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INTRODUÇÃO 

Desastres naturais têm feito parte da história de diversas comunidades. Em Santa Catarina, 

diversos são os registros sobre inundações, compondo desde relatos (MENEZES, 2009), até artigos 

científicos que tentam explicar como o evento ocorreu (VANELLI et. al., 2020). Conhecer o passado 

pode auxiliar os gestores a minimizar os riscos dos desastres na atualidade (VANELLI et. al., 2020). 

No município de Joinville/SC, Silveira et al. (2009) publicaram sobre a história das inundações 

em Joinville de 1851 até 2008. Esta publicação possui uma explicação cronológica das inundações 

de Joinville e serve como referência para iniciar estudos de inundação em Joinville. Como toda a obra 

histórica, esta necessita de atualização dos anos recentes para preservação da história das inundações 

em Joinville. O presente trabalho tem o objetivo de registrar a história recente das inundações em 

Joinville de 2009 a 2019, seguindo moldes semelhantes aos apresentados por Silveira et al. (2009). 

METODOLOGIA  

Para a obtenção dos dados recentes de inundações em Joinville, utilizou-se o Sistema Integrado 

de Informações sobre Desastres - S2ID. Para adicionar maiores detalhes, principalmente quanto aos 

transtornos e prejuízos causados para a população, buscou-se notícias em jornais da cidade e região 

entre os anos de 2009 e 2019. Por fim, a lista dos prefeitos foi obtida pela prefeitura de Joinville 

(JOINVILLE, 2020).  

HISTÓRIA DAS INUNDAÇÕES EM JOINVILLE DE 2009 A 2019 

2009 – Prefeito Carlito Merss - A chuva do dia 10 de março causou pontos de alagamentos e 

transtornos. Na zona sul, várias famílias foram removidas de suas casas com apoio dos bombeiros. O 

bairro Paranaguamirim teve vários pontos críticos de alagamento: Rua 6 de Janeiro, Rua Kurt Meinert 

e Rua dos Mecânicos. Outras ruas também foram atingidas por inundações: Rua Monsenhor Gercino 

no bairro Floresta, Rua Boehnerwald, Avenida Paulo Schroeder e Rua dos Bancários. O transporte 

público precisou realizar desvios para dar prosseguimento em seu itinerário (CLIC RBS, 2009). 

2010 - Em 13 de janeiro, ocorreram deslizamentos e pontos de alagamentos. Nesse dia, em apenas 

uma hora choveu 23 mm. Às 20 h, o índice pluviométrico nas últimas 24 horas foi de 51 mm, volume 

normalmente esperado em 15 dias. A Defesa Civil (DC) atendeu ocorrências de alagamento no bairro 

Vila Nova, onde moradores ficaram ilhados por algumas horas (GAÚCHA ZH, 2010). 

Em 23 de janeiro ocorreram enxurradas nos bairros de Pirabeiraba e alagamentos nas regiões dos 

bairros Jardim Sofia, Morro do Meio, Vila Cubatão, Nova Brasília e Vila Nova. Foram registrados 

danos materiais em residências populares e obras de infraestrutura pública somados em R$ 3.217.970 

e um total de 1.700 pessoas afetadas, entre elas muitas desalojadas e desabrigadas (SEDEC, 2020). 

No fim de semana 11 e 12 de dezembro, foram registrados alagamentos na zona sul: um na Rua 

Fátima, no bairro Fátima, e outro em uma quadra de esporte, no bairro João Costa (ND MAIS, 2010). 

2011 - No dia 20 de janeiro, uma forte chuva atingiu regiões da zona norte e sul afetando o tráfego. 

Ruas como Anita Garibaldi, Getúlio Vargas, Procópio Gomes e Ministro Calógeras tinham pontos de 
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alagamento. No bairro Atiradores houve acúmulo de águas nas ruas Coronel Santiago, Rio Grande 

do Sul, Paraíba e Bahia. Nos terminais de ônibus da zona norte e do centro, linhas foram suspensas. 

Houve registro de alagamentos também na BR-101 (ND MAIS, 2011). 

No final do dia 10 de março, houve registro de enxurradas. O acumulado de chuvas registrado 

em 5 horas foi de 153 mm. Nos dias seguintes (entre 11 e 14 do mesmo mês) registrou-se 246 mm. 

Mais de 30 bairros das áreas urbana e rural foram afetados e sofreram danos humanos e materiais. 

Totalizou-se R$ 56.714.330 em danos materiais, afetando residências populares, edificações de 

ensino público, pontes, tubulações, estradas e vias urbanas. Os prejuízos econômicos nos setores de 

agricultura e pecuária somaram R$ 1.671.400 e 217.330 pessoas foram afetadas. Além deR$ 11.000 

em danos ambientais, e prejuízo de R$ 1.077.540 em abastecimento de água (SEDEC, 2020). 

2012 - Na noite de 9 de fevereiro, a chuva aliada à maré alta de 1,6 m causaram inundações. Em 

apenas duas horas foram registrados 86 mm de chuva. Ruas da região central alagaram. O terminal 

de ônibus do município também sofreu alagamento. A DC registrou ainda a queda de parte do teto 

do Joinville Garten Shopping, no bairro Bom Retiro, porém ninguém ficou ferido (TERRA, 2012). 

2013 – Prefeito Udo Döhler - No dia 13 de fevereiro em 40 minutos, a DC registrou entre 45 e 50 

mm de chuva e pontos de alagamento nos bairros Petrópolis, Floresta, Anita Garibaldi, Profipo, 

Aventureiro, Guanabara, Jarivatuba e Fátima (ND MAIS, 2013). 

2014 - No dia 13 de janeiro, após 45 minutos de chuva, sete bairros registraram alagamentos, sendo 

o Centro e Anita Garibaldi os mais afetados. Na região central, a água invadiu a avenida Juscelino 

Kubitschek e as Ruas 9 de Março e do Príncipe. Diversos estabelecimentos comerciais tiveram suas 

atividades interrompidas. A chuva também causou transtornos no trânsito, com muitas vias alagadas 

e muitas pessoas ficaram ilhadas (ND MAIS, 2014). 

2015 - A chuva da madrugada do dia 13 de janeiro causou alagamentos, atingindo 13 bairros e 

deixando pessoas ilhadas em vários pontos da cidade. A estação pluviométrica do Centro registrou 

80 mm de precipitação em apenas 1 hora. Várias linhas de ônibus deixaram de circular e a água 

invadiu algumas residências. Na manhã do dia seguinte, ainda havia pontos de alagamentos e a Polícia 

Militar e o Departamento de Trânsito tiveram que orientar rotas de desvio (NSC TOTAL, 2015a). 

As inundações da madrugada do dia 15 de março causaram prejuízos no Museu Arqueológico 

de Sambaqui em decorrência de 55 cm de água e lama que danificaram os registros pré-históricos da 

região. O Museu de Sambaqui possui medidas preventivas desde a enchente de 1998, porém o volume 

ultrapassou o que era esperado e chegou até peças importantes do acervo de Guilherme Tiburtius, que 

ajudou na criação do museu. (NSC TOTAL, 2015b). 

No dia 23 de outubro, chuvas intensas elevaram o nível nos Rios Cubatão, Águas Vermelhas e 

no Rio Cachoeira e causaram inundações, afetando os bairros Bucarein, Itaum-Açu, Jaguarão e 

Mathias, Profipo, Boehmerwaldt, Petropolis, Itaum, Guanabara, Centro, Bucarein, Anita Garibaldi, 

Floresta, Santa Catarina, Vila Nova, São Marcos, Morro do Meio e Nova Brasília. Foram 50.615 

pessoas afetadas. Os danos materiais totalizaram R$ 780.000, com o comprometimento de unidades 

habitacionais, instituições públicas de saúde e ensino e obras de infraestrutura pública. Além disso, 

as inundações ainda causaram prejuízos sociais nos serviços essenciais de R$ 400.000 e R$ 8.572.000 

de prejuízos econômicos privados (indústria, comércio e serviços) (SEDEC, 2020). 

No dia 27 de dezembro ocorreram inundações nos bairros Petrópolis, Jarivatuba, Boehmerwaldt, 

Floresta, Itinga, Santa Catarina, Guanabara, Itaum, Fátima, Paranaguamirim, Itaum, João Costa, 

Parque Guarani, Profipo, Nova Brasília e Canela (distrito de Pirabeiraba). Os danos materiais 

somaram R$ 690.000, com obras de infraestrutura pública e unidades habitacionais atingidos, 

R$ 700.000 de prejuízos sociais nos serviços essenciais, R$ 450.000 de prejuízos econômicos 

privados e 5.002 pessoas afetadas, ficando desalojadas e desabrigadas (SEDEC, 2020). 

2016 - Em 16 de novembro de 2016, chuvas fortes ocasionaram a rápida elevação dos níveis dos rios 

Cubatão, Quiriri e Julio, causando enxurrada nos bairros da área rural do município. Houve danos em 
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obras de infraestrutura pública somadas em R$ 120.000, e prejuízos sociais nos serviços de 

transportes locais, regionais e de longo curso, também totalizados em R$ 120.000 (SEDEC, 2020).  

2017 - Prefeito Udo Döhler (reeleitção) - No dia 27 de janeiro, mais de 50.000 pessoas foram afetadas 

por alagamentos. Outros prejuízos calculados foram: R$ 78.335.000 em danos materiais, R$ 5.000 

em prejuízos sociais nos serviços essenciais e R$ 8.000 e prejuízos econômicos (comércio e serviços) 

(SEDEC, 2020). Ainda em janeiro, na tarde do dia 30, a estação meteorológica, localizada no 

Guanabara, registrou 143 mm de chuva. De acordo com a DC, 16 bairros tiveram registros de 

alagamentos, sendo a zona sul e parte da zona oeste as mais atingidas. Segundo a DC, essa foi a maior 

marca diária do mês de janeiro até então. Esse volume de chuva provocou inundações nas bacias dos 

rios Itaum, Itaum Mirim, Jaguarão e Bucarein. No bairro Itaum, um dos mais afetados, foram 

registrados 80 mm de chuva em apenas 90 minutos (NDTV MAIS, 2017). Nesse mesmo ano, em 12 

de fevereiro e 11 de outubro também foram registrados eventos com prejuízos.  

2018 – Na noite de 13 de janeiro de 2018, de acordo com a DC, foram registrados 33 mm de chuva 

em apenas uma hora. Os bairros mais afetados foram: Floresta, Itaum, Itinga, Fátima, 

Paranaguamirim, Costa e Silva, Glória, Boermerwaldt, Anita Garibaldi e Centro (G1 SC, 2018). 

Na madrugada de 17 de janeiro, o volume de chuva combinado com a maré causou alagamentos 

em 10 bairros, principalmente na região norte e oeste. Muitas vias ficaram alagadas, dificultando e/ou 

impossibilitando o tráfego de pessoas e veículos (NSC TV, 2018). 

2019 - Entre a noite de 14 de março e a madrugada do dia 15 choveu cerca de 117 mm que aliado aos 

picos de maré causaram alagamentos em 11 bairros. A DC registrou 9 deslizamentos e 4 

desabamentos. Os terminais de ônibus do centro e do bairro Itaum ficaram temporariamente fechados 

(NSC TOTAL, 2019). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Leis e obras que foram executadas a partir de 03 julho de 2014 podem ser encontradas no Diário 

Oficial Eletrônico do Município de Joinville, disponível no site da prefeitura, instituído pela Lei 

nº 7.762 (JOINVILLE, 2014). Atividades anteriores a esta data devem ser obtidas por contato direto. 

Dado o exposto, é fato que inundações acontecem com frequência em Joinville, principalmente 

pela influência de maré alta na cidade. Por isso, ter conhecimento sobre os desastres ocorridos no 

município ao longo da história ajuda na criação de medidas estruturais e não-estruturais para evitar o 

risco de desastre ou minimizar os seus danos causados. 
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