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ABSTRACT – Preventing and combating flooding is an increasingly frequent theme in planning 

municipalities and macrodrainage works are significant structural measures for this aspect. This 

paper aims to show the already completed works, such as the diversion channel in the Rio Cubatão 

Norte Basin (BHRCN) and the improvement of macrodrainage of the Morro Alto River. Some 

construction in progress will be discussed, as the implementation of the increase of macro-

drainage of the Mathias River and its problems. There are still many projects that need to be 

executed in other basins that will be carried out in the coming years due to the release of IDB 

(Inter-American Development Bank) funding for these works.  
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1 - INTRODUÇÃO 

No município de Joinville, localizado na região norte do estado de Santa Catarina (Figura 1), 

há relatos de danos causados por inundações desde o início de sua colonização até os dias de hoje.  

Silveira et al. (2009) disserta sobre os eventos ocorridos no município entre 1981 e 2008. Cavion 

(2014) apresentou um histórico das principais transformações sob aspecto urbano, sistema 

hidráulico, político e legal ocorridas no município que mostram que existem muitos fatores que 

corroboram na vulnerabilidade do município à inundações. Por exemplo, na Bacia Hidrográfica do 

Rio Cachoeira (BHRC), na região central do município de Joinville, ocorre o represamento do Rio 

Cachoeira pela maré, precipitações intensas e significativa impermeabilização do solo. 

 Dentro do contexto de prevenção e combate a inundação, Tucci (2009) lista medidas 

estruturais e não estruturais que visam minimizar (ou até mesmo evitar) os danos causados por 

inundações. De maneira geral as medidas estruturais são obras de infraestrutura e as não 

estruturais são programas, normas, regulamentos e sistemas de monitoramento, alerta e 

mapeamento de área de risco e perigo de inundação para população.   
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