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MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS URBANAS DE JOINVILLE - SC 
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Resumo - Os eventos de inundações ocorridos no estado de Santa Catarina mostram não apenas 

a fragilidade ambiental de algumas áreas ocupadas frente às cheias, mas também a insuficiência 

de uma abordagem integrada e sustentável na gestão das águas. Em Joinville, devido ao 

crescimento populacional e à expansão urbana em áreas susceptíveis a inundações, os danos 

associados as suas ocorrências se intensificaram. Este trabalho propõe uma análise intensa sobre 

o “Plano de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas para o Município de Joinville – 

PDMAP”, com o objetivo de comparar esse com outros planos propostos no país (Porto Alegre 

- RS) e no exterior (Cidade da Maia em Portugal) utilizando software para análise qualitativa 

de dados. Os “nós” utilizados na pesquisa foram: abordagem na elaboração do plano, 

dificuldades encontradas e integração do plano com os demais planos da cidade. Observa-se 

que todos os planos encontram dificuldades em relação à falta de dados, diferentes abordagens 

e no quesito integração, observa-se que o plano europeu apresenta influências de outros 

elementos urbanos, já nos planos brasileiros apenas citam que devem ser integrados com outros 

planos existentes. Observa-se a preocupação no plano europeu em prevenção, enquanto que nos 

planos brasileiros se faz obras para contenção.   

Palavras-Chave – Drenagem urbana, plano diretor, análise de conteúdo. 

 

CRITICAL ANALYSIS ON THE DRAINAGE PLAN AND URBAN 

WATER MANAGEMENT OF JOINVILLE - SC 

 

Abstract – The flood events in the state of Santa Catarina show not only the environmental 

fragility of some occupied areas by floods, but also the lack of an integrated and sustainable 

approach to water management. In Joinville, due to population growth and urban sprawl in areas 

susceptible to flooding, the damage associated with their events have intensified. This paper 

proposes an intense analysis of the "Urban Pluvial Water Drainage and Drainage Plan for the 

Municipality of Joinville - PDMAP", comparing this plan with other plans proposed in Brazil 

(Porto Alegre - RS) and abroad (city of Maia in Portugal) using software for qualitative data 

analysis. The "nodes" used in the research were: approach in drawing up the plan, any 

difficulties encountered and the integration plan with other plans of the city. It is observed that 

all plans would face difficulties in relation to the lack of data, different approaches and in terms 

of integration, the European level features influences from other urban elements in Brazilian 

plans just mentioning that must be integrated with other existing plans. There is concern at 

European level on prevention, while Brazilian plans if it makes containment works.  

 

Keywords – Urban drainage, master plan, content analysis.  
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1 INTRODUÇÃO 

A gestão da drenagem urbana na maioria dos municípios brasileiros ainda não é 

vislumbrada com a devida importância pelos gestores, dada a ausência de um planejamento 

específico para o setor. De forma geral, o gerenciamento da drenagem urbana é realizado pelas 

secretarias de obras municipais e apresenta-se desvinculado das ações planejadas para o 

saneamento, como água, esgoto e resíduos sólidos. Iniciativas isoladas de algumas cidades têm 

sido observadas no sentido de promover uma regulamentação para a drenagem urbana associada 

aos dispositivos de ordenamento do uso e ocupação do solo. No entanto, estas iniciativas ainda 

carecem de uma visão integrada aos processos urbanos e da consideração de conceitos que os 

aproximem à sustentabilidade, segundo Cruz, et al. (2007). 

A gestão das águas pluviais em uma cidade é o desafio que motiva a pesquisa, em função 

das recorrentes inundações e suas consequências. A falta de políticas públicas específicas para 

drenagem urbana, no que diz respeito ao ordenamento territorial, contribui para agravar os 

problemas gerados pelas inundações e para uma gestão ineficiente da drenagem (PMJ, 2011).  

O objetivo geral do artigo é a análise crítica do plano de drenagem e manejo de águas 

pluviais do município de Joinville, que será aplicado na cidade nos próximos anos. Essa análise 

foi feita através da comparação do plano de Joinville, com outros planos propostos no país 

(Porto Alegre – RS) e no exterior (Cidade da Maia em Portugal). Para isso, utilizou-se um 

software para análise qualitativa de dados, o NVivo 11.   

2 REVISÃO DA LITERATURA 

2.1 O impacto da urbanização no ciclo hidrológico 

Segundo IBGE (2016), em relação à evolução demográfica, os censos mostram que a 

população brasileira vem crescendo nos últimos anos, sendo que 85,43% da população 

brasileira reside na área urbana e 14,57% reside na zona rural.   

Sob condições naturais e pouco desenvolvidas, o escoamento superficial pode variar de 

10 a 30% da precipitação anual total. Dependendo do nível de desenvolvimento e os métodos 

de planejamento utilizados no local, a alteração das condições físicas pode resultar em um 

aumento significativo de escoamento superficial para mais de 50% da precipitação total. Essas 

alterações podem causar um aumento no volume e velocidades do escoamento que podem causar 

inundações, erosão, acelerar ou reduzir a recarga de águas subterrâneas, contribuindo para a 

degradação da qualidade da água e a integridade ecológica dos cursos de água (FISRWG, 2001). 

Miguez e Magalhães (2010) afirmam que no momento inicial, a solução de canalização é 

capaz de lidar com inundações em certas áreas, transferindo águas a jusante, conforme figura 1. 

Como o passar do tempo, a urbanização cresce e mais áreas da bacia hidrográfica ficam 

impermeáveis. A urbanização limita o alargamento de canalização do rio. A montante, o rio 

principal não pode ser canalizado sem gerar graves problemas a jusante. Então, o foco deve ser 

movido para uma abordagem sistêmica, na qual a bacia inteira deve ser considerada. Ações 

distribuídas espalhados ao redor da bacia cumprem com a drenagem a fim de controlar a 

geração de escoamentos. Aspectos espaciais e temporais devem ser considerados juntos de uma 

forma que o conjunto de propostas e soluções podem reorganizar os padrões de escoamento e 

minimizar as inundações.  

Conforme Tucci (2008), no plano diretor de desenvolvimento urbano das cidades, 

geralmente não existe nenhuma restrição quanto à ocupação das áreas de risco de inundação, a 



 

 

 

XXII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos  

 

3 

sequência de anos sem enchentes é razão suficiente para que empresários desmembrem essas áreas 

para ocupação urbana.  

 

Figura 1 - Esquema da evolução das soluções de drenagem urbana e urbanização. 

2.2 O plano diretor de drenagem urbana 

Tucci (2003) afirma que para implementar medidas sustentáveis na cidade é necessário 

desenvolver o Plano Diretor de Drenagem Urbana. O Plano se baseia em princípios: 

(a) os novos desenvolvimentos não podem aumentar a vazão máxima de jusante;  

(b) o planejamento e controle dos impactos existentes devem ser elaborados considerando 

a bacia como um todo;  

(c) o horizonte de planejamento deve ser integrado ao Plano Diretor da cidade;  

(d) o controle dos efluentes deve ser avaliado de forma integrada com o esgotamento 

sanitário e os resíduos sólidos.  

Uma gestão integrada dos recursos hídricos requer a consideração de todas as partes do 

ciclo hidrológico urbano como um sistema interligado, a consideração e ponderação dos 

aspectos da sustentabilidade na gestão, com o envolvimento de todos os grupos de interesse, 

considerando a diversidade de usos da água no meio urbano, levando em conta as 

especificidades locais (ICLEI BRASIL, 2011). 

3. METODOLOGIA 

Para execução deste artigo, adotou-se análise comparativa entre os planos selecionados 

utilizando como ferramenta a análise de conteúdo, ou seja, propõe-se uma análise qualitativa 

de dados. Para tanto, primeiramente foi feito um levantamento bibliográfico sobre os planos 

diretores de águas urbanas, seus objetivos, intervenções propostas e aplicabilidade dos planos. 

Após a primeira parte, foi feita a seleção dos planos de Porto Alegre –RS e da Cidade da 

Maia em Portugal para comparação com o plano de Joinville-SC. A seleção levou em 

consideração a disponibilidade via internet e a confecção dos mesmos em língua portuguesa 

(facilidade de análise pelo software de análise de conteúdo). O plano de Joinville foi obtido 

diretamente com a Prefeitura Municipal de Joinville. Para facilitar a organização do material e 
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a codificação dos dados para comparação entre os planos, utilizou-se o software NVivo 11 

versão Starter para Windows. A versão Starter é utilizada para análise de textos. 

 3.1 Área de estudo 

Localizada na região Sul do País, Joinville é o município polo da microrregião nordeste 

do Estado de Santa Catarina, é também a maior cidade catarinense, responsável por cerca de 

20% das exportações do estado (IPPUJ, 2016). Com relação aos recursos hídricos, Joinville é 

um município privilegiado por ter quase todas as nascentes de seus rios contidas dentro dos 

próprios limites municipais. Este fato possibilita ao município de Joinville um enorme poder de 

gestão sobre os seus recursos hídricos (MAIA et al., 2013). 

O plano de drenagem do município de Joinville faz parte do decreto municipal nº 26.680 

de 25 de abril de 2016 que aprova os planos setoriais integrantes do plano municipal de 

saneamento básico de Joinville, que são: plano municipal de abastecimento de água e 

esgotamento sanitário; plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos; e plano de 

drenagem e manejo de águas pluviais urbanas. 

3.2 Inserção de dados no programa 

Para inserção dos dados no programa, após seleção dos arquivos necessários, utilizou-se 

a codificação dos documentos através de “nós”. Os nós são utilizados para reunir material sobre 

um tópico específico, organizar e exibir os dados de várias fontes em apenas um local. Por 

exemplo, na presente pesquisa foi utilizado o nó “escoamento superficial”. Em todos os planos 

explorados, foi possível selecionar o conteúdo sobre escoamento superficial e reuni-los no nó 

escoamento superficial, permitindo refletir sobre os dados, desenvolver ideias e comparações. 

Os nós utilizados na pesquisa, até o momento, foram: abordagem na elaboração do plano, 

dificuldades encontradas e integração do plano com os demais planos da cidade.  

4. RESULTADOS PRELIMINARES 

 Com base nos nós codificados no programa, fez-se primeiro uma análise dos municípios 

em relação as suas bacias hidrográficas e os dados referentes aos municípios, para fins de 

comparação, se encontram na tabela 1 (IBGE, 2016 e MAIA, 2016).  

Tabela 1 – Comparação entre municípios  

 Joinville Porto Alegre Cidade da Maia 

Área do município (Km²) 1.126,11 496,68 82,99 

População (habitantes) 569.645 1.481.019 135.678 

Número de bacias e/ou sub-

bacias inseridas nos limites 

do município  

 

7 

 

27 

 

6 

Número de bacias e/ou sub-

bacias analisadas 

 

1 

 

6 

 

6 
 

Um dos facilitadores para Portugal é que a cidade toda ocupa uma área de 

aproximadamente 83 Km² enquanto que em Joinville apenas a bacia do Rio Cachoeira ocupa 

81,6 Km² inserida totalmente no ambiente urbano, as dimensões na Cidade da Maia são 

menores. A seguir são apresentados alguns resultados encontrados para cada nó analisado. 

4.1 Abordagem na elaboração do plano 
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Para a elaboração dos planos, nota-se que os planos brasileiros citam a necessidade de que 

os planos sejam elaborados a nível de bacia hidrográfica como um todo. Nos planos observou-

se que as bacias e/ou sub-bacias analisadas encontram-se inseridas dentro dos limites do 

município, não sendo observada indicações sobre como fazer esta análise integrada com a área 

total da bacia hidrográfica. 

 Do ponto de vista de integração, as bacias e sub-bacias que extrapolam os limites 

administrativos do município deveriam ser realizadas junto aos comitês de bacia, uma vez que 

o comitê possui em sua assembleia representantes de todos os municípios que compõe a bacia.  

Já no plano da cidade da Maia, os limites do município são considerados, ou seja a análise é 

feita dentro dos limites do município.  

4.2 Dificuldades encontradas 

Em relação ao nó dificuldades encontradas, observou-se quatro principais dificuldades: em 

relação a um sistema de informação geográfica para armazenamento, gerenciamento e 

atualização dos dados, em relação à equação de chuvas para cada região, falta de dados referente 

à rede de drenagem existente e dificuldades em relação ao sistema de esgotos pluvial e 

doméstico. 

a) Sistema de informação Geográfica: um dos pontos em comum encontrados nos três planos, 

foi a falta de dados existentes para a confecção do plano de drenagem. Na Cidade da Maia, 

primeiro foi feito um levantamento específico e criterioso do que já existia implantado na cidade 

e criou-se um sistema de informação geográfica SIG para inserir esses dados. Ou seja, uma vez 

feito o plano, uma vez inseridos os dados existentes esse sistema deverá ser realimentado. O 

levantamento foi feito através de projetos existentes com a comparação dos dados em campo, 

o que levou a maior parte do tempo na confecção do plano. Esse sistema foi criado para 

armazenamento, estruturação, manipulação e análise da informação geográfica relevante para 

o entendimento e compreensão dos elementos de base do Plano. Levou-se em consideração um 

elevado grau de precisão, havendo necessidade de que a informação geográfica fosse precisa. 

Nos manuais brasileiros não mencionam nenhum tipo de sistema para compilação dos dados e 

levantamentos. 

b) Dados referentes à rede de drenagem existente: observa-se que tanto em Porto Alegre como 

em Joinville ainda existe a falta de dados em relação à rede de drenagem existente, 

cadastramento da rede, contendo seções e declividades dos principais elementos da rede de 

drenagem (condutos, canais, cursos de água naturais). Nas redes de drenagem, quando 

cadastradas, muitas vezes são necessários levantamentos complementares e verificações em 

campo, pois frequentemente os cadastros não são uniformizados, encontram-se desatualizados 

e sem padronização. No Conselho da Maia, antes da elaboração do plano foi feito o 

levantamento e conferência em campo da tubulação existente, conforme apresentado 

anteriormente no item a. 

 c) Equação de chuvas: no caso das equações de chuva, não existem dados de pluviógrafo que 

permitam analisar chuvas de menos de uma hora de duração. Mesmo quando esses dados 

existem, são raras as cidades que, a exemplo de Porto Alegre, possuem quatro curvas IDFs 

(intensidade-duração-frequência), que mostram a grande variabilidade espacial das chuvas. No 

caso da ausência de IDF local, o estudo é conduzido com a adoção de chuvas desagregadas, 

obtidas a partir da aplicação de coeficientes aos dados medidos em pluviômetros, ou então, com 

a utilização de equações IDF desenvolvidas para cidades vizinhas. Os dados de vazão são 

praticamente inexistentes, ainda mais para condutos fechados. No próprio plano de Joinville 
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está explicito a necessidade eminente de estudos técnicos para tratamento de dados de avaliação 

e elaboração da equação de chuvas das bacias hidrográficas da cidade. Joinville tem uma 

diversidade geográfica singular, com a presença de serras, manguezais, litoral e várzeas de 

inundação. Sendo assim, essas diferenças fazem com que a chuva não seja distribuída 

homogeneamente no município, o que ocasionam diferenças pluviométricas significativas entre 

as bacias hidrográficas. O plano do Concelho da Maia não cita alguma dificuldade em relação 

à equação de chuvas. As curvas que constam no regulamento do Conselho deverão ser 

consideradas se outras mais específicas não forem obtidas. 

d) Sistemas condutores de esgotos pluvial x doméstico: o plano da Cidade da Maia cita que os 

sistemas de drenagem devem ser “separativos”, ou seja, independentes. Por razões ambientais, 

técnicas e econômicas, a drenagem de águas pluviais deverá ser independente da drenagem de 

águas residuais. Assim, é possível verificar a preocupação com a despoluição das águas, em 

manter as linhas de água a céu aberto, manter o traçado natural e manter os valores naturais. 

Através da implementação de uma política de ordenamento territorial que privilegie os sistemas 

fluviais em áreas urbanas como elemento de valorização, procura-se inverter o processo de 

artificialização das linhas de água e efetuar esforços no sentido da sua renaturalização (IHRH, 

2007). Tanto Joinville como Porto Alegre, não possuem tratamento total para os esgotos. Porto 

Alegre conta hoje com 66,27% da população atendida com coleta de esgoto com separador 

absoluto (DMAE, 2016). Na cidade da Maia, em 2009, 86% da população já era servida por 

estações de tratamento de águas residuais (Pordata, 2017). Joinville apenas 29,06% do esgoto 

é tratado no município (IPPUJ, 2016). No plano do Conselho da a Maia verifica-se a 

preocupação com tratamento das águas de “escorrência” pluvial em vias de grande tráfego 

como uma das intervenções de saneamento para evitar contaminação matéria-prima dos 

pavimentos, óleos, combustíveis e outros produtos com composição química agressiva ao 

ambiente. Além disso observa-se a indicação para detecção, intercepção e tratamento dos 

efluentes e de resíduos domésticos e industriais ainda lançados nas linhas de água. 

4.3 Integração dos planos de drenagem com demais planos da cidade 

O Plano da cidade da Maia indica que o projeto do sistema de drenagem (concepção e 

dimensionamento) deverá interagir com o projeto de intervenção urbanística desde as fases 

iniciais deste. O projeto de drenagem não é considerado um atrativo do ponto de vista 

econômico e normalmente é elaborado na fase final, consistindo na colocação de coletores ou 

canais para conduzir, de uma forma “escondida” águas pluviais (por vezes poluídas) a um local 

que não crie grandes problemas para o empreendimento em análise sem que se avalie o que 

sucederá a jusante (IHRH, 2007). O plano exige um estudo hidromorfológico nas intervenções 

urbanísticas. Várias vezes no plano são citadas as intervenções com a malha viária (principal e 

secundária) e linhas de metrô. Esse estudo hidromorfológico deverá ter em consideração o 

histórico, a situação atual e os cenários futuros (intervenção prevista e outras evoluções a nível 

de bacia hidrográfica ou de sub-bacias). Quanto maior for a intensidade deste impacto maior 

será a necessidade de aprofundar esta análise ao longo do tempo nos diferentes horizontes de 

projeto (IHRH, 2007). 

Em Porto Alegre, o próprio plano cita a falta de integração, de articulação com outros 

departamentos municipais, ou seja, sentiu-se a necessidade de promover uma maior integração 

com o Departamento Municipal de Água e Esgoto (DMAE) e o Departamento Municipal de 

Limpeza Urbana (DMLU) no planejamento, operação e manutenção das estruturas, no caso de 

obras já realizadas. 
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No plano de Joinville há indicação da necessidade de integração com outros planos 

municipais, ou seja, compatibilizar os diversos planos diretores e regionais de urbanização, 

drenagem e saneamento. Neste enfoque, é necessária a articulação entre o planejamento da 

drenagem urbana e outros Planos, estratégicos e setoriais. Prevê que deve-se levantar os planos 

e projetos existentes e em desenvolvimento, que tenham alguma interface com o sistema de 

drenagem, tais como: planos viários, projetos de drenagem, plano diretores de drenagem de 

outras bacias do município   de Joinville, plano estadual de gerenciamento costeiro, grandes 

empreendimentos  aprovados  ou  em  aprovação,  planos  de  ampliação  do  sistema  de 

abastecimento de água e rede de esgotamento sanitário, plano  de resíduos sólidos e o Plano 

Diretor de Desenvolvimento Sustentável (PDDS). 

5. CONCLUSÃO 

Observa-se que todos os planos encontram dificuldades em relação aos dados referente à 

rede de drenagem existente, ao tratamento dos esgotos e de aceitação sobre novos conceitos em 

relação a drenagem. Percebe-se que nos planos brasileiros, muito do trabalho em drenagem 

urbana está visando solucionar problemas em áreas que já estão totalmente ou parcialmente 

urbanizadas, o que contribui por limitar as opções disponíveis para solucionar o problema. 

Somente em novos empreendimentos é possível estabelecer uma medida não-estrutural através 

de legislação municipal por exemplo. Observa-se a preocupação no plano da cidade da Maia 

em prevenção, enquanto que nos planos brasileiros se faz obras para contenção. Na cidade da 

Maia, procurou-se identificar e delimitar, de uma forma macro, potenciais zonas de conflitos 

de drenagem de águas pluviais, de modo a contribuir para a prevenção de novas situações e 

dotar a Câmara Municipal da Maia de um instrumento de planejamento de novas vias e 

loteamentos. Assim, verifica-se que algumas das zonas previstas como áreas a urbanizar 

confrontam diretamente com o limite das zonas ameaçadas pelas cheias. Dessa maneira é 

possível ainda se pensar em prevenção de cheias, tomar medidas antes da ocupação humana. 
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