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SISTEMA DE CONTENÇÃO INTRALOTE NO CONTROLE DE CHEIAS DA 

BACIA DO RIO MORRO ALTO JOINVILLE - SC.  

Pedro Leite1. Robson Negri2, Lara Yumi Fand Ykeizumi3, 

RESUMO 

O efeito da urbanização e da impermeabilização do solo sobre o escoamento superficial das bacias 

hidrográfica exige que os técnicos gestores criem soluções que possibilitem o desenvolvimento 

sustentável das cidades. Neste contexto encontra-se a cidade Joinville-SC, que devido sua condição 

hidrológica, associada ao histórico da falta de ordenamento específico, apresenta um grande passivo 

instalado quanto as deficiências do sistema de drenagem urbana. O rio Morro Alto, pertencente a 

subacia do rio Cachoeira é um exemplo disso. Recentemente o município de Joinville, editou 

regulamentação que restringe os limites de impermeabilização dos lotes e/ou mitigação para seu não 

cumprimento. Baseado nisso o presente trabalho se propôs a analisar o comportamento hidrológico 

da citada bacia hidrográfica, considerando três cenários de impermeabilização: I - O atual (com 

base em dados do SIMGeo de 2007); II - Com ocupação futura máxima e aplicação da taxa de 

permeabilidade prevista na LEI COMPLEMENTAR Nº 470/2017; III - Impermeabilização total 

com e sem o uso de medida mitigadora conforme DECRETO Nº 33.767/ 2019. A análise foi feita 

de forma comparativa com base nos hidrogramas modelados pelo método SCS. Além disto, foi 

realizada a descrição das características físicas e a caracterização morfológica da bacia. A análise 

dos dados permitiu levantar informações a respeito da drenagem e outras informações.  E então foi 

possível verificar se a medida legislativa aplicada é eficiente para a contenção destes alagamentos e 

propor novas soluções. 

ABSTRACT 

The effect of urbanization and soil sealing on the runoff of watersheds requires that technical 

managers create solutions that enable the sustainable development of cities. In this context is the 

city Joinville-SC, which due to its hydrological condition, associated with the history of the lack of 

specific planning, has a large installed liability regarding the deficiencies of the urban drainage 

system. The Morro Alto River, belonging to the Cachoeira River sub-basin, is an example of this. 

Recently, the municipality of Joinville issued regulations that restrict the limits of waterproofing the 

lots and / or mitigation for their non-compliance. Based on this, the present work proposes to 

analyze the hydrological behavior of the aforementioned watershed, considering three 

waterproofing scenarios: I - The current one (based on data from SIMGeo 2007); II - With 

maximum future occupation and application of the permeability rate provided for in 

COMPLEMENTARY LAW No. 470/2017; III - Total waterproofing with and without the use of a 

mitigating measure according to DECREE No. 33.767 / 2019. The analysis was made 

comparatively based on the hydrographs modeled by the SCS method. In addition, a description of 

the physical characteristics and morphological characterization of the basin was carried out. The 

analysis of the data allowed to gather information regarding drainage and other information. And 

then it was possible to verify whether the applied legislative measure is efficient to contain these 

floods and propose new solutions. 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente estudo foi motivado pela aprovação da LEI COMPLEMENTAR Nº 470/2017, 

Esta lei altera os índices urbanísticos como taxa de ocupação e o coeficiente de aproveitamento dos 

lotes e cria a taxa de permeabilidade ou, em casos de impossibilidade, prevê a mitigação do impacto 

da impermeabilização com a implantação de reservatório de contenção de chuva conforme 

DECRETO Nº 33.767/2019. 

Este estudo teve por objetivo analisar o comportamento hidrológico da bacia hidrográfica do 

rio Morro Alto, realizando a caracterização morfológica e considerando a correta aplicação da taxa 

de permeabilidade prevista na LEI COMPLEMENTAR Nº 470/2017 e/ou medida mitigadora 

conforme DECRETO Nº 33.767/2019. 

A análise foi feita comparando os hidrogramas modelados pelo Método SCS (Soil 

Conservation Service), cenários variados de ocupação da bacia, com e sem sistemas (reservatório) 

intralote de contenção. 

METODOLOGIA 

A bacia hidrográfica do Rio Morro Alto, Figura 1, é sub-bacia do Rio Cachoeira e pertencente 

ao complexo estuarino da Baia da Babitonga. Está 100% inserida na área urbana de do município de 

Joinville-SC, sua área de drenagem é de aproximadamente 526 há. 

 

 
Figura 1 - Limites da bacia hidrográfica do rio Morro Alto 
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Na Figura 2, apresenta-se as zonas de uso e ocupação do solo que atingem a área de drenagem 

da bacia: AUAP, AUAE e AUAC, todas com Taxa de permeabilidade de 20% segundo a LEI 

COMPLEMENTAR Nº 470 /2017. 

 
Figura 2 - Zoneamento da bacia hidrográfica do rio morro alto 

Através das bases vetoriais foram definidas as características físicas da bacia: Área de 

Drenagem, Perímetro da Bacia Hidrográfica, Comprimento do Rio Principal e demais afluentes, 

Largura Média da Bacia, Comprimento Total dos Canais, Grau de Ramificação, Comprimento de 

um Talvegue. Número de Canais, Diferença de nível da bacia hidrográfica, Diferença Máxima de 

altitude entre o ponto de origem e o término do canal. 

De posse dos parâmetros físicos medidos cartograficamente para a bacia do rio Morro Alto, os 

seguintes parâmetros fisiográficos foram estimados: Coeficiente de Compacidade, Fator de Forma, 

Ordenamento dos Canais da Rede de drenagem, Densidade de Drenagem , Coeficiente de 

Manutenção dos Canais, Densidade de Confluência, Sinuosidade dos Cursos de Água, Densidade 

Hidrográfica, Densidade da Bacia, Número de Rugosidade e Declividade do Canal. 

Para classificar os solos da bacia, utilizou-se o mapa pedológico da Figura 3, identificando a 

presença das classes: PAd1  (Argiloso Amarelo),  CXd1 (Cambissolo Háplico), com predomínio de 

CYd + GXd (Cambissolo flúvico + Gleissolo háplico). Todos esses solos possuem “CN” 

característico “muito impermeáveis”. 
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Figura 3 - Pedologia da bacia hidrográfica do rio morro alto 

Para a definição do “CN” equivalente da bacia, foram considerados três cenários de ocupação. 

O primeiro cenário chamado de atual, é referente à data de lançamento dos dados no SIMGeo 

Joinville, ou seja, de 2007. O segundo cenário com impermeabilização máxima de 80% conforme 

prevê a LEI COMPLEMENTAR Nº 470/2017 e o terceiro cenário com impermeabilização total, 

sendo que para este foi realizada uma variação com e sem reservatório para mitigação, conforme 

DECRETO Nº 33.767/ 2019. Em todos os cenário foram considerados não ocupados os topos dos 

morros (cota 40), pois está área apresenta limitações de ocupação. 

A chuva de projeto foi estimada pela equação de chuva de São Francisco do Sul para um 

período de retorno de 25 anos e duração de 100 min. A velocidade de escoamento foi adotada de 

acordo com os dados contidos no estudo da Secretaria de Infra-estrutura Urbana e Fundação 

Municipal do Meio Ambiente de Joinville sobre esta bacia, sendo definida em 1,31 m/s, o tempo de 

discretização adotado foi de 10 minutos. Através destes dados, o hietograma da chuva excedente e o 

hidrograma de escoamento superficial direto foram modelados utilizando a metodologia do SCS 

(Soil Conservation Service), através do software livre ABC. 

 

RESULTADOS 

Através das bases vetoriais digitais e os dados cartográficos restituídos digitalmente em 2007 

pelo SIMGeo, foram estimadas as características físicas da Bacia Hidrográfica, conforme Quadro 1. 
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Quadro 1 – Características Físicas da bacia hidrográfica do rio Morro Alto 

Característica Física Qtd. (Un.) 

Área de Drenagem (A) 5,288 (km²) 

Área da Sub-Bacia do trecho antes da bifurcação do Rio Morro Alto 1,555 (km²) 

Área da Sub-Bacia do trecho antes da bifurcação (Rio Francisco Roos) 1,397 (km²) 

Área da Sub-Bacia do trecho após a bifurcação do Rio Morro Alto 2,333 (km²) 

Perímetro da Bacia Hidrográfica (Pbacia)  16.233,32 (m) 

Comprimento do trecho antes da bifurcação do Rio Morro Alto 1124,89 (m) 

Comprimento do trecho antes da bifurcação (Rio Francisco Roos) 1301,35 (m) 

Comprimento do trecho após a bifurcação do Rio Morro Alto 2464,32 (m) 

Comprimento do Rio Principal (𝐿𝑟𝑖𝑜) = Trecho antes da bifurcação (Rio 

Francisco Roos) + Trecho após a bifurcação do Rio Morro Alto 

3765,57 (m) 

Largura Média da Bacia (�̅�) = 
A

𝐿𝑟𝑖𝑜
=

5288041,25

3765,57
 1404,31 (m) 

Comprimento Total dos Canais (E) 4890,46 (m) 

Grau de Ramificação 1 bifurcação 

2 canais de 1ª ordem 

1 canal de 2ª ordem 

Comprimento de um Talvegue (𝐿𝑡𝑎𝑙𝑣𝑒𝑔𝑢𝑒) 3060,83 (m) 

Número de Canais 2 

Diferença de nível da bacia hidrográfica (∆𝑧) 50 (m) 

Diferença Máxima de altitude entre o ponto de origem e o término do canal 11 (m) 

De posse dos parâmetros físicos medidos para a bacia do rio Morro Alto, os parâmetros 

fisiográficos foram obtidos conforme metodologias teóricas apresentadas no capítulo de 

metodologia e são apresentados no Quadro 2. 

Quadro 2 – Características Físiográficas da bacia hidrográfica do rio Morro Alto 

Característica Fisiográfica Qtd. (Un.) 

Coeficiente de Compacidade (Kc) 1,99 

Fator de Forma (Kf) 0,37 

Relação de Bifurcação (Rb) 2 

Relação dos comprimentos (RI) 2,03 

Relação das Áreas (Ra) 1,58 

Densidade de Drenagem (Dd) 0,9248 (
km

km²
) 

Coeficiente de Manutenção dos Canais (Cm) 1081,3 (
m²

m
) 

Densidade de Confluência (Dc) 0,1891 (
1

𝑘𝑚²
) 
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Sinuosidade dos Cursos D’água (Sin) 1,231 

Densidade Hidrográfica (Dh) 0,3782 (𝑘𝑚−2) 

Declividade da Bacia (Db) 0,01022 (
𝑚

𝑚
) 

Número de Rugosidade (G) 0,04624 

Declividade do Canal (Dcanal) 2,921 (
𝑚

𝑘𝑚
) 

 

Em comparação aos parâmetros de Palaretti (2013), esta bacia possui Kc > 1,50, sendo 

considerada uma bacia elíptica. Além disto, como é Kf < 0,50, também é uma bacia estreita e longa. 

Ambos os fatores indicam que esta bacia é pouco propensa a grandes enchentes e picos de cheia, 

corroborado por ser uma bacia de 2ª ordem, segundo Carvalho e Silva (2006) esta possui grau de 

ramificação baixo. 

A Relação de Bifurcação (Rb) é igual a 2, segundo Horton (1932), este fator indica que a área 

desta bacia é coliniosa. A relação dos comprimentos (Rl) sendo igual a 2,03 indica que os 

comprimentos dos rios de 2ª ordem possuem aproximadamente 2 vezes o comprimento médio dos 

rios de 1ª ordem. A relação das áreas (Ra) é igual a 1,58 indicando que a área que abastece a subacia 

de 2ª ordem é 1,58 vezes o tamanho médio da área das duas subacias de 1ª ordem.  

Embasado nas informações de Sthraler (1964), como o valor de Rl, Ra e Rb são semelhantes, 

isso indica que esta bacia possui similaridade geométrica com as subacias de menor ordem. 

Uma vez que a densidade de drenagem (Dd) é de 0,93 (km/km²), seguindo os parâmetros de 

Carvalho e Silva (2006), essa bacia possui respostas hidrológicas regulares.  

O coeficiente de manutenção (Dc) indica que a área de aproximadamente 1081,30 m² é 

necessária para manter perene cada metro do canal fluvial. A densidade de confluência (Dc) desta 

bacia é de 0,19 1/km², sendo regular uma vez que é relacionada à capacidade de escoamento. 

A sinuosidade dos cursos de água (Sin) é de 1,23. De acordo com Alves e Castro (2003), 

como o valor é próximo de 1,0, isto indica que o canal tende a ser retilíneo. A Densidade 

hidrográfica (Dh) possui o valor de 0,3782 𝑘𝑚−2. Seguindo a classificação de Lollo (1995), esta 

indica que a capacidade de gerar novos cursos d’água desta bacia é baixa. 

A declividade da bacia (Db) possui o valor de 0,01 m/m. Utilizando a classificação de Souza 

et. al. (2012), a bacia é plana por possuir declividade de 1%. Portanto, este índice indica que bacia 

tem tendência a ter baixa velocidade de escoamento.  

Seguindo a metodologia de Strahler (1964), o número de rugosidade (G) de 0,046 é 

considerado bastante baixo. O índice de declividade do Canal (Dcanal) de 2,92 m/km é baixíssimo. 

Isto implica em um canal considerado plano, o que também representa a tendência de ter baixa 

velocidade de escoamento. Esta bacia hidrográfica foi classificada como de segunda ordem.  
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A caracterização ocupacional da bacia apresentou os seguintes resultados: à área dos lotes 

representa 82,1% da bacia hidrográfica (3,91 Km²), sendo 17,9% (0,86 Km²) considerado área de 

logradouros. A quantidade de lotes corresponde à aproximadamente 4084 lotes. A taxa de 

impermeabilização estimada para o cenário atual é de aproximadamente 60% e os valores de “CN” 

para os diferentes cenários foram Cenário I - CN = 89, para o Cenário II – CN = 91,3, para o 

Cenário III – CN = 93,5. 

Com base nas premissas e parâmetros adotados obteve-se o hietograma apresentado na Figura 

3, para uma intensidade de chuva média de 59,3 mm/h. 

 

 

Figura 3 – Hietograma de Projeto Utilizado na Simulação 

 

 

Figura 3 – Comparativo de Hidrogramas Resultantes 
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Na Figura 4 são apresentados os hidrogramas resultantes das 4 modelagens, ficando evidente 

que a vazão de pico aumenta de acordo com o aumento da taxa de impermeabilização. Além disto o 

tempo para que ocorra a vazão de pico (t’p) reduz. 

A figura 4 apresenta cinco Gráficos comparativos. O Gráfico I evidencia que a precipitação 

acumulada (P) foi a mesma para todos os cenários, no entanto, a capacidade de armazenamento da 

bacia (S) reduz com o aumento da taxa de impermeabilização e a Precipitação excedente (Pe), por 

consequência, aumenta. 

 

  

 

 

Figura 4 – Resultados das Simulações do Método SCS 

O Gráfico II analisa fatores relacionados aos tempos do hidrograma. O tempo de concentração 

(tc), reduz de acordo com a taxa de impermeabilização e não foi afetado com o uso de reservatório. 
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O Tempo de Pico (t’p) reduz de acordo com a taxa de impermeabilização e reduz com a aplicação 

da medida mitigadora no cenário III. O tempo de retardamento (tp) reduz se a taxa de 

impermeabilização aumenta. No caso de uso de medida mitigadora o tempo de retardamento reduz 

ainda mais. O tempo de base (tb) reduz com o aumento da taxa de impermeabilização. 

O gráfico III relaciona o volume de escoamento superficial direto, aumentando diretamente 

proporcional à taxa de impermeabilização e não sendo alterado devido a aplicação da medida 

mitigadora, ficando somente retida parte deste volume nos reservatórios intralote e posteriormente 

liberada. A vazão de pico (Qp) é relacionada no gráfico IV, aumentando com a taxa de 

impermeabilização e reduzindo com a implantação das medidas mitigadoras. O gráfico V evidencia 

o aumento do coeficiente de escoamento superficial (C) também aumento com o amento da taxa de 

impermeabilização. 

Por tanto, a medida mitigadora proposta pela legislação corrige parte da deficiência de 

armazenamento da bacia hidrográfica, criada pela impermeabilização da bacia. No entanto, 

analisando as vazões de piso dos hidrogramas nos Cenários II e III-com reservatórios, verifica-se 

não ser suficientemente eficiente. 

CONCLUSÃO 

 

Ao realizar a caracterização morfológica, concluiu-se que esta é uma bacia elíptica, estreita e 

longa, pouco propensa à grandes enchentes, com pouca tendência à picos de cheia, coliniosa, possui 

similaridade geométrica entre as subacias, possui uma drenagem regular, com respostas 

hidrológicas médias, seu canal é retilíneo e com pouca declividade sendo que a bacia também 

possui declividade baixa, o que acarreta em uma velocidade de escoamento baixa e há pouca 

probabilidade de novos cursos d’água surgirem. 

Os fatores fisiográficos levantados somados ao fator do solo ser bastante impermeável 

justificam o aparecimento esporádico de enchentes. Ao analisar os hidrogramas e gráficos das 4 

simulações, a conclusão é de que a taxa de impermeabilização de 80%, conforme a legislação 

vigente, é insuficiente para conter as vazões de pico originadas pela precipitação. Porém, para lotes 

que já possuem impermeabilização maior do que esta taxa o impacto é positivo. 

Os dados evidenciam que a previsão de aumento de impermeabilização, com o decorrer dos 

anos, mostra que a medida mitigatória e/ou o uso da taxa de permeabilidade prevista atualmente na 

legislação, por si só não é insuficiente para evitar o aumento dos níveis e frequência das enchentes. 

Uma sugestão de solução é prever a utilização obrigatória da taxa de permeabilidade garantam ao 

menos 50% da área dos lotes ou medida mitigatória que contenha o volume equivalente durante os 

períodos de chuva. 
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