas leis complementares e decretos foram aprovados no sentido de 

aprimorar este primeiro trabalho.  

Em 1987 a Secretaria de Planejamento desenvolveu o Plano de Estruturação Urbana 

(PEU), um documento de grande valor para a gestão do município, incluindo aí o risco a 

desastres naturais, que demonstrou por meio de mapas temáticos, como os mapas de 

“Deficiências do Sistema Físico-Natural”, “Macrozoneamento de Usos do Solo”, “Evolução 

Urbana”, “Habitação” (todos com escala de 1:50.000), as especificidades físicas e de 

desenvolvimento da região, demonstrando, inclusive, as áreas susceptíveis a alagamentos e os 

vetores de pressão urbana (Figura 9, Figura 10 e Figura 11). Este plano analisou a morfologia 

e distribuição espacial das atividades econômicas, resgate histórico da evolução da malha 

urbana e a forma como a cidade se organiza. Dentre as questões ambientais citadas pelo PEU 

está a problemática da necessidade de aterros para tornar áreas próprias a habitação 

condicionando a exploração dos morros do município através de cortes sem critérios técnicos.  
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Na Figura 09 visualiza-se o mapa intitulado “Deficiências do Sistema Físico-Natural” 

presente no PEU. Neste material é possível identificar áreas nas quais as inundações são 

freqüentes no município, sendo apresentados 10 locais com este problema, em sua maioria, 

localizados na porção centro-sul da área urbana. Identifica-se ainda as áreas nas quais há risco 

relacionado a movimentos de terra e erosão, distribuídos igualmente por toda a área urbana, e 

também, a informação dos locais nos quais ocorria à época pressão antrópica em áreas de 

preservação permanente, representados principalmente pelos morros da cidade e as áreas de 

mangue. Em complementação a informação relacionada à expansão urbana e conseqüente 

pressão antrópica, foi elaborado a época o mapa de “Pressão para Ocupação”, Figura 13, o 

qual apresenta as áreas submetidas a este fator, bem como sua caracterização: vetores 

contidos por meio institucional, vetores não contidos por meio institucional, vetores com 

ambiente físico desfavorável.  

A Figura 11 apresenta o mapa entitulado “Macrozoneamento do Uso do Solo”. Neste 

mapa identifica-se a delimitação de áreas de preservação voltadas às encostas (Zona de 

Proteção de Encosta), bem como o zoneamento voltado a área dos manguezais (Zona de 

Preservação permanente dos Manguezais), sendo importante a identificação de ambas visto a 

pressão exercida pela expansão urbana.  

Dentre outros encaminhamentos, enquanto recomendação este documento sugere a 

criação de mecanismos que impeçam/restrinjam a ocupação das áreas sujeitas a inundação 

(JOINVILLE, 1987), do mesmo modo que estimula a verticalização e adensamento 

populacional da área central em virtude de ser bem estruturada em termos de serviços e 

estruturas públicas. 
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Figura 9 - Mapa indicando as áreas de risco (movimentos de terra, áreas sujeitas a processos erosivos, áreas de 

mangue com ocupação, áreas sujeitas a inundação, dentre outros). 

 
Fonte: JOINVILLE (1987) 
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 Figura 10 - Vetores de pressão a ocupação. 

 

 

Fonte: JOINVILLE (1987) 
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Figura 11 - Macrozoneamento do Solo. 

 

 

Fonte: JOINVILLE (1987) 
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Com a criação da Fundação Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano – IPPUJ, em 

1991, surgiu um órgão específico para suporte a assuntos governamentais voltados para o 

desenvolvimento físico-territorial. Em 1996, novas leis complementares substituíram a 

legislação de 1973, contribuindo para o desenvolvimento do planejamento e ordenamento 

territorial municipal através da apresentação de novos mapas de zoneamento.  

Através da Lei Complementar nº 27/96 e suas alterações, foi instituído novo regime 

urbanístico do uso, ocupação e parcelamento do solo, e redefinidos os limites do perímetro 

urbano do município.  

Tem-se, atualmente vigente, a Lei Complementar nº 312 /2010, que altera e dá nova 

redação à Lei Complementar nº 27/96, atualizando as normas de parcelamento, uso e 

ocupação do solo no município de Joinville/SC. Contudo, a concepção de destinação dos usos 

de cada área tem seu fundamento na Lei Complementar 261/08, que diz respeito ao Plano 

Diretor Sustentável deste município. Neste dispositivo legal a área urbana do município, na 

qual insere-se a bacia hidrográfica do Rio Cachoeira, está, conforme Artigo 64, subdividida 

com as seguintes macrozonas: 

 I - Área Urbana de Adensamento Prioritário (AUAP) - são as regiões que não 

apresentam fragilidade ambiental, possuem boas condições de infraestrutura, sistema 

viário estruturado, transporte coletivo, equipamentos públicos comprovadamente 

capazes de absorver a quantidade de moradores desejada, maior volume de atividades 

voltadas ao setor terciário de baixo impacto e grande número de vazios urbanos; 

 II - Área Urbana de Adensamento Secundário (AUAS) - são as regiões que não 

apresentam fragilidade ambiental, possuem boas condições de infra-estrutura, sistema 

viário estruturado, transporte coletivo, equipamentos públicos comprovadamente 

capazes de absorver a quantidade de moradores desejada, maior volume de atividades 

voltadas ao setor terciário com possibilidade de absorver atividades ligadas ao setor 

secundário de baixo impacto e vazios urbanos; 

 III - Área Urbana de Adensamento Especial (AUAE) – são as regiões que não 

apresentam fragilidade ambiental, possuem boas condições de infraestrutura, sistema 

viário estruturado, transporte coletivo, equipamentos públicos comprovadamente 

capazes de absorver a quantidade de moradores desejada porém apresentam 

características paisagísticas e históricas e/ou predominância de residências 

unifamiliares, não sendo recomendáveis para o adensamento populacional pleno; 
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 IV - Área Urbana de Adensamento Controlado (AUAC) - são as regiões que 

apresentam eventuais fragilidades ambientais, possuam mínimas condições de infra-

estrutura, impossibilidades para a melhoria do sistema viário, deficiência de acesso ao 

transporte coletivo, aos equipamentos públicos e serviços essenciais e que não reunam 

condições de absorver uma quantidade maior de moradores ou de atividades 

econômicas; 

 V - Área Urbana de Proteção Ambiental (AUPA) - são as regiões que apresentam 

grandes fragilidades ambientais, caracterizando-se por áreas acima da cota 40, áreas de 

mananciais de água, margens de rios e manguezais e áreas verdes consideradas 

reservas paisagísticas, que necessitam de grandes restrições de ocupação para efetiva 

proteção, recuperação e manutenção. 

Dentre os objetivos do Plano Diretor Sustentável consta a preocupação em prevenir 

situações de desastres através do reconhecimento e monitoramento dos aspectos físicos do 

município. No artigo 24 está relatado como objetivo o seguinte:  

 

II - identificar, cadastrar, fiscalizar e coibir a ocupação de áreas de risco 

comprovadas, faixas marginais de rios e lagoas, rodovias e áreas de proteção 

ambiental, considerando as normas ambientais aplicáveis bem como as 

resoluções dos Comitês de Bacias Hidrográficas; 

[...] 

IV - apoiar e fortalecer a defesa civil, prevendo a criação de órgão específico 

e do Sistema de Informações Geográficas – SIG, visando incentivar a adoção 

de medidas preventivas contra desastres e catástrofes de qualquer natureza, 

tais como: 

       a. Os efeitos de enchentes, desmoronamentos e outras situações de risco; 

[...]  (JOINVILLE, 2008).   

 

O atual Plano Diretor propõe ainda, em seu artigo 137, a criação do Sistema de 

Informações Municipais, um instrumento que permite o processo de avaliação contínua do 

desenvolvimento sustentável municipal através de indicadores de desempenho atualizados 

constantemente. 

Outro instrumento de ordenamento territorial importante que vem sendo desenvolvido 

no município diz respeito ao Plano Diretor de Drenagem Urbana – PDDU -, com vistas a 

identificar pontos críticos para intervenção, bem como soluções objetivando a mitigação dos 

efeitos dos eventos de inundação recorrentes. O PDDU apresenta uma série de propostas de 

intervenções para solucionar os problemas relacionados às inundações na área central da 

cidade, tendo como pressuposto que os efeitos adversos das inundações e alagamentos tendem 

a agravar-se com a intensificação da ocupação urbana.  
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3.2 BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO CACHOEIRA – JOINVILLE/SC 

3.2.1 Aspectos físico-geográficos 

 

A bacia hidrográfica do Rio Cachoeira está totalmente inserida na área urbana de 

Joinville e sua foz está na baía da Babitonga, a qual se liga ao oceano atlântico. Drena uma 

área de 83,12 km², que representa 7,3% da área do município. Apesar de apresentar uma área 

de contribuição pequena, as inundações na bacia são condicionadas por outros aspectos, tal 

como as chuvas abundantes e regulares na região. Ao longo de seu curso, de 14,9 km de 

extensão, tem como afluentes principais: Rio Alto cachoeira, canal do Rio cachoeira, Rio 

Morro Alto (ribeirão Ghifforn), Riacho da rua Fernando Machado, nascentes de Rio no Morro 

da Antarctica, Rio Princesinha ou Riacho da bela Vista, Rio Bom Retiro, Rio Mirandinha, 

Riacho saguaçu ou riacho do Moinho, Ribeirão Mathias, Rio Jaguarão, Rio Elling, Rio 

Bucarein, riacho Curtume, Rio Itaum-açu, Rio Itaum-mirim e Riacho Bupeva ou Rio do 

Fátima.  

Esta bacia está situada nos Domínios Morfoestruturais dos Depósitos Sedimentares 

Quaternários, na Unidade Geomorfológica correspondente a Planície Costeira, ou Planície 

Quaternária, formada pela sedimentação flúvio-marinha (KNIE, 2002). Encontra-se inserida 

em dois grandes compartimentos de relevo: o de dissecação em colinas, morros e montanhas, 

modelados em rochas cristalinas antigas, e o de acumulação, modelado em sedimentos 

recentes de origem marinha, lacustre, coluvionar e fluvial. As nascentes pertencentes a bacia 

estão em elevações na forma de colinas, morros e montanhas. O revelo colinoso é o mais 

freqüente no modelado de dissecação. Os processos erosivos nestas elevações produziram 

sedimentos que ajudaram a construir as áreas de acumulação.  

As feições do modelado de acumulação se configuram em planícies e terraços. Nas 

planícies, encontram-se rios meandrantes, porém muitos segmentos já foram canalizados em 

função do processo de urbanização. 

Em relação aos solos predominantes na Bacia do Rio Cachoeira encontram-se cinco 

classes distintas: Cambissolo Flúvico, Cambissolo Háplico , Gleissolo Háplico, Argissolo 

Amarelo e o Neossolo Litólico. Os dois primeiros ocorrem com predominância em relação 

aos demais e estão nas áreas nas quais a urbanização se desenvolveu com maior notoriedade. 

O Argissolo Amarelo e o Neossolo Litólico tem sua ocorrência relacionada as áreas que 

possuem topografia mais acentuada. Os Gleissolos correspondem aos solos localizados em 

áreas de relevo praticamente plano (planícies aluviais e várzeas), margeando os rios, 

caracteriza-se por ser um solo hidromórfico, mal drenado, pouco profundo, distrófico ou 
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eutrófico, dependendo da natureza do material sobre o qual se desenvolveram (GUERRA & 

BOTELHO, 2001). As áreas de ocorrência deste solo são áreas sujeitas a inundações, pois são 

baixas e possuem o lençol freático próximo da superfície. 

 

Figura 12 - Mapa de localização da Bacia Hidrográfica do Rio Cachoeira – Joinville/SC. 

 
 

 

Há também a presença dos solos indiscriminados de mangue, que se caracterizam por 

serem terrenos halomórficos, alagados, localizados junto a desembocaduras dos rios, nas 

reentrâncias da costa e nas margens de lagoas diretamente afetadas pela influência das marés. 

O relevo do município se desenvolve sob terrenos cristalinos da serra do mar.  

Na região de transição entre o Planalto Ocidental e as Planícies Costeiras encontram-

se as escarpas da serra, com vertentes inclinadas (mais de 50%) e vales profundos e 

encaixados. A parte oeste do território do município estende-se até os contrafortes da serra do 

mar, cujas escarpas se estendem desde o Estado do Rio de Janeiro, marginados em sentido 

leste por planícies deposicionais (IPPUJ, 2009, p.34). Esta configuração do território exerce 

influência direta no regime pluviométrico da região.  
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O clima na qual esta área está inserida é o subtropical úmido, fortemente marcado por 

duas estações bem distintas durante o ano: o verão e o inverno. Os totais pluviométricos 

anuais no município de Joinville estão entre 1900-2500 mm, conforme Figura 13. 

 
 Figura 13 - Precipitação Total Anual - Joinville/SC. 

 
Fonte: Dados da EPAGRI, (2002). 

 

No verão predominam massas de ar equatoriais e tropicais, a Massa Equatorial 

Continental (mEc), a Massa de Ar Tropical Atlântica (mTa) e, eventualmente, a Massa 

tropical Continental (mTc) (VEADO et al, 2002). Na presença da primeira, há altos valores de 

temperatura e umidade, ocasionando chuvas convectivas, esta configuração associada a 

orografia ocasionada pela presença da Serra do Mar eleva o índice pluviométrico, 

principalmente nos meses de dezembro a fevereiro (VEADO et al, 2002). A Figura 14 

evidencia a precipitação total mensal da área de estudo, na qual se tem que o período de maior 

precipitação concentra-se nos meses de janeiro a março, com precipitação total de 200 a 300 

mm. Os períodos de menor precipitação encontram-se no trimestre de julho a agosto, com 

totais variando entre 90 e 110 mm mensais (EPAGRI, 2002). 
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Figura 14 - Precipitação Total Mensal (Jan.-Dez. - 2002) – Bacia Hidrográfica do Rio Cachoeira - Joinville/SC.  

 
Fonte: Dados da EPAGRI  (2002) 

  

 

As nascentes do rio Cachoeira estão localizadas no bairro Costa e Silva, nas 

proximidades da rua Rui Barbosa e estrada dos Suiços, no entroncamento com a BR 101 e 



64 

 

encontram-se numa altitude de 40 metros. No entanto, a maior parte de seu curso, o canal 

principal, situa-se entre 5 e 15 metros de altitude. O rio passa pela área central da cidade, indo 

desaguar na Lagoa do Saguaçu, drenando uma área que abrange 7,3% da área do município 

(IPPUJ, 2009). Ele recebe afluentes por toda a região em que passa, porém apenas 16,4% de 

todo o esgoto doméstico despejado nele recebe tratamento. Em função disso, o Rio Cachoeira 

apresenta grande contaminação química e orgânica (KNIE, 2003). 

 A foz encontra-se numa região estuarina sob a influência das marés, onde se 

encontram remanescentes de manguezais. Durante os períodos de amplitude da maré, pode-se 

verificar a inversão do fluxo da água do rio (remanso) até quase a metade de seu percurso 

causado pelo ingresso de água salgada através do canal (IPPUJ, 2009). 

As baixas altitudes junto a foz, associadas ao efeito das marés astronômicas e 

metereológicas, e das precipitações pluviométricas, causam freqüentes problemas de 

inundações na região central, atingindo também alguns afluentes, principalmente os rios 

Itaum-açu, Bucarein, Jaguarão e Mathias (IPPUJ, 2009). 

Foi nessa região de planície que se desenvolveu com mais intensidade a ocupação 

humana, próxima aos manguezais. A combinação dos fatores de clima, vegetação e relevo 

proporcionam um forte intemperismo químico que resulta num solo bastante sensível e 

instável, de matriz argilosa (IPPUJ, 2009).  

Atualmente, a impermeabilização do solo na bacia do Rio Cachoeira é de, 

aproximadamente, 55 % de sua área total, concentrando-se nas áreas nas áreas de menor 

declividade e, consequentemente, mais suscetíveis aos fenômenos de inundação, recorrentes 

nesta área. 

Os registros fotográficos apresentados na Figura 15, Figura 16 e Figura 17 indicam a 

configuração da paisagem atravessada pelo Rio Cachoeira na área urbana do município de 

Joinville/SC. 
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Figura 15 - Configuração do leito do Rio Cachoeira ao longo de seu percurso em área urbana no município de 

Joinville/SC. 

   

   

   

Fonte: AUTORA, (2011). 
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Figura 16 - Vista da ocupação junto a foz do Rio Cachoeira, na qual se observa a Baía da Babitonga ao fundo 

bem como a presença de manguezais. 

 
 
 

 
Fonte: AUTORA (2011). 
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Figura 17 - Vista da área urbana do município de Joinville a qual é atravessada pelo Rio Cachoeira, onde é 

possível observar a baixa variação da declividade e a intensa urbanização, com conseqüente alta taxa de 

impermeabilização. 

 
  

 

 
Fonte: AUTORA (2011). 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

4.1 MATERIAIS 

Dados
8
: 

 Ortofotos da Área Urbana de Joinville, escala 1:5.000, 2007; 

 Mapa de Solos, SEPLAN, Prefeitura de Joinville, escala 1:10.000, 2009; 

 Dados da varredura da área urbana pelo Laser Scanner, 1:1000 (4pontos/m²), 2007; 

 Base cartográfica municipal, escala 1:1000, 2007; 

 Aerofotos do levantamento aerofotogramétrico de Santa Catarina – vôo Cruzeiro do 

Sul, escala 1:25.000, 1978; 

 Setores censitários e dados referentes à renda e população do município de 

Joinville/SC, IBGE, censo 2010; 

 Mapa de Zoneamento do Município de Joinville, Lei Complementar n° 312/2010; 

 Plano de Drenagem Urbana de Joinville/SC. 

Software e Hardware 

 Plataforma Arcgis (extensões ArCHydroTools e Spatial Analyst); 

 Plataforma Office: Microsoft Word e Excel; 

 Estereoscópio de Mesa Sokkisha Ms 16. 

 

4.2 MÉTODOS 

O método proposto nesta pesquisa toma como referência os pressupostos de Medeiros 

& Câmara (2001) os quais abordam a temática de geoprocessamento para projetos ambientais 

apresentando métodos baseados no processo de “selecionar e combinar, através de 

procedimentos de síntese disponíveis num SIG, as variáveis geográficas, considerando os 

limites por elas estabelecidos” (MEDEIROS & CÂMARA, 2001, p.3).  

Estes limites são a delimitação de formas de relevo, solos, cobertura vegetal, dentre 

outras variáveis ambientais, no caso desta pesquisa, relacionadas ao processo de inundação. 

De acordo com estes autores, cada variável contém uma característica espacial específica e a 

combinação entre elas (por sobreposição ou “cruzamento”) promove a subdivisão do espaço 

geográfico em regiões equiproblemáticas, supostamente concretas, Figura 18.  

 

                                                           
8 Cumpre informar que a base cartográfica, fornecida pela Prefeitura Municipal de Joinville, é procedente de 

trabalhos certificados e aprovados dentro das normas cartográficas vigentes, bem como está fundamentada na 

varredura a laser com alta precisão realizada no município, sendo os dados atualmente utilizados para o 

desenvolvimento dos projetos de gestão municipais, principalmente voltados à problemática das inundações.  
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Figura 18 - Esquema conceitual de cruzamento de informações em um SIG. 

 
 

Conforme Medeiros & Câmara (2001, p.9) a áreas potencialmente sujeitas a 

inundações fomam-se por processos similares, possuindo certos atributos ou indicadores 

ambientais para caracterizá-las: morfologia suave, normalmente limitadas pelas encostas dos 

vales; nível freático elevado e por conseguinte, com drenagem interna deficiente; vegetação 

com espécies adaptadas a condições de umidade excessiva; e inundações ocasionais de cursos 

d’água.  

Para sistematizar a aplicação dos métodos no desenvolvimento desta pesquisa foi 

gerado um fluxograma (Figura 19) apresentando as etapas desenvolvidas.  
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Figura 19 - Fluxograma ilustrativo da modelagem implementada em SIG para geração do Mapa de Suscetibilidade a Inundações da bacia hidrográfica do Rio Cachoeira –

Joinville/SC.  
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A etapa E1 corresponde a estruturação e planejamento da pesquisa. Esta etapa da 

pesquisa contou com a fase de levantamento de dados cartográficos junto a Prefeitura 

Municipal de Joinville/SC (mapas, cartas e fotografias aéreas), bem como saídas a campo para 

realizar o reconhecimento da área de estudo. A definição das variáveis ambientais utilizadas 

na avaliação do processo de inundação considerou a revisão teórica da temática da pesquisa, 

os dados cartográficos disponíveis, bem como as características peculiares da área de, ou seja: 

alta taxa de impermeabilização do solo, pequena variação de declividade em sua extensão 

bem como predomínio de canalização e retilinização dos cursos d’água da bacia hidrográfica 

em estudo. 

O desenvolvimento da etapa E2 refere-se a entrada de dados no SIG da pesquisa. 

Elaborou-se uma base de dados georreferenciada construída através do levantamento das 

variáveis ambientais inerentes ao processo de inundação na área de estudo. Esta base está 

composta por 04 (quatro) planos temáticos, em escala nominal, e as respectivas classes 

temáticas de análise para as avaliações ambientais, com vistas a analisar a suscetibilidade a 

inundações na bacia hidrográfica do Rio Cachoeira – Joinville/SC. Esta etapa da pesquisa 

realizou-se com o a utilização da plataforma ESRI com o ArcGIS 10.  

Os quatro planos de informação temática que fizeram parte deste estudo 

caracterizaram a área de estudo nos seguintes aspectos: declividade, uso do solo, solos, e 

geomorfologia.  

Para o plano de informação Declividade (E2.1), Apêndice A,  utilizou-se os dados pós-

processados do levantamento realizado por sensor laser scanner contemplando a área urbana 

do município de Joinville/SC no ano de 2007. Os dados empregados referem-se a grids 

regulares com espaçamento de 02 (dois) metros a partir do qual foi construído o Modelo 

Digital de Elevação – MDE – da área de estudo, gerados valores de declividade e agrupados 

segundo os intervalos de classes propostos por Herz & R. De Biasi (1989):  

 < 5%: limite para instalações urbano–industriais utilizado internacionalmente; 

 5-12%: este limite possui algumas variações quanto ao máximo a ser estabelecido 

(12%), pois alguns adotam as cifras de 10% e/ou 13%, esta faixa define o limite 

máximo do emprego da mecanização na agricultura;  

 12-30%: o limite de 30% é definido por legislação federal, Lei 6766/79 - Lei de 

parcelamento do Solo, como limite máximo para urbanização sem restrições, a partir 

do qual toda e qualquer forma de parcelamento far-se-á através de exigências 

específicas; 
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 30-47%: O Código Florestal, Lei nº 4771/65, fixa o limite de 25º (47%), como limite 

de corte raso, a partir do qual a exploração só será permitida se sustentada por 

cobertura de florestas; 

 > 47%: O Artigo 10 da Lei nº 4771/65, que estabelece o Código Florestal, prevê que na 

faixa situada entre 25º (47%) a 45º (100%), “não é permitida a derrubada de florestas 

(...) só sendo tolerada a extração de toros, quando em regime de utilização racional, 

que vise a rendimentos permanentes". 

De Biasi (1989) cita que a definição das classes de declividades deverá estar 

relacionada as particularidades da pesquisa, ou seja, o autor deverá optar pelas classes que 

necessita para seu trabalho, mas é recomendável que se utilize o que já está estabelecido por 

lei para os diferentes usos e ocupação territorial. Com vistas a maior detalhamento dos dados 

de declividade, optou-se por utilizar nesta pesquisa a classe de declividade de 20% em virtude 

da bibliografia consultada citar a representatividade desta classe de declividade para a área de 

estudo. 

Para confecção do plano de informação Uso e Ocupação do Solo (E2.2), Apêndice B, 

realizou-se a interpretação das Ortofotos de 2007, com produto final na escala 1:2.000. Após 

análise da área foram estabelecidas 07 classes de uso e cobertura do solo: vegetação arbórea, 

vegetação arbustiva, vegetação rasteira, mangue, solo exposto, cultura e área urbana (área 

impermeabilizada), Figura 20. As chaves de interpretação utilizadas no mapeamento são 

apresentadas no Quadro 5. 

Figura 20 - Representação das classes de uso e cobertura do solo da bacia hidrográfica do Rio Cachoeira – 

Joinville/SC.  
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Quadro 5- Chaves de interpretação empregadas para a elaboração do mapa de uso e cobertura do solo. 

Classe Descrição Amostra 

Área urbana 

 

Caracteriza-se pela presença de 

edificações e padrões de forma 

regulares e retilíneos ligados ao 

arruamento. 

 

 

Mangue 

Áreas localizadas junto a foz do 

Rio Cachoeira, identificáveis 

pela textura característica da 

vegetação e associadas a fatores 

ligados a dinâmica flúvio-

marinha. 

 

 

Cultura 

Áreas de cultivo identificadas 

pelo padrão linear de disposição 

dos elementos. 

 

 

Vegetação arbórea 
Áreas de tonalidade mais escura 

e textura grosseira. 

 

 
 

Vegetação arbustiva 

Este tipo de vegetação tende a 

apresentar tonalidades mais 

claras e porte inferior em 

relação a vegetação arbórea, 

bem como apresenta textura 

média. 

 

 
 

Vegetação rasteira 

Vegetação de menor porte, 

tonalidade mais clara e textura 

mais fina. 

 

 
 

Solo exposto 

Tonalidades claras (tons 

avermelhados e amarelados) e 

textura fina. 

 

 
 

 

O plano de informação referente aos Solos (E2.3) da área de estudo, Apêndice C, 

caracteriza-se através das seguintes classes: argissolo amarelo, cambissolo háplico e flúvico, 
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gleissolo, neossolo e solo indiscriminado de mangue. Os dados foram fornecidos pela 

Prefeitura Municipal de Joinville/SC, SEPLAN, e referem-se aos Estudos de Levantamento da 

Cobertura Pedológica do Município de Joinville/SC, realizado Professor Antonio Uberti em 

2009, na escala 1:10.000, Figura 21. 

 

Figura 21 – Representação das classes de solo da bacia hidrográfica do Rio Cachoeira – Joinville/SC. 

 
 

O plano de informação de geomorfologia (E2.4), Apêndice D, foi elaborado mediante 

utilização de pares estereocópicos de fotografias aéreas. Realizou-se inicialmente a 

fotointerpretação, com a utilização de estereoscópio de espelho, das aerofotos na escala de 1: 

25.000, do ano de 1978.  

A extração das feições geomorfológicas seguiu a seguinte seqüência: inicialmente 

delimitou-se a hidrografia, em seguida as planícies subdivididas em fluvial e lagunar, as 

elevações em forma de colinas, outeiros e montanhas, as quebras de declive, e por fim 

delimitou-se a planície de maré, as planícies colúvio- aluvionares e fez-se a identificação dos 

cortes antrópicos. Procurou-se determinar as formas de relevo básicas da bacia, bem como 

modelados que podem condicionar e receber as inundações. 

O passo seguinte na construção do mapa geomorfológico foi a digitalização das 

feições. Utilizou-se o software ArcGis e como material de apoio as curvas de nível da área de 

estudo (intervalo de 2m), o mosaico das aerofotos de 2007, a Carta de Geomorfologia 

Joinville, escala 1:100.000, ano de 2003, elaborada pelo IBGE no âmbito do projeto GERCO 

e a visualização tridimensional da área com a utilização dos dados de laser scanner de 2007, 

no aplicativo ArcScene, Figura 22 e Figura 23. 
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Figura 22 - Representação da delimitação das classes temáticas para o plano de informação geomorfologia. 

 
 

Figura 23 - Visualização tridimensional da área de estudo utilizada no âmbito da caracterização geomorfológica. 

 
 

A etapa E3 corresponde a modelagem ambiental proposta para a área de estudo. Para a 

realização das avaliações utilizou-se um algoritmo classificador de média ponderada (E3.2), 

aplicável a uma estrutura de matrizes, no qual cada célula corresponde a uma unidade 

territorial (Dias et. al, 2004). A aplicação da média ponderada, de acordo com Eastman et al. 

(1995) é a técnica mais utilizada em projetos que envolvam análise espacial.  

A aplicação deste método implica a inferência aos dados de entrada de pesos em 

função da importância destes para com a hipótese sobre consideração, no caso da presente 

pesquisa relacionado ao processo de inundação. A ponderação das classes para cada plano de 

informação é realizada através de pesos definidos empiricamente. Os planos de informação 
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ponderados são então somados através de uma soma ponderada na qual cada plano de 

informação recebeu pesos segundo sua importância relativa. 

O algoritmo utilizado, aplicável a estruturas de matrizes ou matriciais, é apresentado 

pela fórmula (1): 

 

MPn = ∑k   [ Pk (Nk) ] / ∑k  Pk  (1) 

 

 

onde: 

MPn = média ponderada a ser atribuída a cada unidade de resolução espacial; 

Pk = peso atribuído ao plano de informação “k”; 

Nk = valor representativo de uma classe do plano de informação “k”,  

n = número de planos de informação envolvido no cômputo. 

 

Conforme Xavier da Silva (2001), o somatório dos pesos dos planos de informação ao 

ser normalizado, passando a ser expresso no intervalo entre 0 e 1, com a soma dos pesos 

significando a unidade (1), tem-se postulado a inserção na avaliação de todas as variáveis 

(planos de informação com suas possíveis classes) contribuintes para a possibilidade de 

ocorrência do evento estimado. A fórmula da média ponderada, modificada, será: 

 

( POSS)i = MPn =  ∑k   [ Pk (Nk) ]  

 

(2) 

 

onde: 

(POSS)i = possibilidade de ocorrência de um evento ou entidade ambientais. 

 

A Figura 24 exemplifica a estrutura de dados por "planos de informação" utilizada 

nesta pesquisa. Esta estrutura corresponde a uma matriz tridimensional Ai,j,k, na qual existe 

um primeiro plano ou referencial geográfico (estrutura de georreferenciamento), sendo que a 

latitude (i) e a longitude (j) definem a localização de qualquer ponto constante da base de 

dados, havendo uma terceira coordenada (plano de informação) que é definidora da posição 

do ponto ao longo do seu eixo taxonômico. 

 

 

 

n n 

n 
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Figura 24 - Estrutura de dados por planos de informação. 

 

 
 

A etapa E3.3 corresponde a inferência de pesos as variáveis ambientais mapeadas. 

Nesta etapa realizou-se a ponderação das classes e dos planos de informação segundo a 

atribuição de pesos, de maneira empírica, com vistas a construir o mapa de suscetibilidade as 

áreas de inundação na bacia hidrográfica do rio Cachoeira – Joinville/SC. Os valores - pesos 

de cada classe – foram previamente determinados entre 1 a 5 para cada variável, indicando 

menor (1) e maior contribuição (5) destes a ocorrência do processo de inundação, Quadro 6.  

 
Quadro 6 - Caracterização dos pesos atribuídos as classes temáticas. 

Classificação (contribuição da classe temática ao 

evento de inundação) 

Peso 

Muito Alta 5 

Alta 4 

Média 3 

Baixa 2 

Muito baixa/nula 1 

 

Os planos temáticos selecionados para avaliação do processo de inundação e as 

respectivas inferências de pesos são apresentados nos Quadro 7, Quadro 8, Quadro 9, Quadro 

10. 

A atribuição dos pesos no SIG realizou-se através da transformação de arquivos 

vetoriais - formato em que foram mapeadas as variáveis - para raster (arquivo matricial) para 

atribuir esta informação de suscetibilidade nos valores de pixel gerados na imagem raster 

final gerada. Foi utilizada a ferramenta reclass da plataforma ArcGis 10 para a atribuição dos 

pesos as classes temáticas. 
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Salienta-se que a o processo de reclassificação através da atribuição de pesos é um 

processo que caracteriza-se pela subjetividade, refletindo desta forma um determinado nível 

de conhecimento dos processos e condições envolvidas por especialistas. 

O Quadro 7 apresenta a atribuição de pesos ao plano temático declividade, sendo que a 

suscetibilidade a inundação para as diferentes classes de declividade relaciona-se ao potencial 

de concentração de fluxo, sendo este mais elevado junto as declividade mais baixas. Contudo, 

deve-se ressaltar que quanto maior a declividade, maior é o escoamento superficial e menor a 

infiltração, contribuindo com o acúmulo de água nas áreas mais baixas e menos declivosas. 

 
Quadro 7 - Peso atribuído às classes do plano de informação Declividade*. 

 

 Classe Temática Peso 

       > 5% 5 

   5 a 12% 4 

 12 a 20% 3 

 20 a 30% 2 

 30 a 47% 1 

      > 47% 1 

* O detalhamento do Mapa de Declividade está presente no Apêndice A. 

 

O plano temático Uso do Solo é apresentado no Quadro 8, e conta com 07 classes. A 

atribuição dos pesos baseou-se na avaliação da suscetibilidade de cada classe temática à 

inundação, bem como sua contribuição ao processo de escoamento superficial. Com isto, tem-

se que as áreas cobertas por vegetação tendem a aumentar a capacidade de infiltração da 

precipitação e retardar o pico de inundação, sendo a densidade da cobertura vegetal 

importante fator de avaliação, visto que quanto mais densa a cobertura vegetação, maior a 

interceptação da água precipitada.  

Cabe ressaltar que as áreas de vegetação pertencente ao ecossistema manguezal esta 

orientação não se aplica, visto serem altamente suscetíveis à inundação em função de 

características geomorfológicas e pedológicas. 

As áreas nas quais ocorre maior impermeabilização, as áreas urbanizadas, tendem, 

conforme Botelho (2011), a favorecer o “escoamento das águas, que atingem seu exultório 

mais rapidamente e de forma mais concentrada, gerando aumento da magnitude e frequência 

das enchentes nestas áreas” (BOTELHO, 2011, p.72), com isto sua contribuição ao processo 

de inundação é maior. 
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Quadro 8 - Peso atribuído às classes do plano de informação Uso do Solo*. 

* O detalhamento do Mapa de Uso do Solo está presente no Apêndice B. 

 

A atribuição de pesos ao plano temático Solos, Quadro 9, realizou-se por meio da 

análise das seguintes características para cada classe presente na área de estudo: absorção de 

água, profundidade, textura e a proximidade do lençol freático. 

Os argissolos são normalmente bastante intemperizados, com marcante diferenciação 

de horizontes, com um B de acúmulo de argila, bem como com aumento de argila em 

profundidade (LEPSCH, 2010). Esta diferença de textura entre o horizonte A, mais arenoso, e 

o B, mais argiloso, representa um obstáculo à infiltração da água, diminuindo a 

permeabilidade do solo e favorecendo o escoamento superficial e subsuperficial na zona de 

contato entre os horizontes (GUERRA & BOTELHO, 2001). 

Os cambissolos são solos em início de formação, ou embriônicos. São subdivididos 

pelo Sistema Brasileiro de Classificação de Solos -  SiBCS – em três subordens: Cambissolos 

Húmicos, Flúvicos e Háplicos, sendo os dois últimos de ocorrência na área de estudo. Os 

háplicos são os mais comuns e costumam ocorrer nas encostas, já os flúvicos desenvolvem-se 

associados a planícies fluviais (LEPSCH, 2010). Os cambissolos possuem horizonte B 

incipiente (Bi) caracterizado pela presença de muitos minerais primários de fácil 

intemperização, ausência ou fraca presença de cerosidade, textura variando de franco-arenosa 

a muito argilosa. Apresentam, em sua maioria, teor de argila relativamente uniforme em 

profundidade, possuindo gradiente textural baixo (exceção aqueles derivados de depósitos 

aluvionares), com drenagem variando de acentuada a imperfeita (GUERRA & BOTELHO, 

2003). 

Os perfis mais típicos de cambissolos ocorrem em áreas de relevo acidentado 

(LEPSCH, 2010), devido à presença de afloramentos de rocha e/ou pedregosidade e sua 

localização em áreas de relevo muito dissecado, apresentam restrições quanto a práticas 

agrícolas. Na avaliação dos processos de inundação a presença de cambissolos flúvicos indica 

 

 Classe Temática Peso 

 Vegetação Rasteira 3 

 Vegetação Arbustiva 2 

 Vegetação Arbórea 1 

 Mangue 5 

 Cultura 3 

 Solo Exposto 4 

 Mancha Urbana  5 
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a proximidade do lençol freático junto à superfície enquanto condicionante do processo de 

infiltração. 

O solo do tipo neossolo litólico são solos com pouca ou nenhuma evidência de horizontes 

pedogenéticos subsuperficiais. São solos pouco evoluídos, com no máximo 50 cm até o contato 

com o substrato rochoso (GUERRA & BOTELHO, 2003). Formam-se em materiais 

praticamente inerte, sem argilas, e são extremamente resistentes ao intemperismo ou estão 

expostos recentemente aos processos pedológicos em que os típicos horizontes diagnósticos estão 

ausentes. Ocorrem predominantemente em declives fortes de áreas com relevo movimentado 

(LEPSCH, 2010). Sua característica de serem solos rasos ou muito rasos condiciona sua rápida 

saturação favorecendo o escoamento superficial (GUERRA & BOTELHO, 2003). 

Na área de planície, sobre os depósitos aluviais, se desenvolve o gleissolo. São solos 

hidromórficos, mal drenados, pouco profundos, com ou sem mosqueado, distróficos ou 

eutróficos, dependendo da natureza do material sobre o qual se desenvolveram (GUERRA & 

BOTELHO, 2003). Devido a caracterizar-se pela proximidade do lençol freático e por ser 

argiloso, o gleissolo háplico representa condicionante para a ocorrência do fenômeno 

inundação.  

Há também a presença dos solos indiscriminados de mangue, que se caracterizam por 

serem terrenos halomórficos, alagados, localizados junto a desembocaduras dos rios, nas 

reentrâncias da costa e nas margens de lagoas diretamente afetadas pela influência das marés. 

Dadas suas características, ele é muito suscetível às cheias. 

 
Quadro 9 - Peso atribuído às classes do plano de informação Solo*. 

* O detalhamento do Mapa de Solos está presente no Apêndice C. 

 

O Quadro 10 apresenta as classes temáticas referentes ao mapeamento geomorfológico. 

De acordo com IBGE (2003) os depósitos de planície de maré constituem-se por áreas planas 

levemente inclinadas em direção ao mar e localizadas junto à foz dos rios. São periodicamente 

inundadas pelo ingresso da água do mar por ocasião das marés, com isto tem-se para esta feição a 

 

 Classe Temática Peso 

 Cambissolo Háplico 2 

 Cambissolo Flúvico 4 

 Gleissolo 5 

 Argissolo 2 

 Neossolo 1 

 Solo indiscriminado de mangue 5 
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atribuição de peso máximo a suscetibilidade a inundação. A ocorrência desta feição 

geomorfológica junto à foz dos rios revela as condições nas quais os mangues encontram as 

condições ideais de desenvolvimento: pouca declividade do fundo oceânico, o que facilita o 

ingresso da água salgada, associada a baixos níveis de energia cinética (GERCO, 2002). Desta 

forma, os depósitos de planície são caracterizados como uma forma geomorfológica altamente 

sujeita a inundações, tanto por incursão de águas marinhas durante as marés cheias, quanto por 

chegada de água drenada em toda bacia em momentos de chuvas. 

A feição de terraço lagunar (ou lacustre) corresponde a “área plana resultante do 

processo de acumulação lacustre associada lateral e verticalmente com depósitos de leques 

aluviais” (IBGE, 2003), corresponde a antiga área de laguna periférica que foi colmatada com 

o tempo. Sua ocorrência associada à planície de maré representa suscetibilidade alta à 

inundação. 

O terraço fluvial constitui-se de áreas planas, levemente inclinadas, apresentando 

rupturas de declive em relação ao leito do rio e às várzeas. Pode apresentar-se dissecado 

devido à mudança de nível de base e consequentes retomadas erosivas (IBGE, 2003). 

Conforme Christofoletti (1981), os terraços fluviais podem ser definidos como antigas 

planícies de inundação, em que sua topografia mais elevada, comparada ao terraço lagunar e 

planície de maré, faz com que sua suscetibilidade a inundação não seja tão elevada quantos 

estas.  

Na transição encostas-planícies, são encontradas superfícies constituídas de 

sedimentos de encosta e fluviais. As planícies colúvio aluvionares são depósitos dos sopés de 

encosta, possuem superfícies em rampas no contato encosta - fundo de vale e localizam-se em 

topografias mais elevadas quando relacionadas as feições descritas anteriormente.  

As elevações em forma de colinas representam as superfícies de dissecação com 

alturas médias em torno da cota altimétrica até 50 (cinquenta) metros; as elevações de 

morrarias (outeiros) tem suas alturas variando entre 50 e 200 metros, enquanto as elevações 

com encostas mais longas e com maior declividade alcançam alturas superiores a 200 metros 

(deveria ser 300 metros segundo o IBGE), constituindo elevações características de 

montanhas (IBGE, 2003).  
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Quadro 10 - Peso atribuído às classes do plano de informação Geomorfologia*. 

* O detalhamento do Mapa de Geomorfologia está presente no Apêndice D. 

 

Na etapa E3.4 relacionou-se a sobreposição dos mapas temáticos com a utilização de 

um algoritmo de média ponderada com vistas a identificação das áreas de risco à inundação. 

Os pesos expressaram a ordem de importância dos fatores no processo. Cada tema foi 

associado a uma tabela de forma a quantificar suas classes através da atribuição das notas 

consideradas. Desta forma, foi possível a geração de uma grade numérica em que cada classe, 

representada por seu respectivo peso, se encontra espacializada. 

Para o processamento das avaliações ambientais dos planos temáticos, propiciando as 

áreas de suscetibilidade à inundação, procurou-se hierarquizar a contribuição e importância de 

cada tema (plano de informação) bem como empregando o que é discutido na literatura sobre 

o fenômeno das inundações. Desta forma, utilizou-se os seguintes parâmetros de definição: 

geomorfologia (peso 35%), uso e ocupação do solo/cobertura vegetal (peso 30%), declividade 

(peso 20%), solos (peso 15%). Os tipos de solo recebem as menores porcentagens por já 

refletirem em si a influência de outras variáveis como tipo de relevo e declividade.  

Na etapa E4 realiza-se a avaliação das áreas suscetíveis a inundação junto aos 

instrumentos legais de ordenamento territorial na bacia Hidrográfica do Rio Cachoeira – 

Joinville/SC, bem como a validação do método de modelagem ambiental proposta.  

Para a avaliação e validação do método proposto, E4.2, realizou-se a comparação das 

áreas de suscetibilidade a inundação obtidas na modelagem ambiental proposta nesta pesquisa 

junto as manchas de inundação oficiais da Prefeitura Municipal de Joinville/SC, constantes no 

Plano de Drenagem Urbana Municipal. Este instrumento legal apresenta as manchas de 

inundação para diferentes tempos de retorno (TR5, TR10, TR25 e TR50). Os resultados da 

avaliação do método são apresentados no Capítulo V. 

 

 Classe Temática Peso 

 Elevações na forma de colinas 1 

 Elevações na forma de morrarias  1 

 Elevações na forma de montanhas 1 

 Terraço Fluvial 4 

 Terraço Lagunar 5 

 Planície Colúvio-Alúvionar 4 

 Planície de Maré 5 
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Na etapa E4.3 e E4.4 realizou-se a sobreposição das áreas de inundação aos mapas de 

renda
9
, com vistas a caracterizar a população que reside nas áreas suscetíveis a ocorrência de 

inundação. Fez-se ainda o cruzamento de dados junto aos mapas constantes na Lei 261/2008, 

referente ao Plano Diretor Sustentável de Joinville/SC e Lei Complementar n° 312/2010, que 

estabeleceu diretrizes para o parcelamento e uso e ocupação do solo em Joinville/SC. Desta 

forma buscou-se avaliar a destinação que é dada para estas áreas bem como a presença de 

instrumentos com vistas a mitigar a ocorrência destes eventos. Os resultados são apresentados 

no Capítulo V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9
 Mapas elaborados com dados referentes ao Censo 2010 IBGE. 



84 

 

5 RESULTADOS E AVALIAÇÃO 

5.1 MAPA DE SUSCETIBILIDADE A  INUNDAÇÃO 

 

A aplicação da modelagem ambiental proposta resultou no mapa contendo as áreas de 

suscetibilidade a inundação na bacia hidrográfica do Rio Cachoeira – Joinville/SC 

apresentado em cinco classes de suscetibilidade a inundação: muito alta, alta, média, baixa e 

muito baixa/nula. Identifica-se que a área de estudo caracteriza-se por apresentar 

predominância de áreas de suscetibilidade à inundação entre alta e muito alta (56%), 

conforme visualiza-se no  Quadro 11 e Mapa  1.  

O índice elevado de suscetibilidade a inundação na área urbana da bacia hidrográfica 

do Rio Cachoeira correlaciona-se diretamente a geomorfologia da região, cujas feições 

geomorfológicas apresentam alta suscetibilidade a inundações (planície de maré, terraço 

fluvial, terraço lagunar e planície colúvio aluvionar, configurando as feições encontradas no 

fundo dos vales), associadas à altas taxas de impermeabilização do solo (áreas urbanizadas) e 

baixas declividades (< 12%). Além disso, estas áreas apresentam solos hidromórficos 

(gleissolo, solos indiscriminados de mangue, cambissolos flúvicos), os quais não permitem 

muita infiltração de água e até pode ocorrer de o lençol freático extravasar na superfície, 

contribuindo para as inundações. 

As áreas classificadas como suscetibilidade média a inundação (22%) caracterizam-se 

também pela alta taxa de impermeabilização do solo (correspondente as áreas urbanizadas), e 

predominantemente localizam-se em declividades superiores a 12%, estando relacionadas a 

geomorfologia caracterizada por elevações em forma de colinas e morrarias. 

 
Quadro 11 – Áreas divididas por classe de suscetibilidade a inundação. 

 Classes de suscetibilidade a inundação Área (%) 

 Muito Alta 32 

 Alta 24 

 Média 22 

 Baixa 21 

 Muito baixa/nula 2 
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Mapa 1 - Áreas de suscetíveis a inundação na bacia hidrográfica do Rio Cachoeira – Joinville/SC 
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As classes de suscetibilidade a inundação baixa e muito baixa/nula, (23%), 

relacionam-se as áreas nas quais o uso do solo apresenta cobertura vegetal mais representativa 

(vegetação arbustiva e arbórea), declividades superiores a 20%, e feições geomorfológicas 

relacionadas a elevações na forma de morrarias e montanhas.  

Em relação as tipologias de uso e cobertura do solo inseridas nas áreas de alta 

suscetibilidade a inundação tem-se que a área urbana, correspondente a área 

impermeabilizada, apresenta 77,6% de predominância em relação as demais classes de uso e 

cobertura do solo da área de estudo, Quadro 12.  

 

Quadro 12 – Tipologias de uso e cobertura do solo presentes em área de alta suscetibilidade a inundação na 

bacia hidrográfica do Rio Cachoeira. 

Uso e Cobertura do Solo Área (%) 

Área urbana 77,6 

Mangue  10,3 

Vegetação rasteira 4,2 

Vegetação arbustiva 2,7 

Solo exposto 2,6 

Rio 2,2 

Vegetação arbórea 0,4 

Cultura 00 

 

Este índice traduz a alta taxa de impermeabilização presente na bacia hidrográfica do 

Rio Cachoeira, condicionando elevados índices de escoamento superficial, visto que a 

infiltração da água precipitada é reduzida. Por tratar-se da área mais densamente ocupada, 

verifica-se o percentual reduzido da vegetação (arbórea, arbustiva e rasteira), correspondente 

a apenas 7,3% do total da área, sendo a vegetação fundamental para retardar os picos de 

inundação, além de condicionar melhor infiltração da água precipitada no solo.  

 

Figura 25 – Vista da ocupação da urbanização presente às margens do Rio Cachoeira – Joinville/SC. 
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5.2 AVALIAÇÃO GEOESPACIAL DAS ÁREAS SUSCETÍVEIS AO FENÔMENO DE 

INUNDAÇÃO 

 

Com vistas a visualizar a configuração socioeconômica da população inserida nas 

áreas suscetíveis a inundação
10

, procedeu-se a sobreposição destas áreas, identificadas pela 

modelagem ambiental realizada, aos dados de renda mensal, Mapa 02, Gráfico 1, do 

município de Joinville/SC
11

.  

 

Gráfico 1 – Rendimento mensal médio dos domicílios particulares permanentes (IBGE, 2010), agrupados por 

bairro, e localizados em áreas suscetíveis a inundação na bacia hidrográfica do Rio Cachoeira – Joinville/SC. 

 

 

 

Realizou-se também o cruzamento das áreas de suscetibilidade a inundação aos dados 

relacionados a Lei Complementar nº 312 /2010, Mapa 3
12

,  e Figura 27, que estabelece 

diretrizes para o parcelamento e uso e ocupação do solo em Joinville/SC, com vistas a 

visualizar os usos previstos por este instrumento legal junto a estas áreas de fragilidade 

ambiental. Para sintetizar os resultados construiu-se um quadro apresentando a configuração 

de cada bairro inserido em área de suscetibilidade a inundação, Quadro 13. 

 

 

                                                           
10

 Os dados utilizados nesta análise referem-se as áreas de suscetibilidade muito alta a inundação por 

representarem as áreas com maior propensão à ocorrência destes fenômenos e nas quais as ações de ordenamento 

territorial devem ser direcionadas. 
11

 IBGE - Censo 2010. 
12

 A descrição das classes contidas na Lei Complementar 312/2010 são apresentadas no Apêndice E. 
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Mapa 2 - Sobreposição da mancha de inundação aos dados de renda dos bairros da bacia hidrográfica do Rio 

Cachoeira – Joinville/SC. 
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Quadro 13 – Sobreposição das áreas de suscetibilidade alta a inundação aos dados de Renda¹ e Zoneamento² do 

município de Joinville/SC. 

Bairro 
Zonas 

(Lei Complementar n°. 312 de 2010) 

Área suscetível a 

inundação 

Renda 

(R$) 

Fatima ZR6, ZCD1, SE6b-02 95% 2021,33 

Centro SE5, SE2, ZR5, ZCD1, ZR4a, ZCD4 91% 7117,91 

Bucarein ZCE, SE6a, SE1, ZCT 89% 4913,55 

Zona Industrial Tupy ZI-02, ZCD1 82% 2463,79 

Guanabara SE5, ZR5, ZCD4, ZCD3b 76% 2915,48 

Adhemar Garcia ZCD4, ZR4a 68% 2341,57 

Boa Vista ZR4a, SE2, ZCD1, ZR1,ZCD3d, SE5,  65% 2829,04 

Jarivatuba ZR4a, ZCD1, ZCD3b 53% 2042,31 

Anita Garibaldi ZR5, ZR2b, ZCD3b 46% 5465,36 

Santo Antônio ZCE, SE6a, ZCD1, ZR6, SE6A, ZCD4 45% 4790,57 

América ZR5, ZR20, ZCD3b, ZCD1, ZR1, ZCD4, SE6a 44% 7009,27 

Itaum ZR5, ZCD3b, ZCD4, ZCD1 43% 2495,31 

João Costa ZR4a, ZCD4, ZR5 31% 2199,84 

Boehmerwald ZR5, ZCD3b, ZR4a 28% 2218,26 

Petrópolis ZR4a, ZCD1, ZCD3b, ZR2b 25% 2267,46 

Floresta ZCD1, SE6a, ZCD4, ZR5, ZR4a, ZPR1 24% 3349,56 

Costa e Silva ZR5, ZCD1, ZR4b, ZCD3b 21% 3503,11 

Saguaçu ZR3, ZCD1, ZCD3b, ZR1, SE6b 01 E 06, ZR5 15% 4688,46 

Bom Retiro ZR5, ZCD4 15% 3673,30 

Parque Guarani ZR2B, ZCD3B, ZR4a 13% 2075,64 

Atiradores ZR6, ZCE, ZCD3b, SE3, ZCD4 10% 8127,86 

Gloria ZR3, ZCD4, ZR4b, ZCD3b, ZR1, ZCD1 6% 5508,15 

Itinga ZR4a, ZCD3b, ZR2b, ZPR2, ZCD4 5% 2123,16 

Zona Industrial Norte ZI-01f, ZCD6 1% 1880,76 

Média de Renda no município de Joinville/SC 2.853,24 

Fonte: 1: IBGE - Censo 2010;  2: Lei Complementar nº 312 /2010 - Estabelece diretrizes para o parcelamento e 

uso e ocupação do solo em Joinville/SC. 
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Mapa 3 – Sobreposição da mancha de inundação aos dados de zonemaneto da bacia hidrográfica do Rio 

Cachoeira – Joinville/SC. 
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O cruzamento de informações, Quadro 13, apresenta o indicativo que 07 dos 23 

bairros inseridos em áreas suscetíveis a ocorrência de inundação possuem comprometimento 

superior a 50% de suas áreas (m²) inseridas em áreas de fragilidade ambiental.  

Outra informação importante diz respeito a renda da população residente nestas áreas, 

o Gráfico 1 apresenta a distribuição de renda por bairros da bacia hidrográfica do Rio 

Cachoeira inseridos em áreas de suscetibilidade a inundação, no qual visualiza-se que alguns 

destes, 11 (onze) primeiros apresentados no gráfico, possuem renda superior a média do 

município de Joinville/SC. As maiores rendas da área de estudo são, respectivamente, dos 

bairros: Atiradores, Centro e América. 

O nível de renda mais elevado da população residente neste local está ligado a gênese 

da formação do município de Joinville/SC que ali estabeleceu seu núcleo de colonização e 

comercialização. A Figura 26 refere-se a evolução urbana do município, no qual tem-se que o 

parcelamento do solo evolui no entorno de um núcleo central. O detalhamento da área central 

apresenta os bairros a partir dos quais ocorreu a evolução urbana, sendo estes os que 

apresentam, atualmente, a maior renda do município.  

Esta gênese de ocupação está atrelada à formação histórica das cidades brasileiras, nas 

quais a população buscava ocupar as áreas planas da cidade, comumente próximas a cursos de 

água para transporte e escoamento da produção. Devido a esse modo de ocupação parte da 

população hoje se encontra sobre sítios em condições desfavoráveis ao assentamento humano, 

como áreas susceptíveis a inundação.  

O bairro de Joinville denominado Centro, com renda mensal de 14 salários mínimos
13

, 

constitui um dos bairros mais susceptíveis a inundação, possuindo 91% da sua área inserida 

em suscetibilidade muito alta ao acontecimento deste fenômeno. A ocorrência de inundações 

neste bairro é altamente prejudicial, visto que afeta não apenas seus moradores, há também a 

população de menor renda que habita outros bairros do município e que devido à existência e 

concentração das atividades do comércio e prestação de serviços, tem ali seu local de 

trabalho, podendo ser diretamente afetada por ocasião destes estabelecimentos 

encerrarem/paralisarem suas atividades devido aos prejuízos provocados pelas inundações.  

 

 

 

 

 

                                                           
13

 Cálculo baseado no salário mínimo vigente no ano de 2010 (R$ 510,00), de acordo com a Lei 12255/2010. 
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Fonte: JOINVILLE (1987), adaptado pela autora. 

 

Caso semelhante ocorre em relação a Zona Industrial Tupy, que constitui-se pela gleba 

de 1.208.000m² localizada no bairro Boa Vista (IPPUJ, 2011), e possui 82% de sua área 

inserida em área de suscetibilidade a inundação, sendo a ocorrência destes eventos sentida não 

apenas localmente, mas também junto a população que tem sua colocação profissional nesta 

área. Em contraponto, tem-se a Zona Industrial Norte de Joinville, a qual possui apenas 1% se 

sua área total classificada como muito alta suscetibilidade a inundação constituindo, do ponto 

de vista de fragilidades ambientais ligadas a estes eventos, ambiente mais adequado ao 

assentamento deste segmento de atividades, visto sua importância socioeconômica ao 

município. 

Figura 26 - Evolução Urbana do Município de Joinville/SC e detalhamento da área central.  

 

Áreas Parceladas – Sede Joinville/SC 

  Até 1924 

 De 1924 à 1946 

 De 1946 à 1953 
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O cruzamento das informações de suscetibilidade a inundação junto aos dados 

constantes na Lei Complementar nº 312 /2010, que estabelece diretrizes para o parcelamento e 

uso e ocupação do solo em Joinville/SC, é apresentado no Quadro 14 e Gráfico 2. 

 

Quadro 14 – Sobreposição das áreas de suscetibilidade a inundação aos dados do zoneamento ( Lei 

Complementar nº 312/2010). 

Zoneamento 
(Lei Complementar n°. 312 

de 2010) 

Área 
(%) 

Zoneamento 
(Lei Complementar n°. 312 

de 2010) 

Área 
(%) 

ZR5 21,4 ZR2b 2,6 

ZR4a 21,4 ZI-02 2,3 

ZCD2 10,6 ZCT 1,9 

ZCD1 8,9 SE2 1,9 

SE5 7,1 ZCD3b 1,6 

ZR6 6,5 Demais zonas 5,6 

ZCE 4,1   

ZR1 3,9   

 

Gráfico 2 – Zonas inseridas em área de suscetibilidade a inundação na bacia hidrográfica do Rio Cachoeira –

Joinville/SC. 
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De acordo com os resultados apresentados, tem-se que 42,8% da área de 

suscetibilidade a inundação possui destinação de uso, estabelecida pelo zoneamento 

municipal, tanto em virtude da gênese quanto da infraestrutura atualmente existente, voltada 

predominantemente ao uso residencial: 

 
Art. 16. Zona Residencial (ZR) é a destinada à função residencial, unifamiliar e/ou 

multifamiliar, facultados outros usos complementares, e está subdividida em: 

I - Zona Residencial Unifamiliar em Área de Uso e Ocupação Restrita (ZR1) 

II - Zona Residencial Unifamiliar em Área de Uso Restrito (ZR2) 

III - Zona Residencial Multifamiliar em Área de Uso e Ocupação Restrita 

(ZR3) 

IV - Zona Residencial Multifamiliar em Área de Uso Restrito (ZR4) 

V - Zona Residencial Multifamiliar Prioritária (ZR5) 

VI - Zona Residencial Multifamiliar Diversificada (ZR6) 

 (JOINVILLE, 2010). 

 

Dentre as 06 (seis) subdivisões apresentadas por este dispositivo legal para a zona 

residencial, tem-se na área de estudo a predominância das seguintes: a Zona Residencial 

Multifamiliar Prioritária (ZR5) com 21,4% da área e a Zona Residencial Multifamiliar em 

Área de Uso Restrito (ZR4) contando com 21,4% da área total de suscetibilidade alta a 

inundação.  A diferenciação entre estas consiste, de forma sucinta, nas configurações do 

parcelamento do solo permitido, área dos lotes, gabaritos, dentre outros requisitos 

urbanísticos.  

A terceira zona mais expressiva dentro da área de estudo insere-se na Zona de 

Corredor Diversificado – ZCD. Nesta área se concentram os usos residenciais, comerciais e 

de serviços, caracterizando-se como expansão da Zona Central, com centros comerciais à 

escala de bairro e com eixos comerciais ao longo de vias públicas, subdividindo-se em: 

 
I - Corredor Diversificado de Expansão da Área Central ( ZCD1); 

II - Corredor Diversificado de Centro de Bairros (ZCD2); 

III - Corredor Diversificado Principal (ZCD3); 

IV - Corredor Diversificado Secundário (ZCD4); 

V - Corredor Diversificado de Acesso Turístico (ZCD5), 

VI - Corredor Diversificado de Eixo Industrial (ZCD6)  

(JOINVILLE, 2010). 

 

O Corredor Diversificado de Expansão da Área Central (ZCD2) representa 10,6% da 

área total de alta suscetibilidade a inundação, além dos requisitos urbanísticos diferenciados 

em relação a Zona Residencial, tem-se uma amplificação das atividades de comércio 

permitidas nestas zonas. 

Apesar da representatividade pequena quando comparada ao somatório das demais 

zonas inseridas em área de suscetibilidade a inundação, 4,1% da área total, tem-se que 95% da 

área designada como Zona Central, que destina-se preferencialmente às funções da 
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administração pública, do comércio e serviços de âmbito geral, apresentando-se subdividida 

da seguinte forma: Zona Central Tradicional (ZCT) e Zona Central Expandida (ZCE), insere-

se em área de risco. Este dado é de suma importância para a gestão da área, visto que os atos 

da municipalidade concentram-se neste local, bem como arquivos públicos, dentre outras 

documentações e atividades que afetam diretamente todo o município de Joinville/SC. 

 A destinação dos usos de cada área da bacia hidrográfica do Rio Cachoeira, Lei 

Complementar nº 312 /2010, conforme exposto no subitem 3.1.2, tem seu fundamento na Lei 

Complementar 261/08, que diz respeito ao Plano Diretor Sustentável de Joinville/SC. Neste 

dispositivo legal, tem-se que a bacia hidrográfica do Rio Cachoeira encontra-se inserida no 

Perímetro Urbano, e conforme Art. 64 do referido dispositivo legal, com as seguintes 

macrozonas: 

 I - Área Urbana de Adensamento Prioritário (AUAP) - são as regiões que não 

apresentam fragilidade ambiental, possuem boas condições de infraestrutura, sistema 

viário estruturado, transporte coletivo, equipamentos públicos comprovadamente 

capazes de absorver a quantidade de moradores desejada, maior volume de atividades 

voltadas ao setor terciário de baixo impacto e grande número de vazios urbanos; 

 II - Área Urbana de Adensamento Secundário (AUAS) - são as regiões que não 

apresentam fragilidade ambiental, possuem boas condições de infraestrutura, sistema 

viário estruturado, transporte coletivo, equipamentos públicos comprovadamente 

capazes de absorver a quantidade de moradores desejada, maior volume de atividades 

voltadas ao setor terciário com possibilidade de absorver atividades ligadas ao setor 

secundário de baixo impacto e vazios urbanos; 

 III - Área Urbana de Adensamento Especial (AUAE) – são as regiões que não 

apresentam fragilidade ambiental, possuem boas condições de infraestrutura, sistema 

viário estruturado, transporte coletivo, equipamentos públicos;  

 V - Área Urbana de Proteção Ambiental (AUPA) - são as regiões que apresentam 

grandes fragilidades ambientais, caracterizando-se por áreas acima da cota 40, áreas de 

mananciais de água, margens de rios e manguezais e áreas verdes consideradas 

reservas paisagísticas, que necessitam de grandes restrições de ocupação para efetiva 

proteção, recuperação e manutenção. 

Dentre estas áreas, a mais representativa para a área de estudo, de acordo com a 

modelagem ambiental realizada, é a AUAP. Ainda que conste neste dispositivo legal que estas 

áreas não possuam fragilidade ambiental, tem-se, de acordo com esta pesquisa, a ocorrência 
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de alta e muito alta suscetibilidade a inundações tanto na AUAP, quanto na AUAS e AUAE. 

As áreas de feições geomorfológicas ligadas a morrarias e montanhas inserem-se em área de 

proteção ambiental, visto a fragilidade ambiental característica destas para o assentamento 

humano, sendo esta destinação ligada também ao não adensamento populacional de caráter 

significativo atualmente, sendo possível com isto o ordenamento da ocupação nestas áreas.  

Avaliando o macrozoneamento instituído pelo Plano Diretor Sustentável para 

município de Joinville em sua totalidade, ainda que a área de estudo relacione-se apenas a 

bacia hidrográfica do Rio Cachoeira, verifica-se a destinação de áreas voltadas à ocupação 

controlada, sendo estas ligadas a fragilidades ambientais como presença de manguezais, 

planícies costeiras, áreas de proteção de encostas dentre outras. Nestes locais o adensamento 

populacional não é representativo, tão pouco apresenta o caráter irreversível de ocupação 

como presente na área central, podendo ser ordenado para áreas mais adequadas ao 

assentamento humano. 

Verifica-se a presença de dispositivos com o objetivo de prevenção/mitigação dos 

efeitos dos eventos de inundações, tanto na Lei Complementar 312/2010: 

  
Art. 113. Não será permitido o parcelamento do solo em áreas onde as condições 

geológicas, atestadas por profissionais dos setores competentes do Executivo 

Municipal, não aconselhem edificações, em especial: 

I - nos terrenos com declividade igual ou superior a 30% (trinta por cento), salvo o 

disposto no parágrafo único deste artigo; 

II - nos terrenos alagadiços ou sujeitos a inundações, sem o exame e a anuência 

prévia do Executivo Municipal e antes de tomadas as providências estabelecidas 

para assegurar o escoamento das águas, a implantação dos lotes e arruamento fora 

das cotas históricas de enchentes (JOINVILLE, 2010). 

 

Quanto no Plano Diretor Sustentável de 2008 (Lei Complementar 261/2008), na Seção 

VII que trata da Segurança da Cidade, em seu artigo 24: 

 
IV - apoiar e fortalecer a defesa civil, prevendo a criação de órgão específico e do 

Sistema de Informações Geográficas – SIG, visando incentivar a adoção de medidas 

preventivas contra desastres e catástrofes de qualquer natureza, tais como: 

a) os efeitos de enchentes, desmoronamentos e outras situações de risco; 

b) o controle, a fiscalização e a remoção das causas de risco; 

c) o monitoramento dos índices pluviométricos, fluviométricos e maregráficos, 

contribuindo na definição da taxa de permeabilidade do solo na Lei Complementar 

de Ordenação Territorial; 

VIII - a implantação de um programa de Educação Ambiental de Prevenção contra 

Riscos junto à população, em especial nas áreas de vulnerabilidade social; 

IX - atuação efetiva nos casos de sinistros a fim de minimizar os 

danos causados, (JOINVILLE, 2008). 

 
 Quanto aos instrumentos legais de ordenamento territorial da bacia hidrográfica do 

Rio Cachoeira, visto a problemática ligada a suscetibilidade a inundação, bem como a 
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centralização de infraestruturas e serviços nesta área, o poder público vem realizando 

projetos, como o Plano Diretor de Drenagem Urbana – PDDU -, com vistas a identificar 

pontos críticos e soluções para mitigar os efeitos destes eventos. O PDDU apresenta uma série 

de propostas de intervenções para solucionar os problemas relacionados às inundações na área 

central da cidade, tendo como pressuposto que os efeitos adversos das inundações e 

alagamentos tendem a agravar-se com a intensificação da ocupação urbana.  

O entendimento atual da problemática da drenagem urbana no município de Joinville é 

avaliado de maneira mais ampla, visto que: 

 
Historicamente, os projetos de drenagem pluvial no município costumavam 

privilegiar a microdrenagem, em detrimento da macrodrenagem. Isso significa 

observar apenas o escoamento da água em uma determinada região, sem levar em 

conta todo o sistema hídrico,ou seja, a bacia hidrográfica. Essas soluções localizadas 

apenas transferem os problemas de montante (ponto mais alto) para jusante (ponto 

mais baixo) da bacia (JOINVILLE, 2011). 

 

Dentre os encaminhamentos do PDDU, tem-se a adoção conjunta de medidas 

estruturais e não estruturais. A calha principal do Rio Cachoeira é prioritária para a 

implantação das obras, pois a realização de obras nos afluentes aumentará a vazão no Rio 

Cachoeira, onde eles desaguam, o que traz o risco de mais inundações ao longo de sua calha. 

Sem que sejam resolvidos os problemas de cheia no rio principal, as obras realizadas nos 

afluentes não serão efetivas (JOINVILLE, 2011). Em caráter complementar, ações voltadas a 

minimizar os impactos da ocupação humana no meio ambiente também são contempladas, 

dentre estas: 

 
• Realização de zoneamento das áreas inundadas; 

• Controle da erosão do solo e assoreamento dos rios; 

• Adoção de sistemas de previsão e alerta e planos de ação emergencial contra 

inundações; 

• Implantação de programas de Educação Ambiental; 

• Mudanças de legislação e regulamentação em zonas inundáveis visando, 

principalmente, preservar as áreas permeáveis; 

• Incentivo a construções a prova de enchentes; 

• Retirada da população de áreas de risco e sua reinstalação em áreas seguras; 

• Incentivos financeiros para que a população, o comércio e a indústria adotem 

técnicas compensatórias para minimizar o escoamento superficial. Por exemplo: 

bacias, valas, poços e trincheiras para detenção e infiltração das águas, implantação 

de pavimentos porosos, revestimentos permeáveis e coberturas que armazenem 

água;  

• Criação de uma taxa de drenagem (JOINVILLE, 2011). 
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5.3 COMPARAÇÃO COM OS DADOS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 

JOINVILLE/SC – AVALIAÇÃO DO MÉTODO 

 

Com vistas a avaliar o resultado obtido, procedeu-se a sobreposição dos dados obtidos 

pela modelagem ambiental desta pesquisa com as manchas de inundação para os diferentes 

tempos de retorno (TR5, TR10, TR25 e TR50 anos) presentes no PDDU do município de 

Joinville/SC. Apresenta-se os resultados na Figura 27. 

A mancha de inundação referente ao TR50 do PDDU é a que mais aproxima-se da 

área avaliada como alta e muito alta suscetibilidade a inundação resultante da modelagem 

ambiental realizada, especialmente em relação a similaridade das áreas afetadas no vetor norte 

e sul da área de estudo.  

Ressalta-se que o estudo da suscetibilidade a inundação, conforme procedido nesta 

pesquisa, tem como base as características físicas do ambiente que contribuem para que o 

evento de inundação ocorra. Com isto, seus resultados apresentam caráter mais preventivo por 

considerar a configuração do ambiente de forma total e integrada (interligações entre as 

variáveis ambientais avaliadas), diferente do que ocorre, por exemplo, em uma modelagem 

hidrológica centrada em informações metereológicas e dados de precipitação em diferentes 

cenários (tempos de retorno). 

Dentre as diferenças detectadas entre os resultados da modelagem ambiental realizada 

e os dados do PDDU da bacia hidrográfica do Rio Cachoeira atribui-se parte destes as escalas 

diferenciadas dos dados de entrada e as variáveis ambientais inseridas nas análises, visto que a 

modelagem ambiental desta pesquisa não considerou índices pluviométricos e hidrológicos, 

sendo voltada a avaliação e configuração das variáveis física presentes no ambiente e 

passíveis de serem rerepresentadas pelo mapeamento temático (geomorfologia, uso do solo, 

declividade e solos).  

Das áreas de maior discrepância visualizada entre a modelagem ambiental realizada e 

os dados do PDDU, tem-se a encontrada junto a foz do Rio Cachoeira, conforme 

detalhamento apresentado na Figura 28. 
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Figura 27 – Sobreposição entre os dados de suscetibilidade a inundação obtidos na modelagem ambiental 

realizada aos dados do PDDU (em azul), correspondentes aos tempos de retorno TR5, TR10, TR25 e TR50, 

respectivamente. 
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Como a análise de suscetibilidade realizada identificou a configuração física das 

variáveis ambientais, atribuindo maior peso a geomorfologia, e sabendo-se que a área de 

discrepância apresentada na Figura 30 caracteriza-se por feições geomorfológicas altamente 

suscetíveis a inundação (planície de maré e terraço lagunar), solos característicos de mangue, 

além das baixas declividades características de áreas estuarinas, avaliou-se a sobreposição 

desta área a informação das manchas de maré para o município de Joinville/SC
14

 apresentadas 

no PDDU, Figura 29.  

Através do comparativo desta sobreposição verifica-se que a foz do Rio Cachoeira é 

suscetível naturalmente a inundações em virtude de ser afetada pelas marés, conforme 

indicado pela modelagem ambiental realizada. Mesmo que este dado não seja apresentado 

pelo PDDU conjuntamente as manchas de inundação nos diferentes tempos de retorno, este 

instrumento legal prevê a atuação das marés nesta porção do território ao apresentar as 

manchas de maré para diferentes cotas (1,60 e 2,50 metros).  

                                                           
14

 Dados integrantes do PDDU, fornecidos pela Secretaria de Planejamento da Prefeitura Municipal de 

Joinville/SC.  

Figura 28 – Detalhamento da sobreposição entre os dados de suscetibilidade a inundação aos dados do PDDU 

(em azul), correspondente ao TR50 na foz do Rio Cachoeira. 
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Figura 29 – Comparativo da sobreposição dos dados de maré (área hachurada corresponde a mancha referente à 

cota 2,50m) do município de Joinville/SC à modelagem ambiental realizada. 

 

 

 
 

A atuação frequente das marés na área de estudo é conhecida pela população e poder 

público, visto que “as baixas altitudes junto a foz, associadas ao efeito das marés 

astronômicas e metereológicas, e das precipitações pluviométricas, causam frequentes 

problemas de inundações na região central” (JOINVILLE, 2011, p.52). 

Outra área na qual constatou-se maior discrepância em relação ao comparativo entre as 

áreas de inundação, diz respeito a região central do município, próximo a foz do Rio 

Cachoeira,  Figura 30.  

Devido a configuração ambiental da área (variáveis ambientais ligadas a transição 

entre feições geomorfológicas de planície de maré e terraço fluvial, baixas declividades e 

intensa impermeabilização do solo), infere-se a possibilidade da modelagem ambiental ter 
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identificado como áreas de alta suscetibilidade a inundação locais que, na realidade, são 

suscetíveis a outros processos relacionados a índices pluviométricos elevados: alagamentos 

e/ou enxurradas. 

 

 
 

 

 

 Salienta-se a importância da aferição das áreas que apresentaram discrepância em 

relação as manchas de inundação do PDDU em campo, tanto através da coleta de informações 

técnicas relacionadas a configuração das variáveis ambientais para implementação do 

mapeamento temático,  quanto junto a população com o intuito de verificar a 

ocorrência/ausência de eventos de inundação, alagamento ou enxurrada.  

 

 

 

 

 

Figura 30 - Detalhamento da sobreposição entre os dados de suscetibilidade a inundação aos dados do 

PDDU (em azul), correspondente ao TR50 na área central, próximo a foz do Rio Cachoeira. 
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6 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

O objetivo da presente dissertação foi avaliar a suscetibilidade a inundação com a 

utilização de geotecnologias tendo como área de estudo a bacia hidrográfica do Rio Cachoeira 

– Joinville/SC. 

Em consonância com o que cita Tucci (2005) as inundações urbanas têm se 

configurado como uma das grandes preocupações para a população mundial, e seus efeitos 

sentem-se, principalmente, em razão da ocupação desordenada das margens de rios e 

impermeabilização do solo de bacias em drenagem urbana. Antes de quaisquer outras 

considerações, concorda-se com Botelho (2011) ao mencionar que o extravasamento de um 

corpo hídrico para além dos limites dos canais fluviais principais é um processo natural, pois 

nos períodos de cheia a planície de inundação exerce o papel regulador hídrico ao absorver o 

volume excedente de água que ultrapassa o volume máximo de água e sedimentos que o rio 

pode transportar. 

A modelagem ambiental proposta, utilizando um Sistema de Informação Geográfica, 

por meio do aplicativo da plataforma ERSI, ArcGis 10, demonstrou resultados satisfatórios na 

avaliação da suscetibilidade a inundação, atestando a possibilidade de replicação do método 

para estudos de planejamento em outras bacias hidrográficas. Assim como, apresenta-se em 

consonância com as diretrizes da PNPDEC (Lei 12608/2012), ao mostrar-se aplicável ao 

mapeamento de risco utilizando como unidade de análise a bacia hidrográfica. 

Contudo, ressalta-se que a diversidade de materiais cartográficos disponíveis para a 

área de estudo no município de Joinville/SC, como dados de varredura por laser scanner da 

área urbana, aerofotos atualizadas em escala adequada para planejamento urbano, base 

cartográfica municipal atualizada, dentre outros, não é condizente com a realidade da maioria 

dos municípios brasileiros. Desta forma, a seleção das variáveis para a realização de 

modelagens ambientais, como a realizada nesta pesquisa, pode ser limitada por ausência de 

materiais cartográficos de base.  

A atribuição dos pesos de importância aos planos de informação temática de cada 

variável escolhida está diretamente relacionada ao conhecimento da área de estudo e da 

revisão da literatura sobre dinâmica fluvial e inundações. Desta forma, a geomorfologia 

(plano de informação temática que recebeu maior peso na modelagem ambiental proposta) foi 

considerada importante porque reflete as formas criadas pelos processos fluvial e marinho, 

sendo que estas formas criadas, hoje, também interferem no funcionamento e na abrangência 

dos processos marinhos (marés) e fluviais (cheias). As formas de relevo que constituem os 
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fundos de vale (planície de maré, terraços e planície colúvio-aluvionar) se mostraram as mais 

suscetíveis ao fenômeno das inundações e, infelizmente, são justamente estas áreas em alguns 

lugares da bacia as que recebem ocupação urbana mais densa e maior impermeabilização do 

solo. 

As variáveis de declividade e tipos de solos também foram importantes condicionantes 

para se conhecer as áreas mais suscetíveis da bacia do rio Cachoeira em Joinville/SC. Os 

solos hidromórficos e com textura fina contribuem com as inundações, pois não permitem 

muita infiltração da água da chuva e sua localização nos fundos dos vales dos rios Cachoeira e 

afluentes e na foz junto à Baía da Babitonga só agravam a sua suscetibilidade.  

Uma observação importante diz respeito à necessidade do uso apropriado, bem como 

de profissionais habilitados, das ferramentas referentes às geotecnologias no apoio as análises, 

com o objetivo de subsidiar instrumentos de ordenamento territorial. A aplicabilidade e 

utilidade destes recursos estão diretamente vinculadas à qualidade dos dados e profissionais 

envolvidos. O uso de dados de forma equivocada poderá produzir informações distorcidas a 

respeito do ambiente/evento em análise, levando a tomadas de decisão inadequadas para estas 

áreas. 

De maneira geral, o desenvolvimento do método adotado foi importante para o 

conhecimento da realidade local, na qual temos o predomínio de suscetibilidade a inundação 

alta e muito alta na área de estudo. As informações obtidas chamam a atenção para a 

gravidade da situação que envolve o médio e baixo vale da bacia, área de intensa urbanização 

e por isso, as perdas e danos quando da ocorrência do fenômeno de inundação são muito 

significativos. Aliás, a recorrência dos eventos de inundação é grande na área de estudo, tanto 

pelas variáveis naturais discutidas neste trabalho, quanto pela impermeabilização do solo 

devido à urbanização. A urbanização intensa também colabora com outra condição para o 

fenômeno das inundações quando aumenta o consumo de água e sua disposição posterior na 

rede pluvial, ou seja, há a chegada de mais água no sistema de drenagem vinda do 

abastecimento público.   

 Através do levantamento das variáveis ambientais atuantes no processo de inundação 

da área de estudo verificou-se a predisposição natural de alta suscetibilidade à ocorrência 

destes eventos na bacia hidrográfica do Rio Cachoeira. Este condicionamento natural refere-

se, de forma principal, à configuração das feições geomorfológicas altamente suscetíveis a 

inundação presentes na área de estudo (planície de maré, terraço lagunar e terraço fluvial). 

Esta informção reflete a importância da confecção destes produtos cartográficos (mapas 
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geomorfológicos) para o apoio na tomada de decisões e desenvolvimento de políticas de 

ordenamento territorial.  

O cruzamento de informações junto aos dados de renda do município revelou que, em 

grande parte, as estruturas e população afetadas estão diretamente associadas à gênese do 

município, não sendo possível vincular, de acordo com os dados avaliados, baixa renda ao 

assentamento da população em áreas de risco a inundações. O fato de uma população com 

nível de renda mais elevado ocupar uma área de alto risco de inundação não é comum, visto 

que estes normalmente são ocupados pela população de menor poder aquisitivo, que por falta 

de alternativa historicamente ocupam áreas mais vulneráveis. 

O desenvolvimento do município de Joinville/SC é condizente com o que apresenta 

Tucci (2005) ao citar que devido à grande dificuldade de meios de transporte no passado, 

utilizava-se o rio como a via principal de deslocamento de pessoas e comercialização, no caso 

de Joinville o Rio Cachoeira, sendo que o desenvolvimento das cidades ocorreu às margens 

dos rios ou no litoral. 

Em relação a análise dos intrumentos de ordenamento territorial da área de estudo, 

verifica-se a importânciade em adotar como unidade de planejamento a escala da bacia 

hidrográfica, conforme previsto pela Política Nacional de Recursos Hídricos, para melhor 

entendimento das inundações urbanas. Com isto, ressalta-se a importância da elaboração de 

instrumentos legais como o Plano Diretor de Drenagem Urbana desenvolvido para a bacia 

hidrográfica do Rio Cachoeira, tendo a função tanto de fornecer subsídio aos demais 

instrumentos de ordenamento territorial, quanto de avaliar estratégias de gestão destes 

eventos, detectando pontos críticos para intervenção com vistas a minimização de seus 

impactos, uma vez que a eliminação destes torna-se inviável em virtude da intensa 

urbanização da área.  

Em consonância com a situação da área urbana de Joinville/SC, as inundações em 

áreas urbanas vem sendo alvo de intervenções e desenvolvimento de instrumentos de 

ordenamento territorial com vistas a mitigar os danos econômicos e sociais advindos da 

ocorrência destes eventos. Como exemplo, tem-se o Plano de Ação para Defesa contra 

Inundações do Rio Reno
15

 a ser implementado em 20 anos, plano este que tem estruturado 

ações em outras áreas, como a bacia hidrográfica do Rio Itajaí, em Santa Catarina. Dentre os 

objetivos deste plano tem-se a redução dos danos em até 10% para 2005 e em até 25% para 

2020, e os níveis extremos de inundação a jusante do Alto Reno devem ser reduzidos em até 

                                                           
15

Mais informações: Disponível em: < http://www.iksr.org/index.> Acesso em março de 2012. 

http://www.iksr.org/index.
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30 cm para 2005 e em até 70 cm para 2020. Dentre as ações previstas cita-se a expansão das 

planícies de inundação e o armazenamento de água em áreas estratégicas da bacia. 

Outro exemplo de medidas de intervenção com vistas a redução de inundações urbanas 

observa-se em Tóquio, capital do Japão, na qual um sistema de túneis subterrâneos foi 

construído com objetivo de dar vazão as águas precipitadas. Além da importante obra de 

engenharia, medidas não estruturais, ligadas a orientação da população, são constantes com o 

objetivo de evitar a obstrução dos coletores de água (bueiros) por lixo, além de orientações de 

condutas em situações de risco
16

. 

Ainda que sejam medidas que demandem altos investimentos e recursos tecnológicos, 

estas ações indicam que há soluções a serem implementadas com vistas a prevenir as 

inundações em áreas de urbanização consolidada, como ocorre na área de estudo. Cita-se 

ainda, a importância da articulação para a consecução destas ações, como no primeiro 

exemplo, Rio Reno, a ação envolve vários países pelos quais o referido curso d’água passa, 

além de diferentes instituições ligadas ao governo e sociedade civil.  

Com isto, conforme citado por BERGAMO & ALMEIDA (2006) salienta-se a 

importância da geomorfologia em estudos de planejamento ambiental municipal, devido 

precisão das informações fornecidas e que permitem pensar o espaço de forma mais racional e 

embasada em conhecimento profundo das características (potencialidades e fragilidades) 

naturais do ambiente. 

Como recomendações para a continuidade desta pesquisa citam-se as seguintes: 

 Aprofundamento da modelagem ambiental proposta através da aferição dos resultados 

em campo junto a população, além da constante atualização dos dados temáticos 

(variáveis ambientais) inseridos na avaliação;  

 Aplicação do método de modelagem ambiental a outra bacia hidrográfica, com vistas a 

verificar a coerência dos pesos de importância aos planos de informação temática e 

suas respectivas classes; 

 Desenvolver modelos ambientais de suscetibilidade a inundação aplicáveis aos 

municípios nos quais a disponibilidade de produtos cartográficos em escalas 

adequadas ao planejamento urbano não estejam disponíveis; 

 Verificação do comportamento das áreas de ocorrência de algamentos/enxurradas 

junto à modelagem ambiental proposta. 

                                                           
16

 Mais informações: Disponível em: <http://www.bousai.metro.tokyo.jp/english/e-tmg/flood.html >Acesso em 

março de 2012. 

http://www.bousai.metro.tokyo.jp/english/e-tmg/flood.html
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