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RESUMO 

 

 

 

KREUTZFELD, Jonathan. O Ribeirão da Velha (Blumenau, SC): A Ocorrência de 

Eventos Hidrológicos e a Urbanização. Dissertação de Mestrado. MPPT/UDESC. 

Florianópolis, 2012.  

 

 

Este trabalho analisa os ordenamentos territoriais e a influência que os mesmos podem 

provocar na potencialização dos danos e incidência de enxurradas e enchentes na sub-bacia do 

Ribeirão da Velha, em Blumenau, Santa Catarina. Planos diretores, história de ocupação, 

estruturação urbana e características físicas foram verificados para a análise. Também foram 

realizadas entrevistas para verificação de dados das áreas das sub-bacias atingidas por 

enchentes e enxurradas.  Além disso, também foi determinada a mancha de enxurrada da sub-

bacia, referente ao evento de 2008, visando contribuir para a mitigação de enxurradas e 

enchentes em ordenamentos territoriais futuros. O Ribeirão da Velha é uma sub-bacia 

pertencente à bacia do Rio Itajaí. Sua nascente fica em Indaial e o mesmo percorre toda a 

região oeste de Blumenau. A foz está situada no centro da cidade onde as águas encontram o 

Rio Itajaí-Açú. Verificar como o modelo de ocupação estruturado desde a colônia pode ter 

suscetibilizado a sub-bacia à incidência de enchentes e enxurradas, foi o principal objetivo 

deste trabalho. Em novembro de 2008 ocorreu um grande desastre ambiental em todo o Vale 

do Itajaí. Os estragos causados pelas águas foram atípicos, pois até o evento não havia registro 

de ocorrência que tivesse causado tantos transtornos e prejuízos de caráter social, ambiental e 

econômico a área de estudo. A área do Ribeirão em questão passou nas últimas décadas por 

um intenso processo de urbanização, o que aconteceu de forma desordenada e sem um devido 

controle referente à ocupação do solo. Foi realizado um levantamento histórico (bibliográfico) 

referente ao crescimento urbano na sub-bacia e as políticas que conduziram ao adensamento 

populacional. Por fim, foi realizada análise das áreas recentemente atingidas por enxurradas 

bem como a confecção de mapas que expõem as principais áreas atinjidas por elas. 

 

 

Palavras - Chave: Ribeirão da Velha; Enxurrada; Urbanização; Hidrografia. 
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ABSTRACT 

 

 

 

 

KREUTZFELD, Jonathan. The Ribeirão da Velha (Blumenau, SC): The Occurrence of 

Hydrological Events and Urbanization. Dissertation. MPPT / UDESC. Florianópolis, 2012. 

 

 

This study analyzes the influence and territorial jurisdictions which may be potentially 

affecteded by damage and incidence of flash floods and mudslides in the watershed of 

Ribeirão da Velha, in Blumenau, Santa Catarina. Masterplans, occupation history, urban 

structure and physical characteristics were recorded for analysis. Also interviews were 

conducted for data verification of the areas hit by flash floods and mudslides. The flash flood 

areal range was determined for the 2008 event, aiming to contribute to the mitigation of 

floods in future territorial jurisdictions. Ribeirão da Velha is a 55 km
2
 watershed belonging to 

Itajai River hydrographic basin. Its riverhead is in the municipality of Indaial and it runs into 

the western region of Blumenau. The mouth of the river is situated in the city center where the 

waters intersect with Itajai-Acu River. The main objective of this work was to verify if the 

structured settlement model causes susceptibility to the incidence of flash floods and 

mudslides in the watershed. In November 2008, occurs a major environmental disaster across 

the Itajai Valley. Damage caused by water was atypical. By this time, didn’t have any other 

event reported that had caused so much inconveniences and losses of social, environmental 

and economic to the study area. Ribeirão da Velha watershed passed in recent decades 

through an intense process of urbanization, which happened in a disorderly manner and 

without a proper control on the land use. An historic survey (bibliographic) has been achieved 

related to urban growth in the area and the policies that led to population density. Finally, 

analyses were made in the areas recently hit by flash floods as well as tematic maps were 

constructed to outline the main areas affected by the event. 

 

Key - Words: Ribeirão da Velha; runoff; Urbanization; Hydrography. 
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INTRODUÇÃO 

 

O Vale do Itajaí, em Santa Catarina, desde a fundação da colônia de Blumenau, tem 

passado por problemas relacionados a altos índices de precipitação, que por consequência 

causam a elevação dos cursos de água, provocando enchentes
1
 periódicas. Perdas sociais, 

econômicas e ambientais são registradas a cada enchente e estas ocorrem com períodos de 

retorno cada vez menores e causam prejuízos maiores. Neste trabalho, a proposta é expor os 

problemas socioambientais verificados na sub-bacia do Ribeirão da Velha, um dos 

importantes afluentes do Rio Itajaí-Açú, e que corta a cidade de Blumenau. A crescente 

urbanização verificada no município e os problemas ambientais que a envolvem, provocaram 

ordenamentos territoriais que impulsionaram a ocupação urbana em direção a sub-bacia do 

Ribeirão da Velha onde se alocam os bairros Água Verde, Escola Agrícola, Vila Nova, Victor 

Konder, Centro, Velha, Velha Grande e Velha Pequena, reconhecida localmente como a 

“região da Velha”. Esta urbanização provocou aumento da impermeabilização dos solos e 

consequente agravamento das situações de enchentes e enxurradas
2
. 

Em 2008, um dos maiores eventos hídrológicos da região atingiu a sub-bacia em 

análise. Ainda não havia sistema de monitoramento telemétrico para o ribeirão e muitas das 

informações que melhor caractetrizam o evento localmente nunca foram efetivamente 

sistematizadas e verificadas. 

Este trabalho trata de um tema que atinge a região da Velha e provoca prejuízos 

ambientais e socioeconômicos graves a comunidade local. Minha formação acadêmica 

também foi parcialmente direcionada por estes motivos. A graduação em Geografia me levou 

a atuar na educação básica, e trabalhando em escolas de Ensino Médio consegui 

oportunidades de executar alguns trabalhos e pesquisas relacionados à conservação da 

natureza e prevenção de desastres naturais. Ademais, fiz curso de especialização em Ensino 

                                                      
1
 Neste trabalho o termo enchentes será utilizado no contexto geral dos eventos hidrológicos também referidos 

como cheias e inundações. Considerando que enchente é o termo mais utilizado regionalmente e uma vez que 

este trabalho envolve estudos e trabalhos de esfera regional e local, este será o termo empregado. A discussão 

mais aprofundada sobre estes conceitos é realizada nos pressupostos teóricos norteadores. 

2
 O termo enxurrada será utilizado neste trabalho para eventos com grande concentração de energia em curto 

espaço de tempo. Este conceito também será discutido nos pressupostos teóricos norteadores. 
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de Geografia de Santa Catarina, que teve como trabalho final um artigo relacionado aos 

deslizamentos ocorridos no município de Timbó, Santa Catarina, durante o evento de 2008. 

Na especialização, tive meu primeiro contato com a disciplina de Gestão de Bacias 

Hidrográficas e, desde então, tenho grande interesse em aprofundar meus conhecimentos e 

buscar contribuir para a mitigação de eventos adversos relacionados aos recursos hídricos. 

Atualmente também leciono na área de Geografia Regional, no ensino superior, o que também 

reforça meus anseios nesta pesquisa. 

A introdução deste trabalho será composta pela apresentação da localização da sub-

bacia do Ribeirão da Velha, um breve histórico sobre os eventos de enchentes no vale do 

Itajaí, além da justificativa, objetivos e metodologia utilizada nesta pesquisa. 

 

LOCALIZAÇÃO DA SUB-BACIA DO RIBEIRÃO DA VELHA 

 

O recorte da pesquisa compreende a sub-bacia do Ribeirão da Velha, que pertence à 

Bacia do Rio Itajaí, a maior bacia hidrográfica inteiramente contida no estado de Santa 

Catarina. Essa possui uma área correspondente a 16,5% do território catarinense, onde vivem 

aproximadamente um milhão de habitantes (Fundação Agência de Água do Itajaí, 2006:10). 

O Ribeirão da Velha (figura 1) é uma das 52 sub-bacias da bacia do Rio Itajaí que é o 

universo desta pesquisa. Possui área de 55,65 km² e se estende em área urbana desde a região 

do Ristow, no bairro Velha Grande com a foz situada no Centro da cidade de Blumenau, 

possuindo cerca de 10 km de extensão, desde as nascentes à foz. A população da sub-bacia 

habita 56% em área urbana e 44% em área rural. Atualmente abriga cerca de 60 mil 

habitantes, de acordo com o Censo de 2010 (IBGE, 2010). 

Para uma melhor compreensão da inserção da sub-bacia do Ribeirão da Velha na bacia 

do Rio Itajái, a caracterização da área pode, em alguns casos, partir de dados mais amplos que 

envolvem abordagens regionais da área que constitui o universo da pesquisa, a bacia do rio 

Itajaí, até chegar ao detalhamento da área de estudo (figura 1). 
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Figura 1 – Localização da Sub-bacia do Ribeirão da Velha, município de Blumenau 

 

 



4 

 

O VALE DO ITAJAÍ E A CONVIVÊNCIA COM AS ENCHENTES 

 

A região do Vale do Itajaí, que constitui o universo desta pesquisa, possui um grande 

histórico de desastres ambientais, em especial com relação aos seus recursos hídricos. O 

formato da sub-bacia e sua elevada declividade, junto ao curso alto e médio, e baixa 

declividade, em seu baixo curso, contribuem para a suscetibilidade às enchentes, neste último 

trecho. Estes eventos ocorrem principalmente a partir da cidade de Blumenau onde a 

declividade é de 0,013m/km, valor considerado baixíssimo, o que provoca lentidão no 

escoamento das águas e facilita a ocorrência de enchentes na cidade e região da foz (Aumond 

et al, 2009:25). 

Diante desta propensão às enchentes, entre outros fatores, a população rural que 

ocupava as áreas baixas das planícies migrou para a cidade, ocupando de forma desordenada e 

sem planejamento áreas de encosta e ainda, com maior frequencia, áreas ribeirinhas. Essa 

região, historicamente, registra eventos climáticos que fogem a normal climatológica
3
, o que 

ocasiona desastres não somente pela anomalia climática, mas também devido à ocupação 

desordenada sem levar em conta os limites naturais do relevo e nem mesmo as restrições de 

planos diretores e outros ordenamentos jurídicos.  

Historicamente assolada por enchentes e soluções parciais
4
, Blumenau tem um 

histórico de discussão da classe política, técnicos e de autoridades da comunidade que auxilia 

no entendimento da dinâmica desastrosa que até hoje tem causado problemas e muitas 

controvérsias. Entre os anos de 1850 e 2002 foram registradas 66 enchentes, das quais; 11 

(onze) até 1900, 20 (vinte) nos 50 anos subsequentes e; 38 nos últimos 50 anos (Frank & 

Pinheiro, 2003:16). Esta grande reincidência dos eventos fez com que o povo blumenauense 

se adaptasse a essa dinâmica. O desenvolvimento técnico e a experiência da própria 

população ribeirinha foram se modificando com a urbanização e a própria lida com a 

problemática das enchentes foi se adaptando. 

                                                      
3
 A “Normal Climatológica" é obtida através do cálculo das médias de parâmetros meteorológicos, obedecendo a 

critérios recomendados pela Organização Meteorológica Mundial (OMM). Essas médias referem-se a períodos 

padronizados de 30 (trinta) anos, sucessivamente, de 1901 a 1930, 1931 a 1960 e 1961 a 1990. Como, no Brasil, 

somente a partir de 1910 a atividade de observação meteorológica passou a ser feita de forma sistemática, o 

primeiro período padrão possível de ser calculado foi o de 1931 a 1960. 

4
 A construção de barragens à montante (Ituporanga, Taió e José Boiteux) e retificações ao longo do canal 

principal à jusante não representaram grande impacto para a prevenção de enchentes na bacia, mantendo-se o 

ciclo de inundações nestas. Resolvendo, desta forma, apenas parcialmente os problemas. 
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Foi o que aconteceu em 1880, onde o governo Imperial mandou para Blumenau uma 

comissão que tinha de gastar a quantia de 400 contos de réis em obras públicas. O 

responsável, porém, recebeu do ministro liberal, que então guiava o bem do Império, mais 

outra ordem, a de fundar um partido liberal em Blumenau. Não era de se admirar que, em 

vista dos meios de que dispunha, facilmente conseguiu cumprir a sua ordem (Frank & Souto 

Maior Filho, 1995). 

A discussão, bem como a ocasional adoção de medidas para mitigação de danos 

provocados pelas enchentes, sempre ocorre nos meses ou anos subsequentes aos maiores 

eventos, a saber, 1911, 1927, 1957, 1983, 2008 e 2011. As discussões permeiam a questão 

política, desde o nível local até estadual, e às vezes nacional e internacional.  

Em 1911 repete-se a catástrofe de 1880. Aos relatos dramáticos seguem-se discussões 

sobre soluções para o problema. Diversas são as sugestões de obras de proteção para 

Blumenau, carecendo, porém, de estudos que lhes servissem de base. 

A gravidade da enchente de 1927 ensejou ainda outras preocupações. O serviço de 

informações, naquela época, tanto quanto hoje, era considerado importante antes e durante a 

enchente. Mesmo porque, o que se desejava, era discutir soluções para que as enchentes não 

se repetissem. Entre as duas alternativas apontadas na época estavam à retenção da água em 

reservatórios ou desvio de parte do volume, optou-se pela segunda. O relatório do Engenheiro 

Emil Odebrecht (Frank, 1995) apresentou as seguintes conclusões e, em resumo, afirmava 

que: 

 

1. Não é apropriado construir barragens de controle de cheias (a) 

porque elas inviabilizariam a atividade agrícola em grandes extensões 

de terra; (b) porque a desapropriação teria um custo altíssimo; (c) 

porque, se houvesse duas enchentes consecutivas, as barragens se 

mostrariam ineficientes, e finalmente, (d) por causa do grande impacto 

que teria a possibilidade de rompimento de uma barragem sobre todas 

as áreas à jusante. 

2. A única solução correta é acelerar o escoamento da água, o que 

pode ser alcançado através de 4 cortes de meandros, que encurtariam 

em 25% o curso do rio de Blumenau à foz. Seguem-se localizações 

dos cortes, as técnicas de construção a serem empregadas, uma 

estimativa dos custos e os resultados esperados em termos de redução 

de picos de cheias. 
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Em consequência da expansão da ocupação, os eventos após a década de 1920 têm 

produzido grandes perdas materiais, fazendo com que sejam desencadeadas ações para 

prevenção e controle de cheias. 

 

Em 1957 ocorreram várias enchentes, das quais a mais importante 

atingiu a cota de 13,07 m. A partir deste evento, o DNOS – 

Departamento Nacional de Obras e Saneamento (extinto em 1990) 

elaborou um plano de proteção contra enchentes, através da 

construção de três barragens: norte (Taió), sul (Ituporanga) e oeste 

(José Boiteux) (Pinheiro, 2009:98).  

A enchente de 1957 foi de crucial importância para a criação de um grupo de trabalho 

que culminou na construção das três barragens na bacia do Itajaí (Ituporanga – 1976, Taió – 

1973 e José Boiteux – 1992). Em 1961, novas enchentes assolaram o Vale do Itajaí. 

“Simultaneamente à enchente de primeiro de novembro ocorreu uma tromba d'água em 

Blumenau, que ocasionou mortes e muitas perdas materiais, transformando a enchente numa 

calamidade de enorme proporção” (Frank, 1995). 

Após os eventos da década de 1980, as duas grandes enchentes de 1983 e 1984, as 

discussões seriam entorno da manutenção e operação das barragens que haviam sido erguidas 

após 1957. Outras sugestões surgiram, como a elaboração de um relatório bastante acurado 

sobre a situação da bacia do Rio Itajaí feito pela Japan International Cooperation Agency 

(JICA) com proposta de execução de obras hidráulicas (Frank & Souto Maior Filho, 1995). 

Mas desde a década de 1980 a grande evolução quanto à prevenção de desastres na 

bacia do Rio Itajaí seguiu no sentido de implementar mecanismos de gestão e planejamento 

da ocupação do território e ampliação do conhecimento da população sobre as enchentes, no 

sentido da prevenção e aumento da resiliência frente a novos desastres. Considerando-se que 

não seria possível evitar as mesmas, haveria a necessidade de estruturar planos de Defesa 

Civil eficientes para o enfrentamento das situações de emergência, principalmente das 

enchentes. 

As enchentes que, porventura, ocorrem pouco tempo depois destas ditas "grandes", 

ajudam a manter acesa por mais tempo a mobilização. Percebe-se, a cada período pós-

enchente, maior aprofundamento na discussão de alternativas de defesa. O que permanece 
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inalterado, entretanto, é a disposição das comunidades em tão somente usufruir de medidas de 

defesa contra enchentes, sem se dispor a arcar com qualquer tipo de ônus. O "problema", 

talvez não seja grave suficientemente para ensejar um esforço coletivo na busca de soluções. 

A frequência crescente da ocorrência de enchentes também não tem tido reflexos no 

comportamento das comunidades, conforme afirma Frank & Pinheiro (2003:16). 

A enchente de julho de 1983, com nível máximo de 15,34 m, provocou uma grande 

mobilização da comunidade regional na busca de soluções para o problema. Esta seria então 

uma grande oportunidade de concretizar antigos anseios principalmente da comunidade 

científica. Neste sentido foi implantado pela Universidade Regional de Blumenau o Projeto 

Crise (posteriormente elevado a Instituto de Pesquisas Ambientais – IPA), visando estudar, 

propor e projetar ações de prevenção para o Vale do Itajaí (Pinheiro, 2009).  

O projeto previa reduzir o impacto das enchentes, uma vez que não seria possível 

impedir por completo sua ação. Outros objetivos do projeto teriam relação ao preparo da 

comunidade para lidar com o período de enchentes, o que deu subsídios para a melhoria da 

eficiência da Defesa Civil, em Blumenau. Por fim, também dar subsídios a ações de 

planejamento urbano, permitindo uma convivência harmônica com o fenômeno natural das 

enchentes, através de recomendações de uso e ocupação das áreas inundáveis. 

 

O DESASTRE DE 2008 NO VALE DO ITAJAÍ 

 

Na segunda metade do ano de 2008, ocorreu, por uma série de fatores, um enorme 

desastre ambiental na região catarinense do Vale do Itajaí. Houve um período contínuo de 

chuvas que, juntamente com as características ambientais e de ocupação da região, causou 

sérios danos prejudiciais à população de caráter social, econômico e ambiental. O desastre 

ocorrido no Vale foi bastante divulgado na mídia local, regional e nacional e deflagrou uma 

série de questionamentos sobre a relação homem-espaço. Além da malha viária, rede de 

esgoto sanitário e pluvial, o crescimento urbano da cidade de um modo geral foi colocado em 

cheque com relação à sua eficiência, seus avanços e retrocessos.  
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Desta vez, o maior problema ocorrido no município de Blumenau, e que incluiu a sub-

bacia da Velha, teve relação com os escorregamentos
5
 que foram potencializados pela 

ocupação desordenada de encostas e o mau uso da terra. De acordo com Frank (2009:11), o 

fator natural mais forte para que acontecesse a tragédia foram os movimentos de massa (terra, 

rocha, detritos e água). A ocupação sem planejamento prévio de local suscetível a ocorrência 

de escorregamentos pode agravar ainda mais esse tipo de fenômeno, que em toda a região do 

Vale atingiu mais de três mil pontos durante o evento adverso  de 2008, de acordo com a 

Secretaria Municipal de Geologia de Blumenau (2012). 

As chuvas intensas desencadearam escorregamentos, enchentes e enxurradas, o que 

acabou contribuindo para uma fragilização da situação econômica da região do Vale e 

também estadual, com obstrução da BR- 470, principal via de ligação do oeste catarinense ao 

porto de Itajaí, entre outras importantes vias de acesso, e interferiu fortemente no escoamento 

da produção industrial e agropecuária do estado. O desastre causou várias mortes e inúmeros 

prejuízos para a população, com muitas cidades afetadas que declararam situação de 

calamidade pública, entre elas: Gaspar, Rio dos Cedros, Nova Trento, Camboriú, Benedito 

Novo, Blumenau, Luis Alves, Itajaí, Rodeio, Itapoá, Brusque, Ilhota, Pomerode e Timbó. De 

uma forma geral no estado “os dados totalizaram 135 óbitos, 2 desaparecidos, 2.637 

desabrigados e 9.390 desalojados” (Santa Catarina, 2009:13). 

Os dados provenientes da rede pluviométrica do INMET, do EPAGRI/CIRAM e das 

estações que utilizam o SCD (Sistema de Coleta de Dados) do INPE, apontaram que nos dias 

21 e 22 de novembro de 2008, a precipitação acumulada alcançou o valor de 100 mm e 150 

mm respectivamente. No dia 23 de novembro, os registros mostraram a ocorrência de até 300 

mm no Vale do Itajaí.  

Não há registro de um novembro tão chuvoso no Vale como observado em 2008, 

quando diversos recordes históricos foram quebrados (Dias, 2010:28). Em Blumenau, os 

totais do mês ficaram em torno de 1000 mm (equivalente a 1000 litros/m²), para uma média 

pluviométrica mensal de aproximadamente 150 mm (Dias, 2010:29). 

Os totais acumulados em novembro de 2008, com base na estação meteorológica da 

Epagri / FURB, localizada em Blumenau, registraram 1002 mm, sendo que o recorde anterior 

obtido nesta estação era de 167,2 mm, em 2006, e pela estação da Agência Nacional de Águas 

(ANA) era de 281,8 mm, em 1961 (Dias, 2010:28). 

                                                      
5
Que são movimentos coletivos de massa e ou de material sólido encosta abaixo, como solos, rochas e vegetação 

sob a influência direta da gravidade” (Kobiyama, 2006:52). 
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Ainda com relação ao mês de novembro de 2008, a estação do Inmet em Indaial, 

também no Vale do Itajaí, e próxima a de Blumenau, observou-se que a chuva esteve entre 

moderada e forte, 55,0% do período e sem chuva, 29,2% do mes. Chuva forte ou muito forte 

ocorreu 15,6% do período
6
. O que se destaca na região do Vale do Itajaí é, portanto, não 

necessariamente a chuva mais intensa, mas a quantidade de dias em que choveu (Dias, 

2010:27). 

De acordo com os dados pluviométricos coletados pelo Instituto Nacional de 

Meteorologia (INMET), referentes ao mês de novembro de 2008, percebeu-se a precipitação 

superior à média na região do Vale do Itajaí, em torno de 500 mm acima da média histórica. 

De acordo com Frank (2009), há vários fatores naturais e antrópicos que influenciam 

nas enchentes, sendo que podem ser vistos do ponto de vista dos ambientes urbanos e rurais. 

Em ambientes rurais, há maior infiltração e menor escoamento superficial, porém, o uso 

excessivo do solo para agricultura e o desmatamento aumentam a erosão e o assoreamento 

dos rios acarretando no aumento da frequência dos eventos de enchentes. Nos ambientes 

urbanos, há maiores áreas com o solo impermeável e maior escoamento superficial, que 

também resulta em vazão aumentada dos canais fluviais.  Cunha & Guerra explicam os 

problemas vinculados a esta relação: 

 

A ampliação das áreas impermeabilizadas, devido ao crescimento 

urbano, repercute na capacidade de infiltração das águas no solo, 

favorecendo o escoamento superficial, a concentração das enxurradas 

e a ocorrência de ondas de cheia. Afeta, também, o funcionamento do 

ciclo hidrológico, pois interfere no rearranjo dos armazenamentos e na 

trajetória das águas (Cunha & Guerra, 2009:48). 

 

 

OUTRAS ÁREAS AFETADAS POR DESASTRES 

 

Muitas outras cidades brasileiras também sofrem com as enchentes e enxurradas em 

área urbana, como foi o caso de Nova Friburgo, na região serrana do Rio de Janeiro, no 

desastre ocorrido em 2011. De acordo com o Ministério do Meio Ambiente “Nova Friburgo é 

um exemplo clássico do que se fez em muitas outras cidades brasileiras” (MMA, 2011:65). 

                                                      
6
 Para a classificação dos totais de chuva horária foram utilizados os seguintes parâmetros: Chuva fraca (entre 

0,25 mm/hora e 1,0 mm/hora); Chuva moderada (entre 1 e 4 mm/hora); Chuva forte (entre 4 e 16 mm/hora); 

Chuva muito forte (entre 16 e 50 mm/hora); Chuva extrema (mais de 50 mm/hora) (Dias, 2010:33). 
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Referindo-se a canalização de cursos de água, ocupação de margens por construções 

residenciais e por inúmeros outros elementos da infraestrutura urbana, como os arruamentos. 

As mudanças na rede de drenagem do município de Teresópolis já foram referidas como fator 

de grande suscetibilidade às enchentes (Cunha & Guerra, 2009:111), que relacionam às 

características da ocupação urbana às características naturais, ou seja, a predisposição das 

áreas ocupadas a apresentar problemas na drenagem urbana do município. Na mesma obra, os 

autores demonstram que a excessiva ocupação do solo interfere também na dinâmica 

climática local, favorecendo assim ainda mais na incidência de enchentes (Cunha & Guerra, 

2009:47). Estes problemas são também evidenciados na região do Vale do Itajaí e, em 

especial no ribeirão da Velha.  

Os Estados Unidos também são frequentemente assolados por enchentes de grandes 

proporções. Por este motivo, em 1936 foi aprovada uma legislação em nível federal para o 

controle das enchentes com medidas estruturais
7
, ou seja, a ocupação da várzea com estruturas 

de retenção. Esta medida não resultou em ganho, e em 1966, o governo americano partiu para 

a utilização de medidas não estruturais, entre elas, foi realizada a cobrança de um seguro 

contra cheias a ser pago por aqueles que ocupam áreas de inundação (Tucci, 1995:25). 

De acordo com o Fundo de Recursos Hídricos de Desenvolvimento Tecnológico 

(MCT/CGEE, 2001), o Brasil perde anualmente somas superiores a um bilhão de dólares com 

as enchentes urbanas, devido, principalmente, a elevada concentração da população no meio 

urbano.  

Entre 1960 e 2000, ocorreu em nosso país uma transição demográfica muito forte no 

sentido do rural para o urbano, causando êxodo rural e com ocupação de áreas impróprias, ou 

seja, áreas ribeirinhas ou encostas dos morros, fato fortemente influenciado pelo crescente 

valor dos lotes urbanos. Esta situação tem ocorrido em inúmeros países subdesenvolvidos que 

se industrializaram após a Segunda Guerra Mundial. O percentual de crescimento urbano 

nesses países tem estado em torno de 10% acima da média mundial, inclusive no Brasil 

(Tucci, 1993). 

 

                                                      
7
 As medidas estruturais são aquelas que modificam o sistema fluvial evitando os prejuízos decorrentes das 

enchentes, enquanto que as medidas não estruturais são aquelas em que os prejuízos são reduzidos pela melhor 

relação homem-espaço (Tucci, 1993:624). Entre as medidas estruturais, conforme mencionadas em Tucci 

(1993:628), destaca-se como intensiva a construção de reservatórios. 
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JUSTIFICATIVA, OBJETIVOS E METODOLOGIA 

 

Sob o ponto de vista prático, a realização da pesquisa em Blumenau justifica-se pelo 

seu caráter histórico e pela importância do município no contexto do estudo de enchentes. 

Muitos trabalhos tratam das enchentes no grande rio, mas pouco tem sido abordado sobre os 

eventos nas sub-bacias urbanas. Os eventos ocorridos, principalmente aqueles de maior 

impacto, em passado recente (década de 1980), impulsionaram a adoção de várias medidas de 

prevenção e controle, decorrentes das experiências da população, da instituição do comitê da 

bacia do Itajaí e do sistema de Defesa Civil, bem como a formação de bases de dados 

importantes ao desenvolvimento da região
8
. Este trabalho utiliza-se deste acervo de dados. A 

sub-bacia do Ribeirão da Velha foi fortemente atingida no evento de 2008, o que sugere 

também a necessidade da realização de estudos mais acurados a cerca desta área específica, a 

fim de entender a dinâmica dos recursos hídricos localmente. Sendo assim, a sub-bacia do 

Ribeirão da Velha é o recorte desta pesquisa.  

 [...] não é possível importar soluções: elas devem ser criadas com 

base na realidade física e ecológica da bacia hidrográfica, sem deixar 

de enfocar a estrutura sócio-econômica existente. Isto implica o 

desenvolvimento de uma concepção mais abrangente de 

gerenciamento ambiental, que tenha o controle de enchentes como 

uma de suas metas. Há, portanto, muito a ser esclarecido para definir 

novas estratégias e caminhos para lidar com a realidade da bacia 

(Frank, 1995:14). 

 

Há uma premente necessidade de entender a evolução urbana na sub-bacia do Ribeirão 

da Velha e, com base nesses dados, identificar os principais agentes deflagradores e de que 

maneira contribuem para a ocorrência dos eventos hidrológicos no bairro, sugerindo soluções 

para a amenização dos problemas encontrados. Além disso, servir de referência para as ações 

de prevenção que podem ser tomadas nas novas áreas de adensamento urbano da cidade de 

Blumenau e para outras bacias de características semelhantes. 

                                                      
8
 Elaborações de planos diretores da bacia e do município são norteados por mapeamentos e cadastramento de 

áreas afetadas pelas enchentes. A criação da Secretaria de Geologia também demonstra um novo momento na 

gestão do risco de desastres em Blumenau. Criada pela Lei Complementar 832 de 13 de dezembro de 2011 tem 

como principal missão contribuir para a redução dos riscos de desastres (naturais) no município de Blumenau. 
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Percebeu-se que na bacia do Ribeirão da Velha é necessário avaliar duas situações 

hidrológicas distintas, mas que se complementam que são as enchentes e as enxurradas. A 

mancha de enchente, que neste evento não ocorreu apenas devido às águas do Rio Itajaí 

(remanso do rio), mas sim, a uma forte contribuição da própria sub-bacia e, a mancha de 

enxurrada, considerando áreas atingidas somente pelas chuvas que precipitaram na sub-bacia 

do ribeirão da Velha. 

Contudo, as enchentes são recorrentes e suas consequências ainda se fazem presentes 

em face da ocupação antrópica em áreas inundáveis. Na sub-bacia da Velha, que atualmente 

possui aproximadamente 60 mil habitantes (IBGE, 2010:08), teve seu desenvolvimento 

urbano bastante acelerado nas últimas duas décadas, fato decorrente das enchentes em 1983 e 

1984, onde a população buscou abrigo nas áreas mais altas da cidade, deixando as áreas 

inundáveis e mais frágeis de 1983 e 1984, ao longo do rio Itajaí-Açú.  

A primeira revisão do Plano Diretor do município, ocorrida no início da década de 

1990 (GDPU, 2008:12), favorecia a descentralização da construção de residências, edifícios, 

condomínios, bem como a atividade comercial, que também prosperou fortemente na região 

da Velha
9
. Assim também ocorre no momento atual na região das Itoupavas (ao norte do 

município de Blumenau), o que já deve ser observado com maior acurácia. O Plano Diretor 

também sofreu revisões em 1997 e em 2006, estimulando a estruturação e ampliação urbana 

fora da área central da cidade.  

Diante da problemática apresentada, este trabalho tem como objetivo principal analisar 

os principais agentes deflagradores que contribuem para a suscetibilização à ocorrência de 

eventos hidrológicos na sub-bacia do Ribeirão da Velha trazendo subsídios ao planejamento 

urbano municipal.  

Além disso, também tem como objetivos específicos: 1) Realizar levantamento das 

principais características socioambientais da sub-bacia e, em especial, dos principais pontos 

atingidos pelas enxurradas; 2) Analisar de que forma o uso e ocupação do solo e seus 

principais ordenamentos territoriais propiciaram o adensamento urbano na região; 3) Verificar 

a relação entre a urbanização e a incidência de eventos hidrológicos na sub-bacia estudada. 

                                                      
9
 A “região da Velha” ou da sub-bacia do Ribeirão da Velha neste trabalho se refere à areas dos bairros: Àgua 

Verde, Escola Agrícola, Vila Nova, Victor Konder, Centro, Velha, Velha Grande e Velha Pequena. 
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A opção metodológica utilizada nesta pesquisa é da abordagem qualitativa, onde se 

pretende compreender os eventos hidrológicos na região do Ribeirão da Velha, através de 

levantamentos de campo e também baseado em trabalhos já realizados sobre o assunto, 

pesquisa bibliográfica, e em entrevistas semi estruturadas com atores de pontos chaves e que 

foram atingidos pelo evento de 2008, bem como em mapas, fotografias aéreas e dados 

censitários do IBGE, entre outros. Com isso, podem-se determinar as condicionantes dos 

eventos de enchentes e enxurradas que tem atingido com maior expressão a sub-bacia do 

Ribeirão da Velha. 

De acordo com Goldenberg (1999:14) a metodologia pode ser entendida como um 

“[...] caminho possível para a pesquisa científica” de forma sistematizada. Todo trabalho 

acadêmico prevê um conjunto de inquietações e metas e cada item precisa de instrumentos 

que propiciem êxito ao produto.  

Observando as vertentes metodológicas foi possível verificar que os métodos 

qualitativos proporcionam uma importante aproximação entre sujeito e objeto, o que permite 

uma compreensão mais profunda do objeto de estudo, é o que destaca Minayo (1993).   

Entre o universo de técnicas de coleta de dados referentes à pesquisa qualitativa, nesta 

pesquisa utilizou-se entrevistas semiestruturadas, conforme proposto por Cruz Neto (2011). 

Os dados obtidos são apresentados de forma quali-quantitativa, incluindo um tratamento 

estatístico básico. 

Goode & Hatt destacam a importância da sistematização da entrevista para um bom 

resultado: 

 

A entrevista assume grande importância na pesquisa contemporânea, 

devido à revalidação da entrevista qualitativa. Os cientistas sociais do 

principio do século usaram quase que exclusivamente este tipo de 

entrevista. Porém, era também instrumento não padronizado. O 

desenvolvimento de formulários muito estruturados foi considerado 

uma possível solução para o problema da padronização. Porém, para 

se obter essa padronização, a profundidade era geralmente sacrificada 

(Goode & Hatt, 1972:239). 
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Haguette (2005:75) define a entrevista “como um processo de interação social entre 

duas pessoas na qual uma delas, o entrevistador, tem por objetivo a obtenção de informações 

por parte do outro, o entrevistado”. 

A seguir são descritos os procedimentos metodológicos que permitiram atingir os 

objetivos propostos nesta pesquisa. 

O primeiro objetivo específico foi trabalhado para levantar as características da 

ocupação e dos aspectos físicos da sub-bacia do Ribeirão da Velha. Para tanto se realizou uma 

pesquisa bibliográfica acurada sobre o processo histórico que levou à ocupação da bacia. Para 

verificar os aspectos físicos da sub-bacia, inicialmente foi realizado um levantamento das 

bases cartográficas disponíveis para constatar as características geomorfológicas, geológicas, 

hidrológicas e de cobertura vegetal da área. As fontes das mesmas foram mapas temáticos da 

Epagri / SDS / IBGE (Gerco, 2002), com escala 1:100.000. Para identificar os aspectos 

geológicos foi utilizado mapeamento do DNPM (1987), escala 1:500.000. A identificação das 

formações geológicas que ocorrem na sub-bacia foi realizada através de compilação dos 

mapas, em versão digital, com a sobreposição da delimitação da sub-bacia do Ribeirão da 

Velha e atualização com base em trabalho de campo, quando ocorreu a verificação das 

unidades aflorantes na área e o ajuste de contatos geológicos. Também foram utilizados dados 

do CNRH / SDS em escala 1:50.000 (2002) para a hidrografia do Rio Itajaí.  Os dados de 

vegetação são norteados pelo material do SOS Mata Atlântica e do INPE com escala 1:50.000 

(2002), e pelo Inventário Florístico Florestal de Santa Catarina (2011). 

A cartografia disponibilizada pela Prefeitura sobre os dados referentes ao município de 

Blumenau seguem a escala do mapeamento aerofotogramétrico 1:2.000 e 1:10.000 (2006). A 

base cartográfica, em arquivos shapefiles, foi fornecida pelo Comitê do Itajaí e pela Secretaria 

Municipal de Planejamento Urbano da Prefeitura de Blumenau, com a devida atualização da 

base cartográfica.  Com uso de SIG neste caso do software ArcGis foram selecionadas as 

características encontradas na sub-bacia do Ribeirão da Velha, e, com base nessas 

informações, foram gerados mapas temáticos. Este procedimento foi realizado no laboratório 

de Geoprocessamento do MPPT/FAED/UDESC, com apoio do bolsista de iniciação científica 

graduando em Geografia, Dimitri Bergmann. Para o detalhamento das características 

encontradas, foi necessário realizar pesquisa de campo, a fim de verificar a acurácia dos dados 

fornecidos pela base cartográfica. Além de pesquisa em artigos e publicações referentes aos 

dados constatados. 
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O segundo objetivo específico se refere aos ordenamentos territoriais municipais e 

como os mesmos influenciaram na área de pesquisa ou proporcionaram o adensamento 

urbano e o tipo de ocupação de solo evidenciado. Este capítulo utilizou documentos que 

dirigiram a ocupação do município desde a fundação da colônia. Os documentos foram 

obtidos no Arquivo Histórico do município de Blumenau. Também foram utilizados como 

referência os Planos Diretores e os mapeamentos aerofotogramétricos de 1972, 1981, 1993 e 

2003 fornecidos pela Secretaria Municipal de Planejamento Urbano da Prefeitura de 

Blumenau. A confecção e análise dos mapas de evolução histórica da ocupação do Ribeirão 

da Velha também utilizou o software ArcGis. 

O terceiro objetivo corresponde à análise da influência da urbanização na incidência 

de enchentes e enxurradas na sub-bacia do Ribeirão da Velha com os dados obtidos em 

pesquisa de campo nos locais atingidos pelas águas, visando ainda determinar as manchas de 

enxurradas referentes aos eventos hidrológicos ocorridos em 2008 e 2011. A forma de captura 

dessas informações utilizou GPS para obter as cotas das cheias e localização dos locais. 

Posteriormente um SIG foi alimentado para compilação e análise das informações obtidas 

durante os trabalhos de campo. Além disso, utilizou-se um questionário aplicado com os 

entrevistados afetados pelas enxurradas na sub-bacia do Ribeirão da Velha. Os entrevistados 

foram escolhidos mediante prévia constatação de áreas atingidas através de análise de 

topografia, localização próxima ao ribeirão e confluência de cursos de água. Estes dados 

foram verificados no campo e, através de mapa impresso, na escala 1:50.000, e assim foram 

identificadas as áreas que deveriam ter a aplicação do questionário. Este que teve por 

finalidade estabelecer pontos de referência para a determinação da mancha de enxurrada além 

de subsidiar na análise qualitativa da área de estudo. 

Após o término da pesquisa de campo, já com todos os capítulos estruturados e 

finalizados, foi elaborado o texto de considerações finais onde são analisadas opções para o 

reordenamento territorial do município, com o intuito de prevenir que ocorra maior 

adensamento urbano em áreas impróprias pesquisadas, bem como sugestões referentes à 

mitigação dos problemas já encontrados na sub-bacia do Ribeirão da Velha. 
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CAPÍTULO I – PRESSUPOSTOS TEÓRICOS NORTEADORES 

 

 

A base teórica desta pesquisa busca dialogar com diferentes pontos de vista e 

conceitos, de forma a construir uma estrutura de análise que procure contemplar a discussão 

das questões colocadas e apontar para as metodologias a serem utilizadas durante o 

desenvolvimento da pesquisa. Este trabalho esquadrinha o caráter interdisciplinar e 

destacando os conceitos norteadores a serem discutidos nos eixos teóricos contextualizados e 

que dão suporte ao desenvolvimento do estudo, entre eles: Formação Socioespacial, Bacia 

Hidrográfica, Eventos Adversos e Drenagem Urbana. 

 

FORMAÇÃO SOCIOESPACIAL 

 

A categoria de formação socioespacial de acordo com Santos (1979), propõe o estudo 

da gênese e evolução da sociedade relacionada com os modos de produção para a 

compreensão da realidade espacial materializada no espaço. Neste contexto, é de grande 

relevância para este trabalho compreender as características da formação socioespacial da 

sub-bacia do Ribeirão da Velha, dentro do contexto da cidade de Blumenau, na mesorregião 

do Vale do Itajaí. A ocupação do espaço e suas características socioeconômicas no decorrer 

do tempo são importantes condicionantes das particularidades atuais. 

Conforme cita Santos: 

 

Modo de produção, formação social, espaço – essas três categorias são 

interdependentes. Todos os processos que, juntos, formam o modo de 

produção (produção propriamente dita, circulação, distribuição, 

consumo) são histórica e espacialmente determinados num movimento 

de conjunto, e isto através de uma formação social (1979:14). 
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Espaço e Formação Social são temas que não podem ser abordadas separadamente, é o 

que afirma Santos (1979:18). Espaço geográfico, região e urbanização são conceitos 

essenciais na pesquisa geográfica, principalmente em se tratando de um recorte espacial tão 

específico. 

Para descrever a região estudada, este trabalho utiliza como referência La Blache, que 

citado por Lacoste (1989:61), diz que a “[...] região é reflexo de uma sutil e lenta combinação 

das forças da natureza e do seu passado”, referindo-se ao uso que se faz do mesmo, como as 

atividades econômicas. Embora Lacoste, na mesma obra, ressalte que a noção de região é 

fundamentalmente política, ou seja, podemos relacionar desta forma que a região de Lacoste é 

reflexo de uma formação socioespacial (Santos, 1979), com características naturais herdadas 

pelo tempo, que é o que propõe Ab’Saber [...] as paisagens têm sempre o caráter de heranças 

de processos de atuação antiga, remodelados e modificados por processos de atuação recente 

(2004:09).  

George (1980:279) diz que a região é uma “porção de espaço terrestre”. Ressalta 

também que o Geógrafo entende que a região é um campo de ações concomitantes de 

intensidades variáveis. E ressalta que: 

 

 “[...] os limites regionais são múltiplos, dinâmicos; agindo tanto como 

freios, quanto como forças, eles contém em si mesmos sua própria 

superação. Os conceitos de região são diversos, aplicados 

efetivamente a diferentes estágios de desenvolvimento econômico” 

(George, 1980:280). 

 

Para Santos (1980) o espaço é o resultado do desenvolvimento das forças produtivas, 

das relações de produção e das necessidades de circulação e distribuição. As regiões e os 

lugares não dispõem de autonomia, porém, sendo funcionais na totalidade espacial, 

influenciam no desenvolvimento do país. Já a urbanização representa o desenvolvimento das 

cidades. Neste processo, ocorre a construção de casas, prédios, redes de esgoto, ruas, 

avenidas, escolas, hospitais, rede elétrica, shoppings, etc. Ou seja, a urbanização é resultado 

de processos historicamente determinados como localização geográfica seletiva das forças 

produtivas e das instâncias sociais.  
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URBANIZAÇÃO  

 

Urbanização é uma palavra que deriva de urbano, este que tem origem no Latim 

“urbanus” que significa “pertencente à cidade”. Urbano é tudo aquilo que está relacionado 

com a vida na cidade e com os indivíduos que nela habitam, e contrasta com o rural, que é 

relativo ao campo e ao interior (Carlos, 2007).  

Já o espaço urbano é o conjunto de diferentes usos da terra justapostos entre si. Tais 

usos definem áreas, como: o centro da cidade, local de concentração de atividades comerciais, 

de serviço e de gestão; áreas industriais e áreas residenciais, distintas em termos de forma e 

conteúdo social; áreas de lazer; e, entre outras, aquelas de reserva para futura expansão. Este 

conjunto de usos da terra é a organização espacial da cidade ou simplesmente o espaço urbano 

fragmentado. Assim, é possível dizer que o espaço urbano, fragmentado e articulado, é reflexo 

e condicionante social, um conjunto de símbolos e campo de lutas. É assim a própria 

sociedade em uma de suas dimensões, aquela mais aparente, materializada nas formas 

espaciais (Corrêa, 1995). 

Ainda de acordo com Corrêa (1995), a ação ou resultado de urbanizar, num sentido 

mais amplo é o conceito de urbanização. O processo de urbanização está relacionado ao 

fenômeno do desenvolvimento das cidades. Este tipo de processo é executado tomando como 

base o fator migração, onde as pessoas que residem nas áreas rurais se deslocam para áreas 

urbanas em procura de trabalho e de melhor qualidade de vida devido à melhor infraestrutura 

básica
10

. 

 Neste trabalho também é de crucial importância que se estabeleçam os conceitos de 

Plano Diretor, partindo do pressuposto que esse é o principal responsável pelos ordenamentos 

territoriais em área urbana da atualidade. 

Para ABNT (1991), Plano Diretor é o “[...] Instrumento básico de um processo de 

planejamento municipal para a implantação da política de desenvolvimento urbano, 

direcionando a ação dos agentes públicos e privados”.  

                                                      
10

 Com relação à infraestrutura urbana básica são considerados no Estatuto da Cidade “[...] os equipamentos de 

escoamento das águas pluviais, iluminação pública, redes de esgoto sanitário e abastecimento de água potável, e 

de energia elétrica pública e domiciliar e as vias de circulação pavimentadas ou não.” Lei 10.257 art. 2º, § 5º 

(Brasil, 2001). 
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Já para Brasil (2002:40) o Plano Diretor pode ser definido como “[...] um conjunto de 

princípios e regras orientadoras da ação dos agentes que constroem e utilizam o espaço 

urbano.”.  

A história dos planos diretores remete à Constituição, que define Plano Diretor como o 

“instrumento básico” da política urbana (art. 182, § 1o) (Brasil, 1988).  

O Estatuto da Cidade (Lei 10.257/01) e a Lei de Parcelamento do Solo Urbano (Lei 

6.766/79, alterada pela Lei 9.785/99), reforçam o dispositivo constitucional, condicionando a 

aplicação de praticamente todos os demais instrumentos urbanísticos ao disposto no Plano 

Diretor. Esta primazia do Plano Diretor tem por finalidade impedir a ocorrência de abusos por 

parte do Poder Público na disciplina do direito de propriedade. Busca-se garantir que os 

enormes poderes conferidos ao Município para a regulação do mercado imobiliário sejam 

utilizados exclusivamente na busca do interesse público. De fato, caso sejam mal utilizados, 

os instrumentos urbanísticos, antigos e novos, podem causar muito mais prejuízos que 

benefícios. 

A entrada em vigor do Estatuto da Cidade (Lei 10.257/01) e a criação do Ministério 

das Cidades formam uma moldura legal e institucional federal que dá condições efetivas para 

a implementação de políticas urbanas de cunho democrático e social.  

Além disso, fixa como princípio fundamental a função social da cidade e da 

propriedade urbana, conforme disposto no artigo 5º, incisos XXII e XXIII, da Constituição 

Federal (Brasil, 1988). A obrigatoriedade de elaboração ou revisão de Plano Diretor fica 

estabelecida, no seu artigo 41, para os municípios:  

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 § 4 º do art. 

182 da Constituição Federal
11

; 

IV. integrantes de áreas de especial interesse turístico;  

                                                      
11

 É facultado ao Poder Público municipal, mediante lei específica para área incluída no plano diretor, exigir, nos 

termos da lei federal, do proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, que promova 

seu adequado aproveitamento, sob pena, sucessivamente, de: III - desapropriação com pagamento mediante 

títulos da dívida pública de emissão previamente aprovada pelo Senado Federal, com prazo de resgate de até dez 

anos, em parcelas anuais, iguais e sucessivas, assegurados o valor real da indenização e os juros legais. 
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V. inseridos na área de influência de empreendimentos ou atividades com significativo 

impacto ambiental de âmbito regional ou nacional. 

 Neste contexto, é importante ressaltar que o município de Blumenau possui Plano 

Diretor desde o ano de 1977 o que portanto ocorre antes da própria legislação federal exigir. 

Ainda antes deste documento, o município possuía ordenamentos territoriais desde a fundação 

da Colônia de Blumenau, em 1850, e que serão apresentados no próximo capítulo. 

 

BACIA HIDROGRÁFICA  

 

Como este trabalho trata da relação do homem com o espaço geográfico no contexto 

da urbanização e da incidência de enchentes e enxurradas é essencial conceituar também 

alguns aspectos físicos e urbanos. 

De acordo com Tucci (1993:40) “A bacia hidrográfica é uma área de captação natural 

da água da precipitação que faz convergir os escoamentos para um único ponto de saída, seu 

enxutório”.  As condições de cheias em uma bacia dependem de suas características físicas e 

artificiais, sendo as artificiais relacionadas ao uso pelo ser humano (Tucci, 1993:623). Ainda 

de acordo com Tucci (1993), a bacia hidrográfica é a unidade fundamental de planejamento 

físico, pois possui suas delimitações em critérios geomorfológicos mais precisos que outros, 

devido à base natural de seus limites. 

Em trabalho sobre o gerenciamento da drenagem urbana, Tucci (2001) destaca que a 

ação do homem no planejamento e desenvolvimento da ocupação do espaço demanda cada 

vez mais uma visão ampla sobre as indigências da população, os recursos terrestres e 

aquáticos disponíveis e o conhecimento sobre o comportamento dos processos naturais na 

bacia, para racionalmente compatibilizar necessidades crescentes com recursos limitados. 

Para isso, é importante destacar alguns conceitos importantes que serão mencionados 

neste trabalho referentes às bacias hidrográficas e suas características hidrológicas e também 

socioambientais. 



21 

 

Bacia Hidrográfica: “[...] sistema físico onde a entrada é o volume de água precipitado 

e a saída é o volume de água escoado pelo enxutório, considerando-se como perdas 

intermediárias os volumes evaporados e transpirados e também os infiltrados profundamente 

Tucci (1993:41)”.  

Lima e Zakia (2000) apud Teodoro et al (2007), acrescentam ao conceito 

geomorfológico da bacia hidrográfica, uma abordagem sistêmica. 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 

independentes, 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. 

O funcionamento de uma bacia hidrográfica possui duas direções predominantes de 

fluxo: vertical e o longitudinal. O vertical é representado pelos processos de precipitação e 

evapotranspiração e o longitudinal pelo escoamento na direção dos gradientes da superfície 

(escoamento superficial e rios) e do subsolo (escoamento subterrâneo) (Tucci, 2001:11). 

Devido à importância e fácil leitura de sua delimitação, a bacia hidrográfica é uma 

ótima unidade de gestão. O gerenciamento de bacia hidrográfica é o instrumento orientador 

das ações do poder público e da sociedade, no longo prazo, no controle do uso dos recursos 

ambientais – naturais econômicos e socioculturais – pelo homem, na área de abrangência de 

uma bacia hidrográfica, com vistas ao desenvolvimento sustentável (Lanna, 2000). 

Ainda que a sociedade, há tempos, reconheça que seu desenvolvimento guarda enorme 

dependência da disponibilidade hídrica, Mendonça & Santos (2006:106) afirmam que o 

cuidado com a água demorou a ocupar uma posição de destaque nas discussões acerca da 

necessidade de criar e difundir práticas eficientes de gestão. Essa postura despreocupada por 

parte de cada indivíduo, e até mesmo dos governos, tem uma possível justificativa conforme 

segue: 

Essa realidade brasileira, a da abundância da água, tem servido tanto 

de suporte a não realização de investimentos necessários ao seu uso e 

proteção mais eficientes, quanto a sua pequena valorização 

econômica, isto é, a água tem sido concebida como um bem livre, de 
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uso comum e infindável. Associando a grande quantidade desse bem 

natural ao descaso governamental, por décadas a fio, observa-se no 

Brasil, o desenvolvimento de uma “cultura do desperdício” da água 

disponível e a ausência de cuidados mínimos, no plano individual e 

coletivo, para com sua qualidade e preservação. (Mendonça & Santos 

2006:107). 

 

A gestão dos recursos hídricos no Brasil é definida pela Lei 9.433 (Brasil, 1997), que 

instituiu a Política Nacional dos Recursos Hídricos (PNRH), onde estão os seis princípios 

fundamentais para a gestão planejada desses recursos: 1 - a água é um bem de domínio 

público; 2 - é um recurso natural limitado, dotado de valor econômico; 3 - seu uso prioritário 

é para o consumo humano e a dessedentação dos animais; 4 - a gestão dos recursos hídricos 

deve promover seu uso múltiplo; 5 - a bacia hidrográfica é a unidade territorial para a 

implementação da PNRH; e 6 - sua gestão deve ser descentralizada, envolvendo o poder 

público e os usuários. O estado de Santa Catarina
12

, assim como outras unidades da federação, 

entretanto a esta época, já dispunha de seu respectivo instrumento legal de ordenamento dos 

recursos hídricos. 

A utilização efetiva da bacia hidrográfica como unidade de gestão ocorre nos Estados 

Unidos a partir da década de 1930 (Botelho, 1999). No Brasil, este uso de gestão acontece à 

partir das décadas de 1980 e 1990 quando ocorre a publicação de inúmeros trabalhos que se 

utilizam da bacia hidrográfica como unidade espacial em detrimento das unidades político-

administrativas. A gestão está relacionada com várias etapas tais como: planejamento, 

implantação, monitoramento e fiscalização dos resultados e implicações. A fim de facilitar 

todas as etapas de gestão foi possível e necessário desenvolver projetos em bacias 

hidrográficas de tamanho menor, as quais são chamadas de microbacias hidrográficas. 

Botelho (1999:272) defende o uso do termo microbacia, uma vez que esta representa 

uma “[...]área drenada por um curso de água e seus afluentes, a montante de uma determinada 

seção transversal, para a qual convergem as águas que drenam a área considerada (Brasil, 

1987)”. Este conceito se resume em grande semelhança à definição de Tucci (1993:40) “A 

bacia hidrográfica é uma área de captação natural da água da precipitação que faz convergir 

os escoamentos para um único ponto de saída, seu enxutório”. 

                                                      
12

 A Política de Recursos Hídricos do estado de Santa Catarina foi sancionada pela Lei 9.798 (Santa Catarina, 

1994). 
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Acredita-se que o conceito de microbacia esteja fortemente relacionado aos projetos 

de planejamento e conservação ambiental e desta forma não deve ser distinto do conceito de 

bacia hidrográfica (Botelho, 1999:273). Existe ainda a noção de microbacia hidrográfica 

como uma “unidade espacial mínima” definida a partir da classificação de uma bacia de 

drenagem em seus diferentes níveis hierárquicos, subdividindo-a até a menor porção possível. 

O tamanho de uma microbacia como unidade de gestão não é fixo. Desta forma, a sub-

bacia ou microbacia, deve abranger uma área suficientemente grande para que se possam 

identificar as interrelações existentes entre os diversos elementos do quadro socioambiental 

que a caracteriza, e pequena o suficiente para estar compatível com os recursos disponíveis, 

respondendo positivamente à relação custo-benefício (Botelho, 1999:273). 

Para este trabalho, pretende-se utilizar o termo sub-bacia uma vez que este, assim 

como microbacia, pode corresponder às bacias menores que se unem a uma bacia maior. 

Neste caso a bacia do Rio Itajaí possui diversas sub-bacias, entre elas a sub-bacia do Ribeirão 

da Velha. 

 

EVENTOS ADVERSOS E DESASTRES 

 

Diversos eventos hidrológicos já atingiram e tem atingido a bacia hidrográfica em 

análise. De acordo com Castro (2003), evento pode ser definido como “Acontecimento. Em 

análise de risco, ocorrência externa ou interna ao sistema, envolvendo fenômeno da natureza, 

ato humano ou desempenho do equipamento, que causa distúrbio ao sistema.”. Ainda de 

acordo com Castro (2003) o evento adverso por sua vez se define por “Ocorrência 

desfavorável, prejudicial, imprópria. Acontecimento que traz prejuízo, infortúnio. Fenômeno 

causador de um desastre”. E o evento catastrófico como “Evento de difícil ocorrência; 

todavia, quando ocorre, gera sérias conseqüências”. Ainda também são constatados eventos 

críticos que são eventos definidos como os que dão início a cadeia de incidentes, a menos que 

um sistema de segurança interfira para minimizá-lo.   

O desastre é definido como resultado de eventos adversos, naturais ou provocados 

pelo homem, sobre um ecossistema (vulnerável), causando danos humanos, materiais e/ou 
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ambientais e conseqüentes prejuízos econômicos e sociais (Castro, 1998) apud Kobiyama, 

(2006:07). 

Ainda de acordo com Castro (1998) apud Kobiyama (2006), os desastres podem ser 

classificados quanto à intensidade, a evolução, a origem e a duração. 

Intensidade 

Este pode ser subdividido em quatro níveis de magnitude, conforme mostra o quadro 1: 

 

Quadro 1 – Classificação dos desastres em relação à intensidade 

 

Nível Intensidade Situação 

 

 

I 

Desastre de pequeno porte, onde os 

impactos causados são pouco 

importantes e os prejuízos pouco 

vultuosos. 

(Prejuízo ≤ 5% do PIB municipal) 

Facilmente superável com os recursos do 

município. 

 

 

II 

De média intensidade, onde os 

impactos são de alguma importância 

e os prejuízos são significativos, 

embora não sejam vultosos. 

(5% < Prejuízo ≤ 10% do PIB) 

Superável pelo município, desde que 

envolva uma mobilização e aministração 

especial. 

 

 

III 

De grande intensidade, com danos 

importantes e prejuízos vultosos. 

(10% < Prejuízo ≤ 30% do PIB) 

A situação de normalidade pode ser 

restabelecida com recursos locais, desde 

que complementados com recursos 

estaduais e federais. 

(Situação de Emergência) 

 

IV 

Com impactos muito significativos e 

prejuízos muito vultosos. 

(Prejuízo > 30% do PIB) 

Não é superável pelo município, sem que 

receba ajuda externa. Eventualmente 

necessita de ajuda internacional. 

(Estado de Calamidade Pública) 

Adaptado de Castro (2003). 

Evolução 

Segundo Castro (1999), há três tipos de desastres relacionados à evolução. Os 

desastres súbitos, que são os que se caracterizam pela rápida velocidade com que o processo 

evolui. Ao contrário do anterior, os graduais, caracterizam-se por evoluírem em etapas de 

agravamento progressivo, como as inundações graduais e as secas. O outro tipo é a soma de 
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efeitos parciais, que se caracteriza pela ocorrência de numerosos acidentes semelhantes, cujos 

impactos, quando somados, definem um desastre de grande proporção.  

Origem 

Este critério também se caracteriza por três tipos (Castro, 1999), os naturais, que são 

aqueles provocados por fenômenos naturais extremos, que independem da ação humana, os 

humanos, que são aqueles causados pela ação ou omissão humana, como os acidentes de 

trânsito e a contaminação de rios por produtos químicos e, os desastres mistos associados às 

ações ou omissões humanas, que contribuem para intensificar, complicar ou agravar os 

desastres naturais. Castro ressalta que é muito difícil que algum desastre seja classificado 

como natural, uma vez que normalmente seria possível prever o mesmo. 

Alguns outros agravantes são verificados em desastres nas bacias hidrográficas, tais 

como a retirada da mata ciliar, erosão e assoreamento dos rios, que amplia a incidência de 

inundações e a impermeabilização do solo, favorecendo o aumento da incidência de 

inundações bruscas ou enxurradas (Kobiyama, 2006:12). 

Santos (1979:57) diz que a realidade dos mais variados ambientes urbanos brasileiros 

é representativa de um estágio histórico dos movimentos de mudanças sociais e ecológicas 

combinadas, que discutem e modificam permanentemente o espaço em questão. De acordo 

com Cunha & Guerra:  

A urbanização e a emergência dos problemas ambientais urbanos 

obrigam os estudiosos dos impactos ambientais a considerar os pesos 

variados da localização, distância, topografia, características 

geológicas, morfológicas, distribuição da terra, crescimento 

populacional, estruturação social do espaço urbano e processo de 

seletividade suburbana ou segregação espacial (Cunha & Guerra, 

2009:27). 

Assim sendo, o estudo dos impactos ambientais urbanos possui inúmeras variáveis que 

devem ser levadas em conta na análise ambiental, em especial, a estruturação social e a 

segregação espacial na ocupação da terra urbana, bem como as características naturais da área 

estudada. 
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ENCHENTES E ENXURRADAS 

 

De acordo com Tucci (1993), enchente é quando um curso de água recebe mais água 

proveniente de precipitação do que sua capacidade de drenagem, inundando áreas ribeirinhas 

ou o leito maior de seu curso, as planícies de inundação (Figura 2). O leito menor é aquele 

que está ocupado permanente pelas águas do rio, também chamado de canal principal. Já 

Castro (1999) define enchente como o evento em que as águas elevam-se de forma paulatina e 

previsível, mantém em situação de cheia durante algum tempo e, a seguir, escoam-se 

gradualmente. Normalmente, as inundações graduais ou enchentes são cíclicas e nitidamente 

sazonais. Em média esses eventos ocorrem com tempo de retorno
13

 na ordem de dois anos. 

Figura 2 - Caracterização dos leitos de escoamento de um rio. À esquerda, uma visão em 

planta de um trecho de um rio, e à direita, o perfil transversal da seção A-A’. 

 

Fonte: Tucci (1997:05) 

De acordo com Tucci (1997), as enchentes em áreas urbanas são relacionadas a dois 

processos, que ocorrem isoladamente ou de forma integrada, a urbanização e as enchentes 

naturais. As enchentes naturais atingem áreas ribeirinhas, ou seja, atingem a população que 

ocupa o leito maior dos rios.  

                                                      
13

 Também conhecido como período de recorrência ou tempo de recorrência, é o intervalo de tempo estimado de 

ocorrência de um determinado evento. É definido como o inverso da probabilidade de um evento ser igualado ou 

ultrapassado (Tucci, 1993). 
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É importante ressaltar que Tucci (1993); Kobiyama (2006); Guerra & Marçal (2006); 

Cunha & Guerra (2009) e Guerra (2011) utilizam os termos inundação, cheias e enchentes 

recorrentemente, assim é importante ressaltar qual será a definição abordada nesta pesquisa.  

O Ministério das Cidades, também utiliza uma definição específica onde as enchentes 

ou cheias são definidas pela “elevação do nível d’água no canal de drenagem devido ao 

aumento da vazão, atingindo a cota máxima do canal, porém, sem extravasar (Ministério das 

Cidades, 2007:90)”. Assim o conceito de inundação se refere ao “processo de extravasamento 

das águas do canal de drenagem para as áreas marginais (planície de inundação, várzea ou 

leito maior do rio) quando a enchente atinge a cota acima do nível máximo da calha principal 

do rio (Ministério das Cidades, 2007:91)”. Enxurrada define-se como o “escoamento 

superficial concentrado e com alta energia de transporte” (Ministério das Cidades, 2007:94). 

Esta dificuldade referente aos conceitos que envolvem os eventos hidrológicos é 

ressaltada por Kobiyama que diz: 

 

O fato é que até hoje diversas vezes as inundações graduais vêm sendo 

registradas como inundações bruscas e vice versa. Isto nem sempre é 

devido à falta de conhecimento, mas sim devido à dificuldade de 

identificação do fenômeno em campo e à ambigüidade das definições 

existentes (2006:47). 

 

 O quadros 2 e 3 apresentam a descrição dos eventos hidrológicos onde se pode 

perceber às diversas formas de conceituar os fenômenos entre diversos autores. 

 

Quadro 2 – Diversas definições de inundação gradual * 

Termo Autor Definição 

 

 

Flood 

 

 

NFIP (2005) 

Uma condição geral ou temporária, de parcial ou 

completa inundação, de dois ou mais acres de uma 

terra normalmente seca, ou duas ou mais 

propriedades, proveniente da inundação de águas 

continentais ou oceânicas. 

 

 

Flood 

 

 

NWS/NOAA (2005) 

A inundação de uma área normalmente seca 

causada pelo aumento do nível das águas em um 

curso d’água estabelecido como um rio, um 

córrego, ou um canal de drenagem ou um dique, 
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perto ou no local onde as chuvas precipitaram. 

 

Inundações 

Graduais ou 

Enchentes 

 

 

CASTRO (1999) 

As águas elevam-se de forma paulatina e previsível, 

mantém em situação de cheia durante algum tempo 

e, a seguir, escoam-se gradualmente. Normalmente, 

as inundações graduais são cíclicas e nitidamente 

sazonais. 

 

 

Inundações 

Ribeirinhas 

 

 

 

TUCCI E BERTONI 

(2003) 

Quando a precipitação é intensa e o solo não tem 

capacidade de infiltrar, grande parte do volume 

escoa para o sistema de drenagem, superando sua 

capacidade natural de escoamento. O excesso de 

volume que não consegue ser drenado ocupa a 

várzea inundando, de acordo com a topografia, as 

áreas próximas aos rios. 

 

 

River Flood 

 

 

MEDIONDO (2005) 

O transbordamento do curso do rio é normalmente o 

resultado de prolongada e copiosa precipitação 

sobre uma grande área. Inundações de rio 

acontecem associadas a sistemas de grandes rios em 

trópicos úmidos. 

Fonte: Kobiyama (2006:48) * Neste trabalho compreendido como enchente. 

 

Quadro 3 – Diversas definições de inundação brusca - enxurrada 

Termo Autor Definição 

 

 

Flash flood 

 

 

NWS/NOAA (2005) 

Uma inundação causada pela pesada ou excessiva 

chuva em um curto período de tempo, geralmente 

menos de seis horas. Também, às vezes uma quebra 

de barragem pode causar inundação brusca, 

dependendo do tipo de barragem e o período de 

tempo que ocorre a quebra. 

 

Flash flood 

CHOUDHURY et al. 

(2004) 

Inundações bruscas são inundações de curta vida e 

que duram de algumas horas a poucos dias e 

originam-se de pesadas chuvas. 

 

 

Flash flood 

 

 

KÖMÜSÇÜ et al. 

(1998) 

Inundações bruscas são normalmente produzidas 

por intensas tempestades convectivas, a qual 

causam rápido escoamento, e o dano da inundação 

geralmente ocorre dentro de horas da chuva que a 

causa e afeta uma área muito limitada. 

Inundação 

Brusca ou 

Enxurrada 

 

CASTRO (1999) 

São provocadas por chuvas intensas e concentradas 

em regiões de relevo acidentado, caracterizando-se 

por súbitas e violentas elevações dos caudais, os 

quais se escoam de forma rápida e intensa. 

 

 

Flash flood 

 

 

MEDIONDO (2005) 

É um evento de inundação de curta duração com 

uma rápida elevação da onda de inundação e rápida 

elevação do nível das águas. São causadas por 

pesadas, geralmente curtas precipitações, como uma 

chuva torrencial, em uma área que frequentemente é 

pequena. 

  Em bacias pequenas, de rápida resposta com tempo 
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Flash flood WMO (1994) de concentração menor de seis horas, intensa 

precipitação pode criar uma inundação brusca. 

Fonte: Kobiyama (2006:48) 

Conforme já mencionado anteriormente, este trabalho utilizará a terminologia de 

enchente na concepção de inundação gradual, e de enxurrada, no entendimento de inundação 

brusca, respaldados no fato de que estes termos são os mais comumente utilizados localmente 

e os fenômenos são assim compreendidos pela população da região do Vale do Itajaí por todo 

um histórico de convívio com os eventos hidrológicos. 

Diante disso, é possível acrescentar também que as enchentes aumentam a sua 

frequência e magnitude devido à impermeabilização do solo e à construção da rede de 

condutos pluviais. O desenvolvimento urbano pode também produzir obstruções ao 

escoamento como aterros, pontes, drenagens inadequadas, obstruções ao escoamento junto a 

condutos e assoreamento dos canais de drenagem. Podemos assim, afirmar que a urbanização 

interfere no aumento da incidência das enchentes e enxurradas, como podemos observar na 

figura 3, quando a vazão é rapidamente aumentada e atinge seu ponto máximo em um tempo 

muito menor para as áreas urbanas que nas áreas rurais. 

Neste contexto é importante expressar o significado de alagamento que é utilizado 

para definir os processos decorrentes ou não dos problemas de natureza fluvial, causando o 

acúmulo momentâneo de águas em um dado local por problemas de deficiência no sistema de 

drenagem devido a seu baixo coeficiente de escoamento superficial (Tucci, 1993). 

Figura 3 – Hidrograma area urbanizada e não urbanizada 

 

Fonte: Tucci (1995) 
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As enchentes urbanas são conseqüência de dois processos que podem ocorrer de forma 

simultânea ou isolada. De acordo com Tucci: 

 Por causas naturais – ocorrem em áreas ribeirinhas, são sazonais 

e cíclicos, e podem atingir a população que ocupa inadivertidamente 

as margens dos rios. Evidencia a falta de planejamento do uso do solo 

e de fiscalização; 

 Pela urbanização – são enchentes provocadas pelo processo de 

ocupação urbana, com impermeabilização dos solos, retilinização dos 

ribeirões e rios, entre outros.  (Tucci, 1995:16) 

 

DRENAGEM URBANA 

 

A drenagem urbana, de acordo com Tucci (1995), é o conjunto de medidas que 

possibilitam melhorar o escoamento da água que percorre o meio urbano visando minimizar 

riscos à população, diminuir os prejuízos causados por enchentes, enxurradas e alagamentos e 

possibilitar o desenvolvimento urbano de forma harmônica, articulada e sustentável.  

De acordo com o mesmo autor, o controle das enchentes urbanas é um processo 

permanente, que deve ser mantido pelas comunidades visando à redução do custo social e 

econômico dos impactos dos eventos adversos. O controle não deve ser visto como uma ação 

isolada seja no tempo ou no espaço, mas como uma atividade em que a sociedade, como um 

todo, deve participar de forma contínua. De um modo geral, os desastres naturais ocorrem 

devido à relação homem – natureza, no caso, em decorrência da tentativa de domínio da 

natureza por parte do homem (Kobiyama, 2006:01). 

 O aumento populacional e o desenvolvimento econômico forçam cada vez mais a 

população, em especial a de baixa renda, a mudar para as áreas de risco, seja de 

escorregamentos ou de enchentes, devido ao alto custo dos lotes regularizados no espaço 

urbano, e que, por sua vez, são menos adequadas para o adensamento populacional e para a 

agricultura. “Para diminuir a vulnerabilidade e ter uma vida mais segura, deve ser realizada a 

prevenção e a mitigação dos desastres naturais envolvendo todos os atores, sejam públicos e 

da sociedade (Kobiyama, 2006:03)”. Neste contexto se insere o planejamento das cidades. 

Para que as cidades possam construir seu plano de futuro é necessário promover um 



31 

 

diagnóstico técnico amplo da realidade do município e assim definir o conjunto de ações mais 

adequadas para conduzir a situação atual aos objetivos desejados (PMB, 2012:07). 

As enchentes urbanas são um problema crônico no Brasil, devido principalmente a 

gerência inadequada do planejamento da drenagem e à filosofia errônea dos projetos de 

engenharia. Essa filosofia se reflete na idéia preconcebida de engenheiros de que, a boa 

drenagem é aquela que permite escoar rapidamente a água precipitada sobre a área de 

intervenção. As conseqüências desses erros têm produzido custos extremamente elevados para 

a sociedade como um todo. No entanto, a melhor drenagem é aquela que drena o escoamento 

sem produzir impactos ao local e nem à jusante (Tucci, 1995). 

Para reduzir os impactos das enchentes e enxurradas devem ser tomadas algumas 

medidas, podendo estas ser de caráter estrutural ou não estrutural. As medidas estruturais 

podem ser extensivas ou intensivas. Medidas extensivas são as que agem na bacia, procurando 

modificar as relações entre a precipitação e a vazão, como a alteração da cobertura vegetal do 

solo, que reduz e retarda os picos de cheias e controla a erosão do solo. As intensivas agem no 

rio, podendo: (a) acelerar o escoamento (exemplo diques, polders e melhoramentos fluviais), 

(b) retardar o escoamento (exemplo reservatórios e bacias de amortecimento) e (c) desviar o 

escoamento (exemplo canais de desvio). As medidas não estruturais podem ser adicionadas 

em regulamentação do uso do solo, edificações à prova de inundações, recuperação de mata 

ciliar, seguro de enchentes, sistemas de previsão e alerta de enchentes e enxurradas além de 

serviços de Defesa Civil. A combinação dessas medidas permite restringir os impactos dos 

eventos hidrológicos e melhorar o planejamento da ocupação das áreas inundáveis (Tucci, 

1993). 
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CAPÍTULO II – ASPECTOS DA OCUPAÇÃO DA SUB-BACIA DO RIBEIRÃO DA 

VELHA 

 

OCUPAÇÃO DO VALE DO ITAJAÍ 

 

A ocupação da área de estudo se insere no contexto do universo da pesquisa que é o da 

bacia do Rio Itajaí. Essa história se inicia na fundação da Colônia de Blumenau, que desde 

1850, foi um centro irradiador de desenvolvimento para os municípios do seu entorno. Ao 

mesmo tempo em que a economia era de subsistência com a comercialização dos seus 

excedentes, surgia desde os primórdios da colonização uma industrialização pujante, com 

destaque para o setor têxtil (Theis & Butzke, 2009). No Vale, desde então, encontra-se os três 

setores econômicos com grande diversidade, sendo a produção agropecuária e de exploração 

florestal, principalmente no Alto Vale, atividades industriais dominam no Médio Vale e 

atividades de serviços, concentram-se principalmente no Baixo Vale. Na bacia, como um 

todo, situam-se integralmente 47 municípios e parte de mais 11 municípios (Fundação 

Agência de Água do Vale do Itajaí, 2006:10). Verificam-se nesta região uma série de 

problemas socioeconômicos e ambientais, influenciados pelas migrações internas e externas, 

tanto da área rural, como aquelas provenientes de outras regiões ou ainda de outros estados, 

na busca de trabalho e melhores condições de vida.  

O município de Blumenau teve o início de sua ocupação de origem européia em 1850, 

isso porque antes as terras já eram habitadas pelos indígenas das etnias Kaigangs, Xoklengs e 

Botocudos. O filósofo alemão Dr. Hermann Bruno Otto Blumenau obteve do Governo 

Provincial uma área de terras de duas léguas
14

 para estabelecer uma colônia agrícola, com 

imigrantes europeus (Santiago, 2001). 

Dezessete colonos chegaram ao local onde hoje se encontra a cidade de Blumenau, em 

dois de setembro de 1850. Centenas a milhares de imigrantes vieram em seguida, em veleiros 

de companhias particulares (Santiago, 2001:21). Assim foi crescendo o número de 

agricultores, povoadores e cultivadores dos lotes, que foram medidos e demarcados ao longo 

dos rios e ribeirões que banhavam o território da concessão. 

                                                      
14

 A légua imperial equivale a aproximadamente 24 quilômetros quadrados. 
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No princípio, a Colônia era de propriedade do fundador, Dr. Blumenau. Em 1860 o 

Governo Imperial encampou o empreendimento e Dr. Blumenau foi mantido na direção até a 

elevação da colônia à categoria de município, em 1880. Em poucos anos, Dr. Blumenau, fez 

da Colônia um dos maiores empreendimentos colonizadores da América do Sul, que se tornou 

um importante centro agrícola e industrial influente na economia do País. 

A Lei nº 860, de 4 de fevereiro de 1880, elevou a Colônia à categoria de município 

(Santiago, 2001:24). Entretanto, em outubro deste mesmo ano, uma grande inundação causou 

sérios prejuízos à população e à administração pública, com a destruição de pontes e estradas. 

Após isso, a instalação do município só foi possível em 10 de janeiro de 1883, quando 

assumiu o exercício a Câmara Municipal eleita no ano anterior. Em seguida, o município 

recebeu o título de Comarca (1886) e, finalmente, em 1928, passou à categoria de Cidade. 

Até 1934 o território de Blumenau somava a área de 10.610 km². Hoje se resume a 

526 km² (IBGE, 2010). Trinta e oito novos municípios resultaram de sucessivos 

desmembramentos de seu território. 

 

A OCUPAÇÃO DO BAIRRO DA VELHA 

 

A ocupação do bairro da Velha se introduz no contexto da formação histórica da 

cidade e ocorreu com a divisão de lotes, cumprindo a Lei de Terras do Governo Imperial. 

Cada lote possuía 200 morgos
15

 e eram ribeirinhos. Os lotes tinham seu tamanho calculado a 

partir do ribeirão e devido à altimetria bastante acidentada provocavam também a ocupação 

de morros (Dickmann, 2002:11). 

As terras de abrangência do atual bairro da Velha pertenceram ao colonizador da 

cidade, Dr. Hermann Otto Bruno Blumenau até 1879, quando ele vendeu parte destas à 

Gustav Stutzer (Dickmann, 2002:12). O fato de Dr. Blumenau ter mantido sem uso boa parte 

das terras prejudicou o desenvolvimento da área, uma vez que ele as mantinha em caráter 

especulativo. 

                                                      
15

 Morgo = medida de área territorial equivalente a 2.500 metros quadrados. Trata-se de expressão utilizada 

principalmente no litoral norte de Santa Catarina, em áreas de colonização alemã, polonesa e do norte da Itália. 

Quatro morgos equivalem a um hectare. 
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A primeira rua do bairro da Velha foi aberta em 1885, quando Stutzer começou a 

venda de lotes de suas terras. Esta rua foi aberta em meio à mata e contribuiu muito para a 

ampliação da ocupação da área. Atualmente essa rua se denomina João Pessoa e o término da 

via fica onde até hoje se estabelece a “Casa Tomio
16

”. Mais de 30 famílias se estabeleceram 

nas imediações da rua e, a partir deste momento, se intensificaram os confrontos com os 

indígenas. Muitas mortes e prejuízos socioeconômicos
17

 em geral, ocorreram até 1914, 

quando ocorreu a pacificação. Quem relata muitos fatos deste tipo de confronto é Therese 

Stutzer, esposa de Gustav, o proprietário das terras (Huber, 2010:27).  

As famílias imigrantes prosperaram através de comércios e empresas de diversos 

ramos. Muitos dos que vieram posteriormente buscavam empregos nas empresas já 

consolidadas. Este desenvolvimento econômico ocorreu principalmente a partir de 1915, 

quando a região da Velha passou a ter energia elétrica, graças à usina hidrelétrica do Salto 

(Dickmann, 2002:15). O restante da cidade já dispunha deste recurso desde 1909. Já a água 

encanada surge apenas em 1943. Até essa data muitas famílias se dessedentavam a partir de 

poços e nascentes. 

Theis (2007), em seu trabalho sobre a formação econômica de Blumenau, destaca três 

fases na industrialização da cidade: a primeira ocorre entre 1883 e 1914, a segunda entre 1914 

e 1945, a terceira após 1945. Estes períodos se enquadram na formação econômica da região 

da Velha. Na primeira fase, a região não estava iniciada no que tange a industrialização 

porque não tinha energia e os lotes foram tardiamente vendidos. Na segunda fase, algumas 

empresas se estabeleceram, em especial, as têxteis. Na terceira fase, a região se dinamizou, 

com a implantação de outros aparelhamentos públicos, como novas estradas e ruas, meios de 

transporte, água tratada e telefone. 

Devido a sua dimensão superior à 50km2 a região da Velha possui algumas 

subdivisões internas em bairros, tais como: Velha Central, Velha Grande, Velha Pequena, 

Ribeirão Branco, Água Branca e Água Verde (Dickmann, 2002:15). 

                                                      
16

 A Casa Tomio é uma loja de materiais de construção e decoração que existe desde o início da ocupação das 

terras desta área do bairro. Hoje, o comercio ainda está ativo e é importante referência de localização. A loja fica 

no lugar onde a população costuma dizer que “a Velha abre as pernas”, pois a partir deste ponto onde a Rua João 

Pessoa termina, iniciam-se duas outras ruas importantes para o acesso ao bairro: rua General Osório e rua 

Governador Jorge Lacerda. 

17
 Therese Stutzer, esposa de Gustav Stutzer, relata que havia danos constantes em galpões, cisternas, carroças, 

entre outros prejuízos, tais como saques de mantimentos e ferramentas. 
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A formalização do bairro da Velha ocorre oficialmente em 28 de abril de 1956, pelo 

então prefeito Frederico Guilherme Busch Júnior. Assim também ocorre com outros bairros 

da mesma região da cidade. Com a região em expansão constante, surgiu a necessidade de 

transportar moradores e trabalhadores. Isso ocorreu a partir da década de 1940 (Dickmann, 

2002:25), mas evoluiu de forma bastante lenta até a década de 1990. Um dos fatores 

determinantes para o transporte coletivo demorar a se estabelecer nesta área foi o preço, que 

era elevado devido às grandes distâncias e a precariedade das estradas. Isso fez com que a 

maior parte da população mantivesse as bicicletas como principal meio de locomoção.  

Vale destacar também a importância das igrejas na socialização dos imigrantes. As 

primeiras a se estabelecer na área foram a católica e a protestante. Teve destaque a igreja 

protestante, pois “aliados ao sentimento religioso agregava-se outros valores como a 

conservação do idioma e dos costumes, integração social e troca de experiências para 

adaptação ao novo meio” (Petry, 2007:105).  

Na década de 1980, após as enchentes de 1983 e 1984, o aumento populacional no 

bairro foi muito grande, surgindo loteamentos, como Guaricanas, Girassol e Jardim 

Primavera. A favelização também se inicia neste período, bastante tardia se comparado a 

outras áreas da cidade (Dickmann, 2002:13). 

Após vários ordenamentos territoriais que a região recebeu
18

, atualmente, o local tem 

grandes empresas em seu território tais como: Hering, Gráfica 43, Blukit, Resima, Lancaster 

entre outras. Há também clubes, com destaque para Vasto Verde e a Associação da Hering, 

escolas, inclusive o palco de uma das maiores festas de tradição alemã do mundo, a 

Oktoberfest. A região da Velha, até os dias atuais, é uma das maiores da cidade em 

população, com mais de 40 mil habitantes (IBGE, 2010:19). No entanto a sub-bacia do 

Ribeirão da Velha abrange também outros bairros da cidade de Blumenau, não em sua 

totalidade, no entanto, se considerássemos os valores totais da população dos bairros 

pertencentes à região teríamos um total de 69.244 habitantes (tabela 1).  

 

 

                                                      
18

 Plano diretor de 1977, e suas revisões: de 1989 que direciona o crescimento da população para a região oeste 

(Área de abrangência da bacia do Ribeirão da Velha); de 1997, que fortaleceu o crescimento para as regiões 

norte e ainda mais para o oeste da cidade. Já o Plano de 2006 visa ampliar a urbanização da região oeste e 

fortalecer a ocupação da região norte, tirando o “foco” da região da Grande Velha. 
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Tabela 1 – População residente por bairros na Sub-bacia do Ribeirão da Velha 

Bairro Nº de habitantes (2010) 

Água Verde 16.186 

Velha 15.373 

Velha Central 18.779 

Velha Grande 4.332 

Victor Konder 4.612 

Vila Nova 9.962 

Total 69.244 

Fonte: IBGE, 2010. 

Para fins de comparação é interessante ressaltar que a população da sub-bacia do 

Ribeirão da velha, possui população superior ao da cidade de Blumenau em 1960 (gráfico 1), 

e atualmente representa 22,4% de toda a população. 

 

Gráfico 1 – Evolução populacional do Município de Blumenau (1950-2010) 

 

Fonte: IBGE, 2010. 

A área circundante ao Ribeirão da Velha, devido ao seu amplo crescimento 

socioeconômico, tornou-se mais urbanizada e consequentemente mantém seu solo mais 
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impermeável a infiltração das águas das chuvas, pois com o desenvolvimento urbano ocorre a 

impermeabilização do solo através de telhados, ruas calçadas e pátios, entre outros. Dessa 

forma, a parcela de água que antes infiltrava, passa a escoar pelos condutos, aumentando o 

escoamento superficial, reduzindo o tempo de chegada das águas de aos leitos dos rios, o que 

resulta na ampliação das ocorrências de enchentes e enxurradas.  

A primeira revisão do Plano Diretor, em 1989 (GDPU, 2008:12), favorecia a 

construção de residências, edifícios, condomínios, bem como a atividade comercial, que 

também prosperou fortemente na área da Velha, assim como nas Itoupavas
19

. O Plano Diretor 

sofreu outras revisões em 1997 e em 2006, todas estimulando a estruturação e ampliação dos 

bairros fora da área central. 

A tendência da urbanização é de ocorrer no sentido de jusante para montante (Tucci, 

1995:22) e no Ribeirão da Velha, ao longo do tempo, o que se apreende é justamente a 

maximização dos efeitos das cheias à jusante com o avanço acelerado da malha urbana no 

sentido montante. 

De acordo com Siebert, do Núcleo de Estudos Urbanos e Regionais da FURB, em 

seminário apresentado em março de 2009, esta relação conturbada com o rio é antiga. Desde o 

início da colônia de Blumenau a selva era o inimigo a ser vencido para impor a civilização à 

natureza. O progresso era derrubar a mata, vencer a floresta, cortar os morros para abrir ruas, 

ocupar as margens de rios, fazer pastagens nas encostas, canalizar córregos, retificar ribeirões. 

No início ocupava-se somente o leito maior dos rios e ribeirões. Com o tempo, porém, 

a ocupação subiu os morros, em boa parte da área urbana da cidade e do bairro está edificada 

hoje sobre o leito maior e nas encostas.  

Verifica-se que, ao longo do processo de ocupação do Vale do Itajaí, a preferência da 

urbanização foi dada às áreas ribeirinhas ou mais próximas dos rios e estas vêm sendo 

atingidas por eventos hidrológicos recorrentes, desde o primeiro registro em 1852 (Frank & 

Pinheiro, 2003). A população desta área acabou condicionando-se ao convívio com esta 

situação, fato devido aos longos períodos sem enchentes que favorece a permanência dos 

habitantes, que até mesmo ampliam ainda mais a ocupação do território. Isto ocorre devido à 

                                                      
19

 A região das Itoupavas corresponde à região norte da cidade, assim como a Velha corresponde à região oeste. 



38 

 

falsa sensação de segurança causada pelos longos períodos de retorno das enchentes (Tachini, 

2010). 

 Pesquisas referentes à bacia do Itajaí (Frank & Pinheiro, 2003; Fistarol, 2004; 

Tachini, 2010) revelam que no município de Blumenau, notadamente após os anos de 1983 e 

1984, houve vários reordenamentos territoriais provocados tanto pelos moradores e setores 

econômicos, como pelos órgãos públicos, por meio de alterações no Plano Diretor. A 

população atingida nas áreas mais baixas e vulneráveis que dispunham de recursos para se 

deslocar para regiões mais elevadas e seguras realizaram este deslocamento, e obrigou o 

poder público a reorganizar as novas áreas de ocupação. O problema maior ficou nas áreas 

baixas, que então ficaram disponíveis principalmente para o uso comercial, ou seja, o tipo de 

dano causado mudou, mas a cidade de alguma forma permaneceu em áreas periodicamente 

afetadas pelas enchentes (Tachini, 2010). Neste caso, boa parte da população que buscou 

áreas mais elevadas, encontrou na sub-bacia do Ribeirão da Velha um ambiente 

aparentemente mais seguro.  

De acordo com o Censo (IBGE, 2010) a população do Vale do Itajaí é de 1.377.105 

habitantes e a qualidade de vida verificada por indicadores como o IDH, Índice de Gini e 

renda per capita (Kreutzfeld & Rocha, 2012) demonstra que os municípios circundantes das 

principais cidades da região possuem índices mais baixos dos que os registrados em cidades 

como Blumenau, Brusque, Itajaí e Rio do Sul, as de maior atividade industrial da região do 

Vale. Ou seja, é mais favorável o desenvolvimento econômico nos principais centros 

regionais, bem como na capital regional, Blumenau e, por este motivo, há um favorecimento à 

imigração. De acordo com Frank & Pinheiro, (2003), os resultados dessa imigração, que em 

grande parcela é realizada pela população de baixo poder aquisitivo, são as ocupações de 

áreas de risco, aumento do número de desempregados ou subempregados, com natural 

aumento de bolsões de pobreza, submoradias e falta de saneamento ambiental.  

 

ORDENAMENTOS TERRITORIAIS 

 

Diante da realidade apresentada cabe compreender o desenvolvimento da cidade desde 

seus primórdios e consequentemente o bairro da Velha com maiores detalhes, como relatado a 
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seguir a fim de subsidiar a análise dos processos hidrológicos severos de ocorrência periódica 

e que tem causado danos à população local. 

O desenvolvimento da malha urbana de Blumenau tem características de expansão 

radial (Prefeitura Municipal de Blumenau, 2009), em função basicamente de dois fatores: sua 

origem colonial e topografia bastante acidentada. Segundo Souza (2008), existe principíos 

gerais que regulam o número, tamanho e distribuição dos núcleos de povoamento: grandes, 

médias e pequenas cidades, todas são consideradas localidades centrais. Todas são dotadas de 

funções centrais, isto é, atividade de distribuição de bens e serviços para a população externa, 

residente na região complementar, em relação a qual a localidade central tem uma posição 

central. A centralidade de um núcleo, por outro lado, refere-se ao seu grau de importância a 

partir das funções centrais: maior o número delas, maior a sua região de influência, maior a 

população atendida pela localidade central e maior a sua centralidade. No caso de Blumenau, 

sua fundação e desenvolvimento estão diretamente relacionados com as condições naturais e 

de navegabilidade do rio, como relatado a seguir “O sítio urbano se refere a última parte 

navegável para o Vapor Blumenau. O rio Itajaí tinha limitações a partir daquele ponto de 

encontro com o Ribeirão Garcia” (PMB, 1996).  

A cidade se estabeleceu no terceiro quarto do século XIX, dividida por lotes coloniais 

com mil metros de profundidade a partir dos leitos de rios e ribeirões e com 250 m de testada, 

aproximadamente. Com o passar do tempo este modelo foi se tornando inviável, pois 

implicava em grandes deslocamentos diários no sentido periferia-centro e centro-periferia. 

Conforme Santos (1980), “[...] não existe homogeneidade do espaço, como, também, não 

existe homogeneidade das redes.” Assim a malha urbana de Blumenau se deu de forma 

heterogênea trazendo mais estruturas para a região central, em detrimento das regiões 

periféricas, o que traz a necessidade de planejar para homogeneizar a rede urbana que se 

estabelecia. Neste caso a heterogeneidade, entretanto, não se manifesta como algo 

desagregado, desorganizado com realidades isoladas, mas, estabelecendo pontos de contato 

que fortalecem as relações desiguais.  Essa condição desigual e combinada abre um espaço 

significativo para o emprego da hierarquia urbana.  

A expansão territorial se dava no entorno das margens dos rios, ao mesmo tempo em 

que facilitava o acesso e a produção agrícola, trazendo problemas de convívio com as 

enchentes. 
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O mapa da Colônia de Blumenau de 1864 (Figura 5) já mostra o Ribeirão da Velha.  

No entanto, como esta área foi à última a ser loteada e, consequentemente como colônia, foi a 

última a ser vendida pelo Doutor Blumenau. 

O Mapa Cadastral de Blumenau de 1928 (Figura 6) demonstra uma nova divisão dos 

lotes coloniais. A partir desta nova divisão, somam-se 71 lotes em torno do Ribeirão da 

Velha. As outras áreas loteadas anteriormente são novamente divididas, desta vez em lotes 

menores, pois havia mais conhecimento sobre a geografia do município sendo possível 

ampliar a escala do cadastramento. Neste período entre 1864 e 1928, Blumenau deixa de ser 

Colônia, vira Distrito em 1873, Vila em 1883 e é elevada à condição de Cidade, pela Lei 197 

(Santa Catarina, 1894). Na divisão administrativa referente ao ano de 1911, o município de 

Blumenau é constituído de três distritos: Blumenau, Indaial e Gaspar. 
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Figura 4 – Mapa da Colônia de Blumenau, em 1864. Área com limite verde se refere a 

sub-bacia do Ribeirão da Velha. 

 

Fonte: Arquivo histórico de Blumenau (Adaptado) 
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Figura 5 – Mapa Cadastral de Blumenau, em 1928. Área com limite verde se refere a 

sub-bacia do Ribeirão da Velha. 

 

Fonte: Arquivo histórico de Blumenau (Adaptado) 

N 
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 Em 1968, já haviam plantas com escala 1:25000 da cidade (Figura 6) onde é possível 

verificar pela primeira vez, de forma mais detalhada, a ocupação da margem direita do Rio 

Itajaí, onde se insere a sub- do Ribeirão da Velha sendo possível observar brevemente a 

altimetria, arruamentos e a hidrografia. 

 

Figura 6 – Reprodução de Planta da Margem Direita do Rio Itajaí-Açú, em 1968 

 

Fonte: Arquivo histórico de Blumenau (Adaptado) 
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OS PLANOS DIRETORES 

 

O município de Blumenau teve históricamente uma centralidade muito intensa e a 

ocupação no espaço rural de forma mais esparsa. Em 1977 surge o primeiro Plano Diretor do 

município, que tenta inverter esse processo. Revisado pela primeira vez em 1989, o Plano 

tinha novos desafios ao planejamento que estavam relacionados com as enchentes de 1983 e 

1984. Para suprir necessidades de serviços, que dependiam ainda do centro da cidade, a partir 

do Plano de 1997 foram criados subcentros e a idéia era de ampliar os corredores de serviços, 

o que não aconteceu devido à falta de investimentos. A última revisão realizada no Plano 

Diretor foi em 2006, com o objetivo principal de integrar os investimentos, serviços públicos 

e a ocupação do solo. O intuito, mais uma vez, foi de tentar sanar as deficiências urbanas 

ainda encontradas no município (Prefeitura Municipal de Blumenau, 2008:12). 

É importante também, neste contexto urbano, verificar a situação demográfica do 

município de Blumenau e sua evolução, desde a década de 50, século XX. Os dados 

enfatizam que desde este primeiro censo as áreas urbanas já contavam com mais da metade da 

população do município, demonstrando sua importancia. Segundo dados do Censo 2010, o 

município apresenta uma população de 297.595 habitantes, onde 284.203 pessoas (95,5%) 

habitama área urbana e 13.392 pessoas (4,5%) vivem na área rural (gráfico 2).  
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Gráfico 2 – Evolução da população nos últimos 60 anos 

 

 

Fonte: (Prefeitura Municipal de Blumenau, 2010) 

 Em 2010, a Prefeitura de Blumenau divulgou um relatório sobre os dados preliminares 

do Censo 2010, onde é possível compreender brevemente a dinâmica demográfica do 

município entre 1950 e 2010. 

 

Apresentando similaridade com o modelo nacional, o município de 

Blumenau vem passando por um processo de urbanização intensa 

desde o ano 1950, quando a população era repartida igualmente entre 

urbana e rural. Já em 2000 verificamos que 92,4 % da população 

estava concentrada na cidade e apenas 7,6 % na área rural, sendo que 

em 2010 verificamos um aumento da população urbana, passando de 

92,4 para 95,5%, devido ao aumento da área urbana através da Lei 

Complementar Nº 489 de 25 de Novembro de 2004,  que  fixou o 

novo perímetro urbano do município de Blumenau – Sede do Distrito 

de Vila Itoupava e estabeleceu a Nova Divisão de Bairros (PMB, 

2010).  
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Rural 23665 19.038 13.756 11.257 25.645 12.011 13.915 
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A seguir, são descritos os Planos Diretores do município de Blumenau que constituem 

os principais intrumentos de ordenamento territorial da cidade. 

 

PLANO DE 1977
20

 

 

Com o parcelamento contínuo dos lotes coloniais, as regiões centrais foram se 

adensando, tanto com relação à ocupação do solo, como no aumento da população. Os 

espaços vazios foram sendo eliminados, embora fosse bastante comum encontrar, até a década 

de 1970, pastagens dento da malha urbana do município. As regiões periféricas tinham grande 

dependência da área central, era difícil estabelecer a formação de subcentros, a 

horizontalidade predominava na ocupação das periferias e sempre margeando os ribeirões da 

cidade. Como menciona Dickmann (2002:13), quando comenta sobre o surgimento da rua 

João Pessoa, esta que foi aberta em meio a mata e contribuiu muito para o desenvolvimento 

da região da Velha. 

De acordo com o Plano Diretor de Blumenau de 1977, o uso do solo para fins 

comerciais acontece principalmente na área central, e com menor intensidade nas vias 

arteriais, formando os corredores de serviço. Vale relembrar que a rua João Pessoa tornou-se 

um dos principais corredores, margeando o Ribeirão da Velha e constituindo importante elo 

entre centro-periferia da região oeste da cidade. Estas características centralizadoras, 

associadas à inexistência de subcentros bem definidos nos bairros, têm gerado conflitos entre 

pedestres e veículos. Esses conflitos prejudicavam, inclusive, a fluidez do transporte coletivo 

que já existia desde a década de 1940, mas prestava o serviço com dificuldades, mesmo 

havendo grande necessidade da população pelo transporte.  

O uso industrial é disperso na malha urbana, devido ao surgimento de diversas 

estradas, que ligavam vilas e a outros municípios, logo no início da cidade. Com o 

crescimento da atividade industrial, problemas socioambientais se acentuam sobre a 

população residente local. Entretanto, para os trabalhadores, surgiram cada vez mais 

oportunidades de trabalho e, com o tempo de deslocamento casa-trabalho encurtado, o que se 

                                                      
20

 Lei nº 2242 de 30 de maio de 1977 de Blumenau. 
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tornava muito importante considerando o alto custo do transporte coletivo para as áreas mais 

longínquas. 

Foi nas enchentes ocorridas na década de 1980 que o planejamento da cidade se voltou 

às áreas não alagáveis, propiciando a verticalização e troca do uso residencial para comercial 

nas áreas mais suscetíveis aos alagamentos e as enchentes. 

 

PLANO DE 1989
21

 

 

No Plano Diretor de 1989 já se direcionou o crescimento da cidade principalmente 

para as direções oeste, vale do Ribeirão da Velha, para o norte com a ocupação do vale dos 

Ribeirões Itoupava e Salto e para noroeste no vale do Ribeirão Fortaleza. 

O contingente de pessoas que migrou para Blumenau entre 1970 e 1990 aumentou 

bastante devido ao desenvolvimento econômico da cidade e região. Este aumento 

populacional obrigou parte dos habitantes a ocupar áreas de risco e de preservação ambiental 

(topo de morros, encostas íngremes e margem de rios), devido ao alto custos dos lotes 

urbanos regulares, o que agravou as condições de vida de parte da população da cidade. 

Em síntese, a ocupação territorial ao longo da história de Blumenau aconteceu sempre 

em torno de seus principais recursos hidrográficos e inicialmente na direção oeste e sul. A 

partir da década de 1990, a ocupação voltou-se também para a direção norte, mantendo uma 

tendência de intensificação da urbanização nas direções oeste e sul. 

Neste Plano, ocorreu também a criação de diversos corredores de serviço, abrangendo 

as principais vias de penetração de bairros, na tentativa de possibilitar o acesso ao comércio e 

a serviços, sem a necessidade de deslocamento ao centro da cidade. 

Apezar de diretrizes “descentralizadoras”, a cidade continuou intensificando a 

ocupação da região central, o que aumentou também o tráfego, tanto no centro da cidade, 

como nas próprias vias de penetração dos bairros. 
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  Lei nº 3650 de 06 de dezembro de 1989 de Blumenau. 
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PLANO DE 1997
22

  

 

 Esta revisão do Plano Diretor foi realizada por profissionais técnicos da própria 

Prefeitura após estudos realizados durante os quatro anos anteriores a sua aprovação. 

O Plano de 1997 se fundamenta na ocupação oeste e norte com o argumento de que 

essas áreas possuem grande disponibilidade de área para urbanização, fora de áreas 

suscetíveis a eventos hidrológicos e escorregamentos. 

Destacam-se nesta revisão a ampliação da região central e a proposta de continuar 

induzindo o crescimento para as regiões norte e oeste (sub-bacia da Velha) projetando novas 

vias e pontes. Destacam-se também diretrizes para criação de sistema cicloviário e, pela 

primeira vez, ocorreu à hierarquização de todo o sistem viário. 

 

PLANO DE 2006
23

 

 

 A revisão do Plano Diretor realizada em 2006, já sob orientação participativa do 

Estatuto das Cidades (2001), surgiu de relatórios e diagnósticos realizados pela equipe técnica 

da Secretaria de Planejamento Urbano do Município de Blumenau, e por outras secretarias, 

que a partir de reuniões com a população identificaram aspectos que deveriam ser 

contemplados no novo Plano Diretor. 

A partir do Plano Diretor de 2006 está prevista a integração entre os investimentos e 

serviços públicos e a ocupação do solo. Para colocar em prática esses objetivos foi criado o 

projeto Blumenau 2050. Este é subdividido em cinco eixos de atuação que são:  

Eixo 1 – Uso e Ocupação do Solo; 

Eixo 2 – Sistema de Circulação e Transporte; 
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 Lei Complementar 142/1997 de Blumenau. 
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 Lei Complementar 615/2006 de Blumenau. 
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Eixo 3 – Intervenções para o Desenvolvimento Econômico, o Turismo e o Lazer; 

Eixo 4 – Habitação e Regularização Fundiária; 

Eixo 5 – Saneamento e Meio Ambiente. 

 Os eixos de atuação são analisados de acordo com suas condicionantes, deficiências e 

potencialidades, visando aplicar a cada item um procedimento adequado as demandas. O 

projeto também divide as ações em curto (até 2015), médio (até 2030) e longo prazo (2050). 

 A figura 8 mostra o mapa das diretrizes para uso e ocupação do solo (Eixo 1) em 

Blumenau, onde é possível verificar que a sub-bacia do Ribeirão da Velha está situada 

predominantemente em áreas de consolidação do desenvolvimento. Uma das preocupações 

apresentadas neste trabalho está realcionada com o zonemanto das áreas de nascentes, que 

aparecem como áreas de restrição de ocupação devido a riscos de escorregamentos e, por este 

motivo, constituem uma zona de adensamento urbano controlado. 

 É importante salientar que somente neste Plano Diretor é criada uma zona de restrição 

de uso por risco de enchente, tendo sido restrita a ocupação até a cota de 12 metros. Esta zona 

abrange parte da área de risco de enchente por remanso do rio Itajaí, junto a área da foz do 

Ribeirão da Velha. 

O mapa da figura 8 exemplifica de modo peculiar à forma de ocupação da terra ao 

longo dos ribeirões, ao analisar o crescimento para zona sul e oeste da cidade, que seja de 

maneira espontânea, ou até mesmo os planos sucessivos não conseguiram interferir no modo 

tradicional de ocupação do espaço. 
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Figura 7 – Blumenau Diretrizes para Uso e Ocupação do Solo, Plano Diretor de 2006. 

 

 

A figura 8 demonstra o crescimento da mancha urbana identificada na cidade, com 

base nos vôos aerofotogramétricos de 1966, 1977, 1989 e 2003 (Prefeitura Municipal de 

Blumenau). Ela também apresenta a sub-bacia do Ribeirão da Velha como uma área de 
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intensificação do desenvolvimento à partir da década de 1990, o que é reflexo principalmente 

da revisão do Plano Diretor de 1989. Devido às grandes enchentes de 1983 e 1984, este Plano 

redirecionou à ocupação para áreas de menor incidência de enchentes. 

Na sub-bacia do Ribeirão da Velha, seja na área urbana edificada por moradias, assim 

como boa parte do sistema viário e, consequentemente a ocupação do solo, estão implantadas 

junto ao leito maior do Ribeirão e seus córregos (Figura 9). O desenvolvimento urbano pode 

produzir obstruções ao escoamento das águas, com a construção de aterros e pontes, 

drenagens inadequadas e outras obstruções junto a condutos e assoreamento dos cursos 

d´água. Assim como aponta Tucci (1997:05), a sub-bacia da Velha está sujeita ás enchentes 

em áreas urbanas, que têm mostrado aumento da frequência e magnitude devido a ocupação 

do solo com superfícies impermeáveis e rede de condutos de escoamentos.Ainda na mesma 

figura 10 é possível observar que o uso da terra mais frequente na bacia é o urbano e ocupa as 

áreas de mais baixas altitudes e declividades, as planícies, e que nas zonas rurais ainda 

recobrem as encostas, com preferência, a vegetação de florestas em diferentes estágios de 

regeneração. Os campos, pastagens e áreas de agricultura são pouco expressivos, mesmo na 

zona rural da bacia. 
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Figura 8 – Mapa do crescimento da mancha urbana de Blumenau 1966, 1978, 1993 e 

2003
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Figura 9 – Ocupação atual da terra na sub-bacia do Ribeirão da Velha. 
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CAPITULO III – ASPECTOS FÍSICOS DA SUB-BACIA DO RIBEIRÃO DA 

VELHA 

 

 

Para compreender a dinâmica natural da sub-bacia do Ribeirão da Velha, e 

principalmente frente a ação das fortes e intensas precipitações episódicas são relatados os 

principais aspectos físicos, como seguem. 

 

GEOLOGIA 

 

As unidades geológicas encontradas na sub-bacia do Ribeirão da Velha se resumem a 

ocorrência de três agrupamentos: as rochas mais antigas o Complexo Granulítico de Santa 

Catarina e Complexo Barra Velha, Formação Campo Alegre, pertencente à bacia sedimentar 

do Itajaí, e Sedimentos  Quaternários. Sendo que os sedimentos inconsolidados recentes 

acompanham as margens e planícies fluviais, assim como a parte mais próxima da foz da sub-

bacia do Ribeirão da Velha. A Geologia desta região foi mapeada por Daitx (1979), e revisada 

na execução do Mapa Geológico do Estado de Santa Catarina, por Silva (1987), em escala 

1:500000, e ainda reavalida por GERCO (2009). A figura 10 demostra as unidades 

encontradas na sub-bacia do Ribeirão da Velha e, nesta, podemos observar que a maior parte 

da sub-bacia fica sob o domínio da unidade da Formação Campo Alegre, no entanto, a área 

urbana situa-se predominantemente sobre os Sedimentos do Quaternário.  

O Complexo Granulítico de Santa Catarina é o conjunto de rochas mais antigo do 

Estado e tem idade aproximada de 2.700 milhões de anos, é a unidade encontrada na parte 

norte da sub-bacia do Ribeirão da Velha, estendendo-se ao longo da margem esquerda de seu 

curso principal, e seus afluentes.  É representado por um espectro litológico diversificado, 

característico de um cinturão de rochas submetidas a altas temperaturas e pressões típicas de 

alto grau metamórfico (Silva, 1987; Aumond, 2009). Os granulitos representam mais de 90% 

das rochas desta unidade e apresentam cores cinza com tonalidades que variam de 

esverdeadas a azuladas e estrutura gnáissica, marcadamente bandada (Silva, 1987; Aumond, 
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2009).  Os gnaisses são constituídos por minerais máficos como hiperstênio, anfibólios e 

micas, e também por plagioclásios (Silva & Dias, 1981). A unidade do Complexo Barra 

Velha, que ocorre circunscrito ao norte da área de estudo, agrupa as rochas ultramáficas e 

máficas, onde dominam os minerais máficos, hiperstênio, anfibólios e micas. 

Já a unidade Formação Campo Alegre, pertencente à Bacia Sedimentar do Itajaí, é 

descrita por Schroeder (2006), com as características a seguir.  

[...] de idade Eo-Paleozóica é composta da base para o topo de: conglomerados e 

arenitos de leques aluviais, pacotes onde predominam arenitos com geometria sigmoidal de 

frente deltaica, depósitos de conglomerados e arenitos com estratificações festonadas de 

origem fluvial, ritmitos, turbiditos e pelitos de ambiente marinho profundo. Muitas camadas 

de tufos estão interdigitadas com os sedimentos da bacia. Granitos e riolitos hipabissais 

cortam toda a sequência (2006:14).  

Na área da sub-bacia do Ribeirão ocorrem somente as manifestações de tufos 

piroclásticos intercaladas a metassedimentos das porções superiores da sequência da unidade. 

Esta apresenta metamorfismo de baixo grau. 

A Formação Campo Alegre abrange principalmente a área rural e da margem direita 

do ribeirão da Velha, sendo esta área também a que guarda as maiores cotas altimétricas e 

declividades. Os tufos presentes nesta formação são uma mistura de fragmentos resultantes de 

explosão vulcânica, material piroclástico que apresentam dimensões variadas. Por constituir 

uma formação que ocupa posição no relevo de alta a média declividade, apresenta manto de 

alteração pouco profundo, assim, o solo é do tipo litólico, e que já foi submetido à suscessivos 

processos de erosão.  

Os depósitos de sedimentos do Quaternário afloram nas áreas de menor cota 

altimétrica da sub-bacia e são diretamente influenciados pela dinâmica fluvial do Ribeirão da 

Velha e do Rio Itajaí. A composição das aluviões apresenta grande variação granulométrica e 

composicional, o que evidencia a ocorrência de eventos de alta energia hídrica na sub-bacia.  

São frequentes os matacões e seixos das demais rochas presentes na sub-bacia. 
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Figura 10 – Mapa Geológico da Sub-Bacia do Ribeirão da Velha 
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Na figura 11, que mostra um perfil longitudinal ao longo do Ribeirão da Velha, é 

possível observar a quebra de relevo que coincide com o contato entre a planície sedimentar 

quaternária e a Formação Campo Alegre que ocorre entre 100 e 150m. A mesma feição 

também aparece bem definida, na figura 12, que mostra um perfil longitudinal ao longo do 

Ribeirão Velha Central na faixa entre as altitudes de 100 e 120m.  

As manchas de enxurrada ocorridas na sub-bacia do Ribeirão da Velha identificadas 

nesta pesquisa ocorrem na faixa dos 150m na confluência dos ribeirões da Velha e Velha 

Central e à jusante no ribeirão da Velha próximo da cota 100m. 

 

Figura 11 – Perfil Longitudinal ao longo do Ribeirão da Velha A – A’ 
 

 

 

Figura 12 – Perfil Longitudinal ao longo do Ribeirão Velha Central A – A” 
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GEOMORFOLOGIA E PEDOLOGIA 
 

A drenagem que ocorre nas bacias hidrográficas modela a paisagem, uma vez que os 

cursos de água são importantes agentes de transformação da paisagem. A ocupação 

desordenada do solo em bacias hidrográficas agrava seus desequilíbrios, acelerando as 

transformações paisagísticas, ou seja, geomorfológicas (Guerra & Cunha, 2009).  

A área da sub-bacia se insere na unidade Geomorfológica das Serras do Leste 

Catarinense (Santa Catarina, 1987) e pontuadamente, ao longo dos rios, na unidade das 

Planícies Litorâneas, neste caso, em especial, originada por deposição fluvial. Na área da sub-

bacia do Ribeirão da Velha, a primeira unidade geomorfológica citada apresenta formas de 

relevo com topos convexos e vertentes inferiores côncavas, com os cursos d´água inseridos 

verticalmente nas encostas. As mudanças bruscas na declividade das vertentes das morrarias 

da área propiciaram o afloramento de matacões na alta encosta, que mostra perfil íngreme 

devido à ação intensiva do escoamento superficial areolar e linear neste setor da topografia. 

Os perfis transversais côncavos dos canais de drenagem não são acentuados. Nas áreas de 

menor altitude e de baixa declividade, próximas de cursos de água são encontradas as 

planícies fluviais, com depósitos de sedimentos que variam desde cascalho médio a areias, nas 

áreas proximais a base das encostas. Nas áreas intermediárias das planícies, há predomínio de 

areia fina e argilas com elevado teor de material orgânico. Os canais de drenagem apresentam 

perfil de fundo chato, já mais próximo à foz, e são acompanhados do desenvolvimento das 

planícies aluvionares relativamente extensas. Os dados de declividade podem ser observados 

no mapa da figura 13. As baixas declividades ocorrem ao longo dos canais e planícies fluviais 

e também no domínio das rochas do embasamento cristalino, ao norte da área. Estas áreas é 

que estão mais suscetívies aos eventos das enchentes e enxurradas. Já sobre as rochas da 

Formação Campo Alegre desenvolve-se um modelado de morraias com média a fortes 

declividades, e vales mais encaixados. 

 

 

 

  



59 

 

Figura 13 – Mapa de declividade da Sub-Bacia do Ribeirão da Velha 
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Os solos encontrados na sub-bacia do Ribeirão da Velha (Quadro 4 e Figura 14) são 

do tipo Litólico, na região das nascentes,e em praticamente toda a margem direita e área rural 

da sub-bacia.  Cambissolo Gleico em boa parte da margem esquerda do ribeirão. No restante 

da margem esquerda também são encontrados Podzólico Vermelho-Amarelo, bem como 

próximo da foz. 

 

Quadro 4 – Tipos de Solos na Sub-Bacia do Ribeirão da Velha (denominados pela antiga 

classificação) 

Cambissolo Gleico 

 

A moderado, textura média, fase floresta tropical de 

várzea, relevo praticamente, textura média/argilosa, fase 

floresta tropical perenifólia, relevo suave ondulado. B de 

cores cinzentas decorrentes de hidromorfismo incipiente, 

ou seja, ainda não totalmente transformado, devido à 

presença de materiais primários intemperizáveis e por 

atividade da argila alta. 

Podzólico Vermelho – Amarelo 

 

A moderado, textura argilosa, relevo ondulado, fase 

floresta tropical perenifólia, constituídos por material 

mineral. B textural de argila de atividade alta conjugada 

com saturação por bases baixa. 

Litólicos A moderado de textura argilosa, face pedregosa, relevo 

montanhoso e escarpado (substrato rochas do Grupo Itajaí 

+ Complexo Metamórfico Brusque). 

Fonte: EMBRAPA, 2006.  
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Figura 14 – Mapa pedológico da Sub-Bacia do Ribeirão da Velha 

 

A hipsometria da bacia do Ribeirão da Velha (Figura 15) apresenta altitudes entre 5 m 

na sua foz e 710 m próximo das nascentes, mais ao sul. A área urbana se encontra de forma 

predominante até a cota de 80 m. As áreas entre 80 e 160 m também estão dentro do 

perímetro urbano e com ocupação bastante intensa, mas menos densa que na outra área. 
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Figura 15 – Mapa de hipsometria da Sub-Bacia do Ribeirão da Velha 
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CLIMA 

 

A sub-bacia do Ribeirão da Velha se insere no contexto da bacia do Rio Itajaí com 

algumas peculiaridades. A precipitação anual varia de 1500-1700 mm nas áreas mais altas da 

margem direita do Ribeirão, as áreas mais próximas do leito principal recebem entre 1300-

1500mm e a sub-bacia do Jararaca na sua extremidade norte percebe 1300-1100mm. Por sua 

vez, a média das precipitações anuais em Blumenau situa-se em 1610mm (Silva; Severo, 

2009), sendo assim as peculiaridades se dão por conta das características urbanas encontradas 

em cada fragmento das bacias.  

Conforme aponta Klein: 

 

O número de dias em que ocorre a chuva, independentemente de sua 

maior ou menor intensidade e quantidade diária, é moderado, variando 

entre 120 a 180 dias por ano, havendo uma sensível maior incidência 

na parte nordeste (litoral) do Vale. Quanto à intensidade 15% das 

chuvas anuais são fracas (0,1 a 1 mm); 55% são de chuva regular (1 a 

10 mm) e 30% são de chuvas mais fortes (acima de 10 mm), com 

máximas de aproximadamente 200 mm em 24 horas, localmente 

denominadas trombas de água, geralmente bastante locais (Klein, 

1979:53). 

 

A estação pluviométrica de Blumenau, localizada na mesma cidade, possui latitude 

26º55’5” S, longitude 49º 3’55” W e altitude 12 metros, sendo o órgão responsável pela sua 

operação a Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina - EPAGRI 

e pelo fornecimento dos dados a Agência Nacional de Águas - ANA. A partir de dados desta 

estação foi construida a tabela 3, onde se pode perceber nitidamente uma variação quantitativa 

da chuva no decorrer do ano, com uma estação chuvosa principal e uma secundária. A estação 

chuvosa principal, no verão que abrange em geral três meses (janeiro a março), com picos de 

precipitação mensal de 190 mm, em janeiro. Já a estação chuvosa secundária, tem um período 

de 5 meses, que é o menos chuvoso do ano, de abril a agosto, ou seja, no outono/inverno. 

Estas características apontam para que se não tenha exatamente uma estação chuvosa e uma 

estação seca bem definidas e, pela distribuição das chuvas durante todo o ano fica definido o 

clima como do tipo tropical (Santa Catarina, 1991). 
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Tabela 2 – Dados Climatológicos de Blumenau 

 Mês 

Temperatura 

média (°C)  

Precipitação 

Total (mm)  

Dias de 

chuva (N°)  

Evaporação 

média (mm)  

Umidade 

relativa (%)  

Jan  24,5 178,7 13 59 82,1 

Fev  24,4 182,5 14 50 83,7 

Mar  23,2 141,4 12 54 84,3 

Abr  21 89,5 9 43 85,1 

Mai  18,1 92,8 8 38 85,8 

Jun  16,3 86,6 7 31 87,2 

Jul  15,5 79,9 8 34 86,2 

Ago  16,4 96,8 8 38 85,2 

Set   17,9 127,8 11 39 85,2 

Out  19,6 141,2 12 47 83,5 

Nov  21,5 104,3 10 53 81,2 

Dez  23,5 124,8 11 61 81 

Anual  20,2 1446,3 123 547 84,2 

Fonte: PMB, 2011:76.  

 

Desses meses, o mais seco é o mês de abril, que no caso da sub-bacia do Ribeirão da 

Velha, 90% da mesma recebe menos de 90 mm (Silva; Severo, 2009). Esse regime 

pluviométrico favorece a formação de enchentes no Vale do Itajaí, mas tem no seu contexto 

um quadro de chuva associado com frentes frias semiestacionárias. A localização da bacia do 

rio Itajai favorece o desenvolvimento de tempestades. Com relação à distribuição espacial do 

número de dias de chuva, as médias anuais variam de 120 e 180 dias de chuva por ano. 

Durante as estações chuvosas há, em média, 15 dias de chuvas ao mês (Silva; Severo, 2009). 

Estes dados de precipitação anunciam uma região bastante úmida. A umidade relativa do ar na 

Bacia do Itajaí é alta, principalmente devido à forte influência dos ventos marítimos. A média 

mensal é superior a 80% durante todo o ano e com pouca variação (Silva; Severo, 2009). 

Ainda de acordo com Silva & Severo: 

 

As circulações locais, resultado da participação de vários fatores como 

a topografia, a proximidade com o mar, a presença de rios e corpos 

d’água na região, entre outros, carecem de dados coletados com uma 

freqüência adequada, e de estudos de simulação numérica que, por sua 

vez, poderiam ter seus resultados validados por aquelas medidas de 
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campo. Estudos observacionais têm a sua limitação, e os numéricos 

precisam de dados reais para que seus resultados possam ser 

confrontados com a realidade (2009:88). 

 

As enxurradas ocorridas na sub-bacia do Ribeirão da Velha possuem relação com os 

dados climáticos favoráveis, e causam danos de ordem econômica e social quando 

relacionadas com fatores de ocupação desordenada em áreas ribeirinhas e estrangulamento de 

córregos, conforme estudo realizado pelo IPA, em 1996, no bairro Vila Nova, em sub-bacia 

vizinha do Ribeirão da Velha. Atualmente, o modo de ocupação encontrado principalmente 

nas áreas mais baixas do Ribeirão da Velha seguem os problemas e erros que já tinham sido 

identificados naquele documento
24

. 

                                                      
24

 FRANK, et al. A Questão das “Enxurradas” no Bairro Vila Nova, em Blumenau. Estudo elaborado a 

pedido da Associação de Moradores do bairro Vila Nova. IPA – Instituto de Pesquisas Ambientais, Blumenau. 

1996. 33p.  
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HIDROLOGIA E MONITORAMENTO 

 

O Ribeirão da Velha nasce no município de Indaial, e seus principais afluentes são o 

Ribeirão da Velha Central, Ribeirão do Cego, do Gato e o Córrego Jararaca. O ribeirão da 

Velha já constava no mapa da Colônia Dr. Blumenau desde 1864 (figura 5, p.41). Embora 

possua nascentes fora do município encontra-se, quase em sua totalidade, no território do 

município de Blumenau. A sub-bacia do Ribeirão da Velha possui 55,65 km
2
 sendo 56% em 

área urbana e 44% em área rural. Atualmente abriga aproximadamente 1/4 da população 

residente de Blumenau, de acordo com o Censo de 2010 (IBGE, 2011). 

Após as enchentes de 1983 (com pico em 15,34m) no Rio Itajaí-Açú, a FURB criou o 

Projeto Crise, com o intuito de resgatar as informações hidrológicas e elaborar estudos sobre 

as enchentes na bacia. Em 1984, quando a cidade foi novamente atingida por uma enchente de 

grandes proporções (15,46m), o Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica 

(DNAEE) instalou uma rede telemétrica com cinco estações de coleta automática de chuva e 

níveis do rio Itajaí-Açú nos municípios de Blumenau, Apiúna, Ituporanga, Taió e Ibirama, 

todos situados a montante da cidade de Blumenau. Junto ao Projeto Crise foi instalado o 

Ceops, mediante convênio firmado em agosto de 1984, entre FURB/DNAEE, para realizar a 

operação conjunta do sistema de alerta (Frank & Pinheiro, 2003). 

Em 1995, o Conselho Universitário da FURB criou o Instituto de Pesquisas 

Ambientais (IPA), a partir do Projeto Crise, e manteve o Ceops operante como um centro 

integrado ao próprio IPA, sendo que sua instalação oficial se deu em 1996 (Silva, 2009:23). 

Desde então, o Ceops possui várias atribuições na área de meteorologia, hidrologia, previsão 

do tempo, cartografia, e pesquisa operacional para diminuir o impacto social, econômico e 

ambiental e das constantes enchentes na região do Vale do Itajaí (Santos, 2011). 

Em dezembro de 2008, começaram a ser instaladas as estações telemétricas em pontos 

estratégicos ao longo do rio Itajaí-Açú, através da parceria com a Secretaria de 

Desenvolvimento Sustentável (SDS) e a FURB. As novas estações enviam dados de nível do 

rio e a chuva acumulada com intervalos de uma hora, podendo aumentar a frequência em 

casos de risco de enchente. Os dados são transmitidos via celular e via satélite. Atualmente, os 

dados são centralizados no Ceops, em Blumenau e transmitidos diretamente para a Defesa 

Civil do município (Ceops, 2012). 
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Após a enchente de 2008, que atingiu a cota de 11,72m, foi identificada a necessidade 

de monitorar também as sub-bacias do Itajaí-Açú devido às enchentes e enxurradas também 

ocorridas nas sub-bacias, entre elas , as dos ribeirões da Velha, Garcia, do Testo, Fortaleza e 

Itoupava, que se situam no município de Blumenau.  

Diante das novas necessidades e com recursos provenientes do Governo do Estado de 

Santa Catarina, através da SDS e Defesa Civil, foram instaladas 16 estações telemétricas em 

toda bacia do rio Itajaí, que iniciaram a operação a partir de março de 2009. Das 16 estações 

telemétricas quatro estão no município de Blumenau. A localização das estações é mostrada 

na figura 16.  

O monitoramento das bacias hidrográficas no município de Blumenau somente entrou 

plenamente em funcionamento no ano de 2011. A rede é formada por nove estações 

telemétricas e quatro meteorológicas, que se unem a um sistema mais amplo de 

monitoramento já existente para o Rio Itajaí. Com esses novos equipamentos é possível 

verificar dados que antes da instalação dessas estações não eram obtidos de forma precisa 

para a sub-bacia do Ribeirão da Velha, como volume de chuva, velocidade dos ventos, 

umidade e temperatura. Os dados coletados nestas estações são enviados para a central de 

aquisição instalada no CEOPS a cada hora, via sistema GPRS/GSM e satélite (Defesa Civil, 

2012). 

A abrangência desta nova rede permite o monitoramento das condições 

hidrometeorológicas da bacia do Rio Itajaí como um todo, e mais eficaz para a tomada de 

decisão. (Severo, 2011). 
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Figura 16 – Localização das Estações Meteorológicas e Telemétricas em Blumenau. (em 

vermelho, o limite do mun. de Blumenau e, em verde, o limite da sub-bacia do Ribeirão 

da Velha). 

 

Fonte: Severo, 2011:05 (Adaptado).  

Na figura 16 podemos observar em destaque, (na cor verde) a sub-bacia do Ribeirão 

da Velha, e em vermelho o limite do município de Blumenau. Nessa figura, M1, M2, M3 e 

M4 indicam as estações meteorológicas, F1, F2, F3 e F4 as estações hidrológicas e P1, a 

estação pluviométrica. Neste conjunto de estações foram incorporadas a estação 

meteorológica da FURB (MF) e a estação hidrológica pertencente ao Sistema de Alerta de 

Cheias da bacia do Rio Itajaí (FB) que está localizada no centro da cidade de Blumenau. Estas 

duas últimas também são estações automáticas e o intervalo de coleta dos dados coincide com 

o das outras estações (Severo, 2011). 
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A partir dos dados do sistema de monitoramento do curso principal do Ribeirão da 

Velha, disponível desde xxx de 2011, é possível identificar importantes características 

hidrológicas. Os dados da estação apontam nível médio do Ribeirão em 0,55 m. O registro 

máximo de nível foi no dia 14/01/2012 com 2,625 m às 13h25min sendo que o valor 

precipitado na sub-bacia do Ribeirão da Velha foi de 53,2 mm, somente entre às 0h até às 

13h25min (CEOPS). A análise sobre a dinâmica hidrológica do Ribeirão na data apontou que, 

entre 12h05min e 12h40min choveu 8,8 mm, período em que a chuva ocorreu de forma mais 

intensa (às 12h10min choveu 2,2 mm) e, o pico de cheia ocorreu às 13h25min. Pode-se inferir 

que, neste caso, as águas do Ribeirão levaram 55 minutos para se elevar contundentemente. 

Outra análise realizada com dados do dia 10/04/2012 (CEOPS – Monitoramento de 

Blumenau) também demonstrou o comportamento do Ribeirão da Velha em uma situação de 

chuva. Neste dia, entre às 22h40min e 22h45min, em 5 minutos choveu 1,4 mm (Figura 17), 

sendo neste período a maior quantidade precipitada no dia. O registro de maior nível do 

Ribeirão nesta ocasião foi às 23h35min com 0,746m (Figura 18), ou seja, 55 minutos após a 

maior ocorrência de volume precipitado. 

 

Figura 17 – Precipitação no Ribeirão da Velha em 10/04/2012 
 

 

Fonte: CEOPS. Acessado em 02/04/2012. 

<http://ceops.furb.br/index.php?option=com_content&view=category&id=10&Itemid=20> 

 

  

http://ceops.furb.br/index.php?option=com_content&view=category&id=10&Itemid=20
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Figura 18 – Nível do Ribeirão da Velha em 10/04/2012 
 

 

Fonte: CEOPS. Acessado em 02/04/2012. 

<http://ceops.furb.br/index.php?option=com_content&view=category&id=10&Itemid=20> 

 

O ribeirão da Velha tem sua área urbana densamente ocupada e impermeabilizada e, 

neste tipo de bacia há uma grande redução do tempo de chegada da água precipitada sobre a 

bacia até o leito do ribeirão (Tucci, 1993). Ou seja, a urbanização, através da excessiva 

impermeabilização do solo, eleva o escoamento superficial em detrimento da evaporação, 

evapotranspiração e da absorção da água pelos solos e isso favorece os picos de cheias em um 

curto espaço de tempo.  

Podemos verificar na Figura 19, a área em azul que é inundada em uma situação de 

enchente de 14m no curso do Rio Itajaí-Açu. A área em destaque, em verde, se refere à sub-

bacia do Ribeirão da Velha, e que por sua vez em sua posição mais à jusante é afetada 

principalmente pelo refluxo das águas do Rio Itajaí, o que localmente é referido como 

remanso do Rio Itajaí-açu. Devido a esta influência, esta parte da sub-bacia não será incluída 

no levantamento das cotas atingidas pela enxurrada do evento de 2008, pois esta área próxima 

a foz sofre interferência da dinâmica do rio maior.  

http://ceops.furb.br/index.php?option=com_content&view=category&id=10&Itemid=20
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Figura 19 – Mancha de Enchente para nível de 14m do Rio Itajaí-Açú 
 

 

Fonte: CEOPS. Acessado em 02/04/2012.  

<http://ceops.furb.br/index.php?option=com_content&view=category&id=10&Itemid=20> 
 

  

http://ceops.furb.br/index.php?option=com_content&view=category&id=10&Itemid=20
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VEGETAÇÃO 

 

A cobertura vegetal é de grande importância para a diminuição do escoamento 

superficial imediato das águas pluviais auxiliando o solo na tarefa de absorção pela infiltração 

lenta e eficiente. Se comparadas, duas regiões semelhantes do ponto de vista morfológico, 

litológico e pedológico, as áreas com cobertura vegetal nativa infiltram até 40% e deixam 

escoar imediatamente até 20% das águas pluviais, enquanto as áreas cobertas por pastagens 

deixam escoar até 40% e infiltram até 20% das águas das precipitações atmosféricas 

(EPAGRI, 2008:11). 

Na época de sua colonização, ou seja, a partir de 1833, a Bacia do Rio Itajaí era 

revestida de densas florestas em mais de 97% de sua área. Atualmente, ainda se encontra 

remanescentes de três regiões ecológicas: Floresta Ombrófila
25

 Densa ou Floresta Pluvial 

Atlântica, que revestia 80% da bacia, Floresta Ombrófila Mista ou Floresta com Araucária e 

Estepe Ombrófila (Klein, 1979; Leite, 1994). Todas integram o domínio vegetal de Floresta 

Atlântica.  

A região de Blumenau situa-se nas áreas da Floresta Ombrofila Densa e tem Ocotea 

catharinensis, Sloanea guianensis e Euterpe edulis, como principais espécies. A sub-bacia do 

Ribeirão da Velha encontra-se nas formações Submontana, principalmente nas áreas de 

nascentes, enquanto a área urbana permanece na área Submontana até 100m (Klein, 1979; 

Sevegnani, 2003). Esta é uma diversidade florística e vegetacional inestimável, 

principalmente, por estar sob o domínio de clima temperado úmido de verão quente. 

A evolução da cobertura vegetal da área do entorno do Ribeirão da Velha se insere no 

contexto da Bacia do Itajaí com as devidas peculiaridades. No início de sua ocupação, a 

floresta deu lugar à agricultura e as pastagens, bem como a exploração de madeira. Nas 

décadas de 1940 e 1950, ocorreu também o desmatamento devido à epidemia de malária. Já 

nas décadas de 1970 e 1980, a vegetação secundária serviu de lenha para geração de energia 

                                                      
25

 O termo Ombrófilo, que é de origem grega, é sinônimo de pluvial, com referência à precipitação média mensal 

superior a 100mm e sem período seco durante o ano (Leite, 1994). 
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na indústria.  A favor da retomada da cobertura florestal, o Decreto Federal Nº 750
26

, em 

1993, suspende a exploração da Mata Atlântica, o que reduziu bastante o avanço do 

desmatamento, até 2006 (Sevegnani, 2009). A urbanização e conseqüente adensamento 

populacional potencializaram o desmatamento na região de Blumenau, em particular na bacia 

do Ribeirão da Velha.  

O recente inventário florístico realizado em Santa Catarina aponta diversas 

informações importantes quanto à cobertura vegetal do Estado. No mapeamento 

disponibilizado pela Secretaria de Desenvolvimento Regional de Blumenau (SDR, 2011), 

observou-se boa cobertura vegetal para a região que a brange a SDR Blumenau, 

principalmente remanescentes de floresta nativa da ordem de aproximadamente 60%, a 

mancha urbana corresponde à pouco mais de 2% e áreas ocupadas por atividades 

agropecuárias se referem à cerca de 30% (Figura 20). 

 

 

Figura 20 – Remanescentes Florestais da região da SDR Blumenau 
 

 

Fonte: Inventário Florístico Florestal dos Remanescentes Florestais de Santa Catarina.  

< http://www.iff.sc.gov.br/images/stories/SDRs/blumenau.jpg> 

                                                      
26

 O Decreto Federal Nº 750 proibiu o corte, a exploração e a supressão de vegetação primária ou nos estágios 

avançado e médio de regeneração de Mata Atlântica. < http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/109294/decreto-

750-93> 

http://www.iff.sc.gov.br/images/stories/SDRs/blumenau.jpg
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/109294/decreto-750-93
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/109294/decreto-750-93


74 

 

CAPÍTULO IV – ANÁLISE DA MANCHA DE ENXURRADA NA SUB-BACIA DO 

RIBEIRÃO DA VELHA 

 

 

Este capítulo está fundamentado na pesquisa de campo que se utilizou da aplicação de 

questionário, e constatação “in locu”, conforme descrito na metolodogia e apêndice1. 

 

PONTOS ATINGIDOS PELAS ENXURRADAS 

 

A primeira área pesquisada está localizada nas proximidades da Escola Adolfo 

Konder, no bairro da Velha.  A jusante desta área ocorre o remanso do rio Itajaí Açú. Neste 

caso, esta é a área inicial de análise neste trabalho. A figura 21 demonstra a localização na 

sub-bacia do Ribeirão da Velha onde foram coletadas as informações que se seguem. 
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Figura 21 – Mapa de pontos pesquisados na Sub-Bacia do Ribeirão da Velha 
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O primeiro entrevistado desta área está localizado no Ponto 1 que é comerciante e está 

na localidade cito Rua João Pessoa, número 2400, desde 2008. Este afirma que seu 

estabelecimento foi atingido por cerca de dois metros de água no evento de novembro de 2008 

e enfatizou que rapidamente ocorreu o escoamento das águas, no caso, levou cerca de duas 

horas para o nível do Ribeirão baixar o suficiente para não atingir mais o estabelecimento. O 

mesmo reclamou da elevada quantidade de entulhos, lixos em geral que ficaram depositados 

em seu terreno na enxurrada de 2008 (figura 22). Até hoje, o entrevistado possui uma 

geladeira ao fundo de seu terreno, que foi trazida e ali depositada pelas águas do Ribeirão. Ele 

comenta que em setembro de 2011 novamente foi atingido pelas águas. Neste caso, como 

ainda é área de remanso do Rio Itajaí se justifica que mesmo com o Ribeirão desassoreado em 

2009 tenham ocorrido enchentes provocadas pelo rio Itajaí e não pelo Ribeirão, sendo assim 

esta última não se caracteriza na forma de enxurrada, como o ocorrido em 2008. 

 

Figura 22 – Entulho no Ribeirão da Velha 

 

 

No Ponto 2 que fica no outro lado da Rua João Pessoa, também foi realizada 

entrevista. O entrevistado trabalha em uma distribuidora que também foi atingida pela 

enxurrada de novembro 2008. Mesmo distante em aproximadamente cem metros do Ribeirão 
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da Velha, a propriedade foi tomada por cerca de 1,60 m de água em novembro de 2008 (figura 

23). Quando questionado sobre obras ou manutenção realizadas no Ribeirão da Velha, 

acrescenta que um pequeno córrego, afluente do Ribeirão da Velha, atrás da propriedade 

também recebeu obras de melhoria de drenagem e desassoreamento. 

 

Figura 23 – Comércio atingido pela enxurrada de 2008 

 

 

No Clube Atlético Vasto Verde, situado no Ponto 2 na Rua Osvaldo Cruz, 190 foi 

entrevistado o proprietário do restaurante do clube que está instalado na localidade há 12 

anos. Marcos comentou que os prejuízos provocados pela grande enxurrada no bairro, em 

novembro de 2008, foram provocados por dois metros de água acima do nível no local onde o 

clube está instalado. O Ribeirão da Velha corta a propriedade do clube bem ao meio e é 

possível verificar que o curso de água foi bastante estrangulado no local por edificações, 

estacionamento e área de lazer, bem como foram feitas obras de contenção em suas margens. 

O entrevistado acredita que a retirada de vegetação e as obras no entorno do Ribeirão 

acentuam os problemas provocados na própria região. Comenta que em janeiro de 2009 uma 

nova grande enxurrada ocorreu no local onde cerca de 40 cm de água invadiu boa parte do 

terreno do clube provocando novos prejuízos. Após os eventos de 2008 e 2009, comenta que 
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ocorreu um desassoreamento do leito do ribeirão. Ele acredita que novas enxurradas tenham 

deixado de atingir o local devido a esta obra realizada em 2009 após os dois eventos citados. 

Embora o clube tenha sido atingido por diversas enxurradas, é possível perceber que o 

mesmo efetuou edificações e contenções no Ribeirão buscando ampliar a área construída, o 

que interfere negativamente na vazão que se afunila durante sua passagem pelos terrenos 

pertencentes a sociedade, conforme pode se observar nas figuras 24 e 25. 

 

Figura 24 – Contenção de encosta e aterro para piscina, a 1 metro do Ribeirão da Velha 
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Figura 25 – Pátio do clube 

 

Em direção à montante foi entrevistado o proprietário do Comercial Tomio, que fica 

no Ponto 3 ao final da Rua João Pessoa. A loja foi instalada nestas imediações há 52 anos. O 

entrevistado afirma que seu comércio não sofreu com enxurrada em novembro de 2008 mas 

identificou o local na rua onde por três horas, durante o dia 24 de novembro de 2008, havia 50 

cm de água. Ele acrescenta que sua loja nem sempre ocupou o local atual, em que o endereço 

é Rua Governador Jorge Lacerda, número 66. Mas que a mesma era à 50m de onde é hoje e 

ali ele se recorda de ter a loja invadida por 60 cm de água, em 1983. Acompanhou grande 

parte da historia de ocupação do bairro e destaca que as enxurradas ocorrem devido ao 

excesso de chuva, despejo de lixo e ocupação irregular das margens do Ribeirão. Reforça que 

“os alagamentos só aumentam devido ao acúmulo de entulhos em pontes que funcionam 

como represas”. Outra informação interessante que o entrevistado forneceu sobre a área é de 

que o nome do bairro da Velha é este porque Doutor Blumenau vinha lavar suas roupas com 

uma senhora que morava ali cerca. E que o mesmo dizia que estava indo para a velha, e assim 

com o tempo o bairro acabou adquirindo esse nome.  

No trevo do Tomio, Ponto 3 pode-se verificar os danos causados pela grande 

enxurrada de 2008 fazendo um comparativo entre fotografias obtidas em 2008 (Figura 26) e o 

mesmo local em 2012 (figura 27). 

Área aterrada para construção 

de piscina 

Entre a elevação ao fundo e o pátio, 

passa o Ribeirão da Velha. 

Frequentemente, toda a área mais baixa 

do clube é atingida pelas enxurradas. 
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Figura 26 – Trevo do Tomio no final de novembro de 2008, com a ponte do ribeirão ao 

fundo. 

 

Fonte: Secretaria de Comunicação da Prefeitura Municipal de Blumenau. 

Figura 27 - Trevo do Tomio em 2012. Observa-se diminuição da mata ciliar e prédios de 

apartamentos em construção ao fundo. 
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O Ponto 4 se situa na última casa da Rua Luis Bittelbrum, no número 432, sendo esta a 

mais próxima do Ribeirão, e que foi afetada pela enxurrada de novembro de 2008.  A 

entrevistada reside no local há 18 anos, assim como muitos moradores do entorno do 

Ribeirão. Diferentemente das áreas verificadas anteriormente esta área é predominanemente 

residencial. Neste local não ocorreu nenhum tipo de intervenção no leito do curso de água 

como limpeza ou desassoreamento, após 2008. Ela comenta que em setembro de 2011 a 

propriedade também foi atingida, mas em cotas inferiores as de 2008. Afirma que há grande 

número de pessoas que depositam lixo e entulho nas margens do Ribeirão (figura 28) e que 

durante anos solicitou placa na prefeitura de Blumenau que proibisse o depósito deste tipo de 

material. Revoltada diz que “muitos vizinhos não gostaram da colocação da placa, pois agora 

então não seria mais possível jogar lixo ali e a “culpada” seria ela”. Acredita que 

simplesmente a chuva já seria capaz de provocar enxurrada no Ribeirão, mas reforça que a 

falta de consciência da população em depositar lixo nas margens potencializa os efeitos das 

enxurradas. 

 

Figura 28 – Final da Rua Luis Bittelbrum. Observa-se lixo depositado nas margens, 

como também construções invadindo as áreas de APP. 
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Já no Ponto 5/6 na Rua Itororó número 24, foi possível fazer um comparativo onde se 

pode observar como a rua e a ponte haviam sido atingidas pela enxurrada de 2008 (figura 30) 

e depois poder mostrar como as mesmas ficaram após reconstrução realizada durante o ano de 

2009 (Figura 31). O entrevistado diz que sua propriedade não foi danificada pela enxurrada, 

mas que a parte do terreno mais próxima do Ribeirão, e que situa em terraço mais baixo, foi 

atingida por dois metros de água durante o evento de 2008 (figura 29). 

 

Figura 29 – Fundos de casa na Rua Itororó. Ao fundo, corre o Ribeirão. 
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Figura 30 – Ponte Rua Itororó 2008. Observa-se erosão das margens e o represamento 

de entulhos na estrutura da ponte. 

 

Fonte: Secretaria de Comunicação da Prefeitura Municipal de Blumenau. 

Figura 31 – Ponte Rua Itororó reconstruída em 2010 (foto de 2011). 

 

Fonte: Secretaria de Comunicação da Prefeitura Municipal de Blumenau. 
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A reconstrução da ponte na Rua Itororó (Figura 31) poderia ter sido realizada 

respeitando os recentes picos de cheia, com vão central mais elevado, para evitar o 

estrangulamento da seção do curso de água. 

Nesta rua também foi observado o despejo de resíduos industriais diretamente nas 

águs do ribeirão. Estes efeitos se somam qualitativamente aos problemas que incidem sobre o 

Ribeirão da Velha (figura 32). Até este ponto, o Ribeirão da Velha recebe contribuição do seu 

afluente a sul, o Ribeirão Velha Central. Grandes volumes atuam nesta condição, a ponte na 

Rua Itororó é a primeira situada à jusante onde há grande área de captação da confluência dos 

dois ribeirões. 

 

Figura 32 – Rua Itororó. Despejo de águas com alta temperatura diretamente no 

ribeirão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na área mais a montante da sub-bacia do Ribeirão da Velha foram entrevistados mais 

quatro moradores atingidos por enxurradas. O Ponto 7 fica no Clube de Caça e Tiro Velha 

Central onde o clube ocupa uma grande área ribeirinha a 150 anos da Rua dos Caçadores, 

número 3680. De acordo com os dados fornecidos pelo responsável do clube em 2008, as 

águas atingiram cerca de 50% da área do clube elevando-se até 50 cm de altura nos pontos 

mais próximos do Ribeirão, e permaneceram durante duas horas aproximadamente (figura 
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33). O entrevistado relembra que a área também foi afetada em 1983, 2009 e 2011, porém 

com menor intensidade do que em 2008. Este foi o último ponto onde foi realizado o 

desassoreamento do Ribeirão em 2009, em direção a montante da sub-bacia.  

 

Figura 33 – Clube de Caça e Tiro Velha Central 

 

 

Na mesma região já na Rua José Reuter número 470, (Ponto 8) a entrevistada, trabalha 

em um comércio de materiais de construção situado no mesmo local à 30 anos. A partir deste 

ponto, as propriedades ribeirinhas não foram atingidas com prejuízos socioeconômicos 

graves, ocorreram pequenos inconvenientes relacionados à invasão da água. Outras duas 

propriedades (Ponto 9 e 10) foram pesquisadas e todos os entrevistados enfatizaram que a 

enxurrada de janeiro de 2009 foi de maior intensidade do que a de 2008. Fato que se deve ao 

desassoreamento ter ocorrido após esta data. 

Uma constatação interessante entre os entrevistados dos pontos 8, 9 e 10 foi a de que 

todos consideram que a mata ciliar do Ribeirão atrapalha a vazão do mesmo e somados com o 

acúmulo de lixo e entulho, provocam a elevação do nível das águas. Também consideram que 

as várias pontes que existem sobre o Ribeirão são baixas e estreitas (figura 34) o que acentua 
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ainda mais os problemas sofridos e vividos durante uma enxurrada, pois com facilidade ficam 

abaixo do nível da água do ribeirão impedindo a trafegabilidade das vias que por ali cruzam. 

Lixo doméstico e entulho depositado nas margens do Ribeirão da Velha foram 

encontrados por toda a área pesquisada, bem como edificações em margens e que em alguns 

casos avançam sobre o o próprio leito do Ribeirão. Alguns exemplos deste tipo de problema 

encontrado podem ser observados nas figuras 34, 35 e 36. É importante também ressaltar que 

o Ribeirão possui margens e leito extremamente rochosos, a partir deste ponto, o que 

dificultou o desassoreamento e que no caso da Rua José Reuter não ocorreu. 

Figura 34 – Ponte rasa e estreita. Rua Osvaldo Bruno Werplotz (Entrada lot. Girassol) 
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Figura 35 – Fundação de residência no leito do ribeirão 

 

Figura 36 – Entulhos e lixo acondicionados na margem do ribeirão 

 

 

Foi de grande importância observar os locais analisados para compreender a dimensão 

dos problemas hidrológicos da sub-bacia do Ribeirão da Velha, e foi a partir da pesquisa de 
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campo que conluiu-se que a área selecionada é atingida por enxurradas e que estas por sua vez 

são potencializadas por outras questões ambientais que atingem a região e que serão descritas 

a seguir. 

 

OUTRAS QUESTÕES AMBIENTAIS NA SUB-BACIA DO RIBEIRÃO DA VELHA 

 

A partir da pesquisa de campo outros problemas ambientais foram observados sendo 

necessário obter imagens com datas próximas do evento ocorrido em 2008 bem como do 

desassoreamento realizado em 2009. Através das Secretarias de Comunicação, Geologia e 

Planejamento Urbano da Prefeitura Municipal de Blumenau se obteve imagens que mostram 

os problemas de deslizamentos ocorridos na sub-bacia, acúmulo de entulhos em pontes e 

áreas onde ocorreram intervenções como recomposição da margem fluvial e desassoreamento 

do leito do Ribeirão. As figuras entre 37 e 43 mostram essas situações. 

Na década de 1990 em decorrência de políticas econômicas neoliberais (Governo 

FHC) ocorre um processo de reestruturação econômica em toda a região do Vale do Itajaí, 

que resultou em estratégias de automação e terceirização o que provocou uma precarização 

nas relações de trabalho. Este processo provocou a exclusão socioespacial, caracterizando 

uma crise socioespacial (Siebert, 2008:48). Esta crise resultou na ocupação de areas de risco 

de deslizamento por edificações precárias, sem drenagem pluvial acompanhada de remoção 

da vegetação. Este tipo de ocupação tornou-se endêmica em Blumenau (Siebert, 2008:49). 

Esse fator pode ser observado nas figuras 37 e 38.  

É importante ressaltar que áreas com plantios de Pinus e Eucalipto em encostas 

fragilizam o solo, compactando-o e acelerando a velocidade do escoamento superficial, 

fatores que aumentam a suscetibilidade à ocorrência de deslizamentos (Aumond, 2008:33). A 

figura 36 apresenta este tipo de ocorrência. 
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Figura 37 – Rua José Reuter (deslizamento em 2008). Observa-se a ocupação da 

encostas com reflorestamento de eucalipto junto a cicatriz do deslizamento na média 

encosta (atrás da casa). 

 

Fonte: Secretaria de Comunicação da Prefeitura Municipal de Blumenau. 

Figura 38 – Rua Grécia (deslizamento em 2008). Observa-se a vegetação que foi 

mobilizada pelo deslizamento que atingiu moradias. 

 

Fonte: Secretaria de Comunicação da Prefeitura Municipal de Blumenau. 
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Figura 39 – Rua Professor Luiz Schwarz, em 2008. 

 

Fonte: Secretaria de Comunicação da Prefeitura Municipal de Blumenau. 

Com o excesso de sedimentos mobilizados pelos deslizamentos e que foram 

carregados para o Ribeirão da Velha ocorreu um intenso assoreamento das áreas de menor 

declividade do canal permanente, exigindo que em 2009 fosse necessária uma intervenção 

estrutural no ribeirão, na forma da obra de desassoreamento, como se pode observar nas 

figuras 40, 41, 42 e 43. 

  



91 

 

Figura 40 – Área do Trevo do Tomio (desassoreamento em 2009) acompanhado de 

reconformação das margens. Observa-se que a ocupação próxima ao leito menor do 

Ribeirão. 

 

Fonte: Secretaria de Comunicação da Prefeitura Municipal de Blumenau. 

Figura 41 – Rua Irma Aluysianis (desassoreamento em 2009). Observa-se construção 

com muros que avançam sobre o leito menor do Ribeirão. 

 

Fonte: Secretaria de Comunicação da Prefeitura Municipal de Blumenau. 
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Figura 42 – Rua Ricardo Mass (desassoreamento em 2009) 

 

Fonte: Secretaria de Comunicação da Prefeitura Municipal de Blumenau. 

Figura 43 – Rua Gustavo Budag (retirada de entulho e desassoreamento em 2009) 

Observa-se o grande volume de árvores obstruindo o vão da ponte. 

 

Fonte: Secretaria de Comunicação da Prefeitura Municipal de Blumenau. 
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O desastre de 2008 conjugou quatro fatores que atuaram de maneira superposta:  

topografia acidentada, geologia e pedologia frágeis, precipitação intensa e prolongada que 

saturou o solo, além da ocupação desordenada. A ocupação desordenada provocou o uso 

inadequado da terra tanto na área urbana quanto em área rural, esse fator juntamente com a 

precipitação e a geologia frágil, deflagrou inúmeros pontos de deslizamentos que por sua vez 

contribuíram para a obstrução do sistema de drenagem pluvial e do próprio Ribeirão, a 

amplificando as consequências das enxurradas na sub-bacia do Ribeirão da Velha. 

 

CARACTERÍSITCAS DA OCUPAÇÃO E USO DA TERRA NAS ÁREAS ATINGIDAS 

POR ENXURRADAS NA SUB-BACIA DO RIBEIRÃO DA VELHA  

  

Apresenta-se neste item os dados levantados com a aplicação do questionário. 

A pergunta do questionário sobre qual seria o principal agente causador das 

enxurradas no Ribeirão da Velha, foi realizada com o intuído de observar a percepção dos 

moradores com relação ao problema enfrentado (gráfico 3). Na opção “outros” as respostas 

mais comuns eram referentes ao excesso de entulhos e lixo no Ribeirão. Fato lamentável é 

que praticamente todos os itens assinaláveis eram verificados nas propriedades pesquisadas, 

sendo assim, os proprietários se reconhecem como causadores dos problemas. 

Gráfico 3 – Principais agentes causadores das enxurradas no Ribeirão da Velha 
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Outra parte do questionário foi preenchida pelo entrevistador com base em observação 

das propriedades pesquisadas e suas áreas circunvizinhas visando obter referências sobre o 

modo de uso e ocupação da terra. 

 Com relação à ocupação do terreno (gráfico 4) não foi vizualisada nenhuma 

propriedade com valores inferiores à 30% de ocupação, inclusive toda a  sub-bacia do 

Ribeirão da Velha possui elevada taxa de ocupação dos terrenos, não sendo então uma 

condição somente encontrada nas áreas ribeirinhas. 

 Já o uso das propriedades demonstra que nas áreas pesquisadas ocorre a 

predominância de comércios (gráfico 5). O que não significa que toda a sub-bacia possui essa 

característica e sim as áreas pesquisadas, que lembramos tiveram o foco de reconhecer a 

mancha de abrangência das enxurradas. 

Gráfico 4 – Taxa de ocupação do terreno nas propriedades do entorno do Ribeirão 

 

A Lei 751 (Blumenau, 2010) no artigo 22 diz que toda edificação deve deixar, no 

mínimo, 20% (vinte por cento) do terreno de área permeável. 
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Gráfico 5 – Tipos de uso das propriedades do entorno do Ribeirão. 

 

Conforme identificado anteriormente, a pesquisa de campo ocorreu em áreas 

ribeirinhas o que acaba por não representar a sub-bacia como todo. Mas pode-se perceber que 

as principais áreas pesquisadas e, que portanto sofreram danos devido às enxurradas, estão 

fortemente ocupadas por comércios e uma parcela significativa de comércio restrito ao piso 

térreo,  sendo os demais pavimentos utilizados para moradias (gráfico 6). 

Gráfico 6 – Caraterísticas do uso das propriedades pesquisadas 
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 Com relação à ocupação dos terrenos, os números são bastante significativos e 

apontam para a alta taxa deimpermeabilização do solo. Ou seja, as áreas mais atingidas por 

enxurradas estão contribuindo substancialmente com o aumento da incidência do fenômeno, 

como pode-se observar nos gráficos 7 e 8. 

 

Gráfico 7 – Taxa de ocupação do terreno das propriedades pesquisadas 

 

 

Gráfico 8 – Taxa de impermeabilização do terreno por edificação, lageado, calçadas e 

etc. 
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Diante da informação do Gráfico 8, fica claro que a impermeabilização do solo na área 

pesquisada somada com aspectos da drenagem urbana ineficiente verificados in loco, com 

diversas pontes e outras estruturas físicas, contribuem para o aumento da incidência de 

enxurradas e alagamentos no Ribeirão da Velha. 

 

MANCHA DE ENXURRADA NO RIBEIRÃO DA VELHA, EM NOVEMBRO DE 2008 

 

A mancha de enxurrada no Ribeirão da Velha reflete fortemente que as características 

naturais (baixa declividade, geologia frágil, solos espessos e de alta erodibilidade) associadas 

ao modo de ocupação conjugado com os ordenamentos territoriais que ocorreram na sub-

bacia tornaram a região bastante suscetível aos eventos hidrológicos extremos e tem sofrido 

periodicamente com os prejuízos socioeconômicos provocados pela ocorrência destes 

eventos. 

Pode-se observar (figura 44) que as áreas mais intensamente ocupadas por vias e 

edificações ficam justamente no entorno do curso principal da sub-bacia do Ribeirão da 

Velha. As pontes, via de regra, estreitas e de baixa altura também estrangulam a passagem das 

águas avolumadas, quando não acompanhadas por vegetação e outros entulhos, e diminuem a 

vazão do ribeirão, acentuando o alcance das enxurradas. 

Em geral, pode-se verificar duas grandes áreas bastante atinjidas pelas enxurradas que 

na figura 42 estão identificadas com “A” que estão entre cotas de 35 e 60 m, sendo que esta 

mancha representa o pico de atuação das águas no evento de 2008. As áreas mais próximas do 

ribeirão sofreram mais devido a maior concentração de energia do evento. As áreas mais 

afastadas em geral rede viária e pátios de empresas ficaram sob influência da mancha de 

enxurrada devido ao excesso de impermeabilização e deficiências na drenagem local, 

tornando o período alagado superior à três horas em alguns locais esparsos. 

As áreas ribeirinhas entre “A” e “B” foram pouco afetadas devido ao leito mais largo 

do Ribeirão da Velha e menor ocupação de suas margens. A ocupação deste percurso em 

geral é de caráter residencial grande parte em loteamentos onde a impermeabilização do 

terreno é inferior às áreas comerciais encontradas em “A” e “B”. No entanto, os pontos 5 e 6 

que podem ser observados nas figuras 18 e 41 se referem à uma área onde ocorreu a 
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destruição de uma ponte na Rua Itororó, como já mencionado anteriormente e pode ser 

observado nas figuras 27 e 28. 

A área identificada com “B” situa-se entre a cota 60 e 65m. Possui perfil de ocupação 

bastante comercial com diversos pontos de estrangulamento do Ribeirão devido as pontes e 

calha do rio rochosa e estreita conforme mencionado anteriormente e pode ser verificado 

também nas figuras 34, 35 e 36. 

Considerando que o município de Blumenau possui planejamento urbano e que a 

ocupação da sub-bacia do Ribeirão da Velha deve continuar adensando, novas estratégias de 

ocupação devem fazer parte dos futuros ordenamentos do município para estas áreas 

ribeirinhas e suscetívies as enxurradas buscando assim diminuir os danos que esta região tem 

sofrido com a ocupação inadequada da terra. 
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Figura 44 – Mancha de Enxurrada do Ribeirão da Velha em novembro de 2008 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A sub bacia do Ribeirão da Velha se insere em uma grande bacia, que é a do Rio 

Itajaí-Açú. Sendo assim, está sujeita a boa parcela de semelhança com o seu contexto, ou seja, 

o modo de ocupação utilizado pelos colonizadores e as características físicas que favorecem 

os problemas hidrológicos estão também presentes na subbacia do Ribeirão da Velha.  

Este trabalho visa evidenciar que o estudo das sub-bacias é de extrema importância 

para o planejamento territorial. As peculiaridades encontradas em cada uma destas unidades 

geram diferentes demandas e, consequentemente, diferentes abordagens para encontrar as 

soluções mais adequadas para cada problemática. 

Verificar a relação da urbanização na incidência de enxurradas na sub-bacia do 

Ribeirão da Velha constitui o último objetivo específico desta pesquisa. E, conforme já 

descrito no trabalho, é possível dizer que a resposta é afirmativa. A urbanização acompanhada 

da falta de saneamento (coleta de lixo e esgotos), deflorestamento, ocupação das margens do 

curso d’água (leito masior) apontam para um esgotamento da capacidade natural dos solos e 

da dinâmica do próprio rio absorver o impacto de chuvas concetradas levando ao 

dsencadeamento dos eventos hidrológicos observados, as enxurradas, Os eventos tornaram-se 

mais frequentes, de maior intensidade e com maior área atingida no decorrer da ocupação 

urbana da sub-bacia. 

Em novembro de 2008, a sub-bacia do Ribeirão da Velha sofreu com um grande 

evento hidrológico que, como se pode verificar neste trabalho, nas áreas mais próximas da 

confluência com o Rio Itajaí-Açú, o processo configura-se como enchente, provocada pelo 

remanso do grande rio e, que à montante, trata-se do fenômeno de enxurrada. O controle do 

adensamento urbano desordenado em toda a subbacia hidrográfica é de crucial importância, e 

o prazo para que isso ocorra deve ser curto. Curto para ser iniciado e deve contar com 

estratégias em curto, médio e longo prazo para com isso atuar na mitigação dos danos que o 

adensamento populacional próximo dos cursos de água tem provocado.  

Na maioria das vezes, o controle das enchentes e enxurradas que ocorrem em área 

urbana é realizado com a canalização de trechos críticos da bacia, sem que ocorram previsões 

de consequências para o restante da bacia. Ressalta-se que a canalização dos pontos críticos 
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acaba apenas transferindo os problemas hidrológicos para outras áreas. Esse processo 

normalmente ocorre inicialmente no sentido jusante para montante e, por pressão das 

comunidades à montante, com o tempo, muitos cursos de água acabam completamente 

canalizados em área urbana o que retorna novamente os problemas para jusante. Após este 

processo, as soluções passam por novas medidas estruturais, como o aprofundamento de 

canal, o que encarece muito o solucionamento dos problemas e que também requer 

manutenção permanente para efetivamente atuar no combate localizado dos problemas 

hidrológicos.  

Na subbacia do Ribeirão da Velha pode-se observar este processo, principalmente nas 

áreas de remanso do Rio Itajaí-Açú, onde se percebeu o aumento da frequência e nível de 

enchentes, já sendo registradas ocorrências anuais. O comprometimento do sistema de 

drenagem na sub-bacia do Ribeirão da Velha também provocou aumento da incidência de 

alagamentos, tanto em áreas mais próximas à foz como mais à montante da sub-bacia. 

Uma das possíveis soluções para reduzir os problemas em pequenas bacias 

hidrográficas, o que inclui a subbacia do Ribeirão da Velha, pode vir de exemplos que 

funcionam bem em bacias de grande porte. Sabe-se que medidas não estruturais, como ações 

coletivas de educação ambiental, são importantes, mas como já há um problema pré-existente, 

muitas vezes há necessidade de investimentos em medidas estruturais.  

Assim, pretende-se apresentar medidas comunitárias, que pontualmente tem pequeno 

porte, mas no conjunto podem interferir positivamente no retardamento do pico de cheias. A 

construção de pequenos reservatórios como uma das principais possibilidades que devem ser 

estudadas para reduzir efeitos de chuvas concentradas que tem como consequência as 

enxurradas. Pequenas represas em áreas rurais, mais próximas das nascentes, podem oferecer 

significativa proteção às áreas à jusante que teriam menor vazão para escoar. A utilização de 

cisternas em residências, comércios e indústrias também podem contribuir, armazenando 

parte da água precipitada em área urbana nos momentos em que o sistema de drenagem já está 

comprometido com a drenagem proveniente da precipitação de outras áreas a montante. Desta 

forma, em uma área urbana já bastante consolidada, seria possível reter água e não facilitar o 

escoamento como normalmente é feito em obras emergenciais que são realizadas em especial 

nas áreas mais à jusante das bacias hidrográficas em áreas urbanas e que, em geral, são de 

elevado custo. 
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Outra importante alternativa seria uma barragem de contenção de cheias em área rural 

(à montante da área suscetível de enxurradas). Esta quando vazia funciona como um 

reservatório de armazenamento, no qual uma parte do volume da água (chuva inicial) que 

constitui a onda de cheia é armazenada por certo tempo e, mais tarde, é descarregada à jusante 

com uma vazão menor e controlada com respeito àquela que ocorreria no desenvolvimento do 

fenômeno natural. Em outras palavras, o reservatório reduz a vazão a valores toleráveis ao rio 

na parte de jusante da barragem, a preço de um prolongamento da duração da cheia no mesmo 

rio. A localização desta pode ser ao sul da confluência entre o Ribeirão da Velha com o 

Ribeirão Velha Central e em área rural. A localização específica deve ser verificada, 

considerando o menor impacto socioambiental e o volume de água retido deve ser suficiente 

para justificar o seu impacto, investimento e eficiência com relação à redução da vazão à 

justante. 

Existem diversos tipos de reservatórios para o controle de cheias, mas do ponto de 

vista funcional, um reservatório se reduz essencialmente, a uma estrutura que barra a água, em 

uma oportuna seção de um curso d’água, a qual é acompanhada de dois tipos de 

descarregadores: um de fundo, dito em hidráulica de orifício e outro na superfície da 

barragem, do tipo vertedor ou extravasor. 

Em qualquer reservatório de controle de cheias, o vertedor funciona sempre aberto, ou 

seja, fica sem controle, enquanto que os descarregadores de fundo geralmente são equipados 

com instrumentos mecânicos e comportas que permitem regular a abertura da seção 

disponível para a saída da água. No vertedor de uma barragem também pode ser instalado 

uma comporta regulável, mas este mecanismo é instalado com freqüência em reservatórios 

destinados a reservar água para multiuso, não nos reservatórios destinados para o controle de 

cheias. 

Os recursos hídricos na bacia do Rio Itajaí e todas as subbacias que a integram estão 

envolvidos por um sistema de gerenciamento ambiental. O tema está sendo liderado pelo 

comitê de Bacia Hidrográfica do Vale do Itajaí (Comitê do Itajaí), que exerce ações e 

programas de gestão ambiental em toda bacia hidrográfica do Rio Itajaí-Açú. 

No que diz respeito aos impactos ambientais na sub-bacia do Ribeirão da Velha, onde 

se constatou problemas com relação às enchentes e enxurradas, também é de crucial 

importância à conservação da mata ciliar existente, e a recomposição das áreas onde esta se 
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encontra degradada. Na prevenção de enxurradas e enchentes, a mata ciliar aumenta a 

rugosidade dos canais de escoamento, reduzindo a velocidade da água, diminuindo o impacto 

desses fenômenos sobre a bacia hidrográfica. Além disso, o sistema radicular das plantas da 

mata ciliar fixa o solo, diminuindo drasticamente a erosão das margens e o consequente 

assoreamento dos cursos d'água, tornando dispensáveis os processos de retificação, 

alargamento e desassoreamento dos rios e ribeirões. 

A melhoria de um sistema de drenagem, além das medidas expostas neste trabalho, 

deve ter no planejamento da cidade leis que apoiam a conservação de áreas de preservação 

permanente, bem como a adequação do zoneamento urbano, visando ocupar áreas distantes 

dos problemas ambientais mencionados. Deve-se integrar, portanto, no planejamento urbano, 

um projeto de drenagem urbana que seja claro e integrado às demais diretrizes já existentes, 

incluindo todas as áreas de risco, tais como de deslizamentos, enxurradas, enchentes e 

alagamentos. 

A ação mais recente que envolve o tema de estudo foi a publicação do Decreto Federal 

7.836 de 12/11/2012. O decreto discrimina ações do Programa de Aceleração do Crescimento 

(PAC) beneficiadas pela transferência obrigatória de recursos. Entre as obras listadas, estão as 

de contenção de cheias no Rio Itajaí, principalmente com relação a macrodrenagem o que não 

resulta em melhoramentos diretos nas subbacias, como é o caso do Ribeirão da Velha, salvo a 

região de remanso que fica à jusante da mesma. No que diz respeito as subbacias, o decreto 

destina verbas para estudos ambientais e socioambientais do Plano Diretor de Prevenção de 

Desastres na Bacia do Rio Itajaí e preparação dos Termos de Referência para os projetos e 

estudos ambientais.  

As obras nos canal do Ribeirão da Velha que vislumbram melhorias no escoamento 

das águas com o intuito de evitar a ocorrência de eventos hidrológicos extremos nesta 

subbacia do Rio Itajaí são consideradas secundárias pelo Projeto de Prevenção e Mitigação de 

Desastres na Bacia do Rio Itajaí (Defesa Civil, 2012).  Demonstrando assim, que as principais 

ações de prevenção ainda estão mais intensamente relacionadas com medidas estruturais na 

calha do Rio Itajaí Açú do que com medidas nas subbacias que por sua vez podem 

naturalmente mitigar bastante os problemas com o próprio Rio Itajaí Açú. 
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APÊNDICE 

 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA – UDESC 

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS E DA EDUCAÇÃO – FAED 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PLANEJAMENTO TERRITORIAL E DESENVOLVIMENTO 

SOCIOAMBIENTAL - MPPT 

 

Título do Trabalho: A Influência da Urbanização na Incidência de Cheias no Ribeirão da Velha, em Blumenau, Santa 

Catarina, Brasil. 

Mestrando: Jonathan Kreutzfeld 

 

ENTREVISTA DE PESQUISA 

 

Dados Gerais 

 

Dados do entrevistado: 

Nome:           Idade:  

Data de Nascimento:           

Endereço:  

Rua:        Número:  Bairro:   

Tempo que reside no local:           

Coordenadas do local:           

 

Dados específicos 

 

1 – O Sr. (a) poderia informar se sua propriedade foi atingida pelas águas da enchente de 2008?  Onde seria este 

local? Que altura as águas atingiram no local apontado? 

             

Coordenadas do local:           

 

1.1 – Algum tipo de obra ou manutenção foi realizado no ribeirão ou redondezas depois da enchente de 2008? Qual? E 

onde? 

            

            

             

 

2 – Lembra-se de outra data (ano) em que sua propriedade foi atingida pelas águas do Ribeirão da Velha? 

 

Data Local do terreno Coordenadas 

   



110 

 

   

   

 

3 – Qual seria para o Sr. (Sra) o principal agente causador dessas enchentes? 

 

( ) Ocupações irregulares (no entorno do ribeirão) 

( ) Obras realizadas no leito do ribeirão 

( ) Excesso de chuva 

( ) Retirada da vegetação (no entorno do ribeirão) e na bacia. 

( ) Outra. Qual?          

 

Nome do Entrevistador:        Assinatura:  

Nome do Entrevistado:        Assinatura:  

Data:             

 

Características da área de entorno: 

 

Predominância 

 

a) ( ) Residencial ( ) Comercial ( ) Industrial 

b) ( ) Edifícios ( ) Residências 

c) ( ) Alvenaria ( ) Outro 

d) ( ) 0-30% ocup. ( ) 31-70% ocup. ( ) 71-100% ocup. 

 

Características da propriedade: 

 

a) ( ) Residencial ( ) Comercial ( ) Industrial ( ) Mista 

b) ( ) Edifícios ( ) Residências 

c) ( ) Alvenaria ( ) Madeira  ( ) Mista  ( ) Outro 

d) ( ) 0-30% ocup. ( ) 31-70% ocup. ( ) 71-100% ocup. Do terreno por construções 

e) ( ) 0-30%   ( ) 31-70%  ( ) 71-100%  Impermeabilização do terreno 

(calçadas, lageado, etc.) 

Observações:           

            

             

Fotografia área de entorno 

Fotografia propriedade pesquisada 


