DIAGNÓSTICO SOCIOAMBIENTAL
Videira – Santa Catarina

PREFÁCIO

Este relatório compõe o Diagnóstico Socioambiental de Videira, documento
composto por em 4 partes, sendo que a Parte 1 – Engloba os capítulos introdutórios a caracterização socioambiental, fisicoambiental, sistema de infraestrutura e a
metodologia do trabalho, a Parte 2 – Apresenta as áreas de APP que devem ser
preservadas e indicação das área com potencial interesse ecológico e as de risco
ambiental, e parte da reambulação dos cursos d’água presentes na área urbanizada
do Município; Parte 3 – continuação da reambulação dos cursos d’água, a
especificação da ocupação consolidada existente na área, as áreas que necessitam
de recuperação; as medidas de controle e/ou prevenção de riscos; o plano de
recuperação de áreas degradadas; as considerações finais; as recomendações; as
referências bibliográficas, e Parte 4 – Apêndices.
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IDENTIFICAÇÃO DAS ÁREAS DE RELEVANTE INTERESSE AMBIENTAL

NA ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA DA OCUPAÇÃO E INDICAÇÃO DAS ÁREAS
QUE DEVEM SER RESGUARDADAS

As áreas de relevante interesse ambiental são Unidades de Conservação
classificadas como Unidades de Uso Sustentável, ou seja, são áreas que visam
conciliar a conservação da natureza com o uso sustentável dos recursos naturais.
Nesse grupo, atividades que envolvem coleta e uso dos recursos naturais são
permitidas, mas desde que praticadas de uma forma que a perenidade dos recursos
ambientais renováveis e dos processos ecológicos esteja assegurada. (MMA, 2016).
As Unidades de Conservação formam o Sistema Nacional de Unidades de
Conservação - SNUC, instituído pela Lei 9.985 de 2000, o mesmo possui como uma
de suas ferramentas o Cadastro Nacional de Unidades de Conservação, onde é
possível consultar, por município brasileiro a existência e características da Unidade
de Conservação que se procura.
Em pesquisa junto ao Cadastro Nacional de Unidades de Conservação, não
foi encontrado nenhum registro de área de relevante interesse ambiental no território
municipal (SNUC, 2017). A unidade mais próxima é a Floresta Nacional de Caçador
(FLONA), localizada a aproximadamente 25 km ao norte da área urbana; (Figura 1).
Essas distâncias são dadas em linha reta.
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Figura 1: Delimitação das UCS Federais e Estaduais em relação a Videira.

Das áreas prioritárias para conservação classificadas pelo MMA, nenhuma se
localiza no limite administrativo de Videira. A área mais próxima situa-se a nordeste
do município, distante cerca de 13 km da área urbana, trata-se da UC Estação da
Embrapa, região com indicação de ação prioritária para Inventário, possui importância
extremamente alta e prioridade de conservação alta (Figura 2).
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Figura 2: Delimitação das Áreas Prioritárias para conservação em relação a Videira.

Com relação às áreas de proteção de mananciais e áreas que devem ser
resguardadas e levando em consideração que a Resolução Conama 369 de 2006
admite que as áreas de preservação permanente e outros espaços territoriais
especialmente protegidos, são instrumentos de relevante interesse ambiental e
integram o desenvolvimento sustentável, objetivo das presentes e futuras gerações,
assim Áreas de Preservação Permanente do Rio do Peixe e seus afluentes devem ser
mantidas nas regiões consolidadas de acordo com o definido nesse estudo e nas
regiões não consolidadas, a faixa de APP deve ser de 30 m ou 100 m de acordo com
a largura do rio.

1.1

INDICAÇÃO E MAPEAMENTO DAS ÁREAS DE APP QUE DEVEM SER

PRESERVADAS, NOS TERMOS DA LEI n° 12.651/12

As interferências antrópicas decorrentes do crescimento das cidades refletem
em muitos desequilíbrios, estes associados às várias formas de uso do solo, poluição
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do ar, supressão da vegetação e outras formas de poluição. Quando as faixas de APP
são preservadas, essas áreas executam um papel fundamental no equilíbrio
geossistêmico das áreas do entorno. Dentre os serviços ambientais que merecem
destaque pode-se citar o abastecimento hídrico; o combate às alterações climáticas
em diferentes escalas de abrangência; a preservação do patrimônio genético, não só
por garantirem a sobrevivência de inúmeras espécies de fauna e flora, mas também
funcionando como um corredor ecológico para o fluxo gênico entre os demais
remanescentes de vegetação nativa; e ainda a manutenção da fertilidade e
estabilidade dos solos e das nascentes.
Por essas funções, já se percebe que as APPs, em especial as urbanas
mostram-se um importante mecanismo de manutenção da qualidade de vida e da
minimização de consequências nocivas à sociedade, regulando o microclima e o
sistema hidrológico/hidrográfico local.
As APPs em volta dos cursos hídricos e das áreas com mais de 45° de
inclinação, conforme Legislação federal, estão apresentadas entre a Figura 3 e Figura
44.
Figura 3: APPs no Município de Videira, conforme Lei Federal 12.651/2012, na articulação A1.
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Figura 4: APPs no Município de Videira, conforme Lei Federal 12.651/2012, na articulação B1.

Figura 5: APPs no Município de Videira, conforme Lei Federal 12.651/2012, na articulação B2.
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Figura 6: APPs no Município de Videira, conforme Lei Federal 12.651/2012, na articulação B3.

Figura 7: APPs no Município de Videira, conforme Lei Federal 12.651/2012, na articulação B4.
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Figura 8: APPs no Município de Videira, conforme Lei Federal 12.651/2012, na articulação B5.

Figura 9: APPs no Município de Videira, conforme Lei Federal 12.651/2012, na articulação B6.
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Figura 10: APPs no Município de Videira, conforme Lei Federal 12.651/2012, na articulação C1.

Figura 11: APPs no Município de Videira, conforme Lei Federal 12.651/2012, na articulação C2.
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Figura 12: APPs no Município de Videira, conforme Lei Federal 12.651/2012, na articulação C3.

Figura 13: APPs no Município de Videira, conforme Lei Federal 12.651/2012, na articulação C4.
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Figura 14: APPs no Município de Videira, conforme Lei Federal 12.651/2012, na articulação C5.

Figura 15: APPs no Município de Videira, conforme Lei Federal 12.651/2012, na articulação C6.
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Figura 16: APPs no Município de Videira, conforme Lei Federal 12.651/2012, na articulação C7.

Figura 17: APPs no Município de Videira, conforme Lei Federal 12.651/2012, na articulação C8.
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Figura 18: APPs no Município de Videira, conforme Lei Federal 12.651/2012, na articulação C9.

Figura 19: APPs no Município de Videira, conforme Lei Federal 12.651/2012, na articulação D2.
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Figura 20: APPs no Município de Videira, conforme Lei Federal 12.651/2012, na articulação D3.

Figura 21: APPs no Município de Videira, conforme Lei Federal 12.651/2012, na articulação D4.
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Figura 22: APPs no Município de Videira, conforme Lei Federal 12.651/2012, na articulação D5.

Figura 23: APPs no Município de Videira, conforme Lei Federal 12.651/2012, na articulação D6.
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Figura 24: APPs no Município de Videira, conforme Lei Federal 12.651/2012, na articulação D7.

Figura 25: APPs no Município de Videira, conforme Lei Federal 12.651/2012, na articulação D8.
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Figura 26: APPs no Município de Videira, conforme Lei Federal 12.651/2012, na articulação D9.

Figura 27: APPs no Município de Videira, conforme Lei Federal 12.651/2012, na articulação E2.
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Figura 28: APPs no Município de Videira, conforme Lei Federal 12.651/2012, na articulação E3.

Figura 29: APPs no Município de Videira, conforme Lei Federal 12.651/2012, na articulação E4.
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Figura 30: APPs no Município de Videira, conforme Lei Federal 12.651/2012, na articulação E5.

Figura 31: APPs no Município de Videira, conforme Lei Federal 12.651/2012, na articulação E6.
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Figura 32: APPs no Município de Videira, conforme Lei Federal 12.651/2012, na articulação E7.

Figura 33: APPs no Município de Videira, conforme Lei Federal 12.651/2012, na articulação F3.
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Figura 34: APPs no Município de Videira, conforme Lei Federal 12.651/2012, na articulação F4.

Figura 35: APPs no Município de Videira, conforme Lei Federal 12.651/2012, na articulação F5.
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Figura 36: APPs no Município de Videira, conforme Lei Federal 12.651/2012, na articulação F6.

Figura 37: APPs no Município de Videira, conforme Lei Federal 12.651/2012, na articulação G3.
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Figura 38: APPs no Município de Videira, conforme Lei Federal 12.651/2012, na articulação G4.

Figura 39: APPs no Município de Videira, conforme Lei Federal 12.651/2012, na articulação H3.
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Figura 40: APPs no Município de Videira, conforme Lei Federal 12.651/2012, na articulação H4.

Figura 41: APPs no Município de Videira, conforme Lei Federal 12.651/2012, na articulação I3.
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Figura 42: APPs no Município de Videira, conforme Lei Federal 12.651/2012, na articulação I4.

Figura 43: APPs no Município de Videira, conforme Lei Federal 12.651/2012, na articulação J3.
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Figura 44: APPs no Município de Videira, conforme Lei Federal 12.651/2012, na articulação J4.

1.2

INDICAÇÃO E MAPEAMENTO DAS ÁREAS QUE NÃO CONSTITUEM APP

NOS TERMOS LEGAIS, PORÉM COM CARACTERÍSTICAS PECULIARES PARA A
CONSERVAÇÃO AMBIENTAL, MANUTENÇÃO, ESTABILIDADE GEOLÓGICA,
PROTEÇÃO DE MANANCIAIS E CORPOS HÍDRICOS DENTRE OUTRAS

Conforme define a Legislação Federal n° 9.985/2000 que instituiu o Sistema
Nacional de Unidades de Conservação e dá outras providências, as Áreas de
Relevante Interesse Ecológico (ARIEs) são áreas em geral de pequena extensão, com
pouca ou nenhuma ocupação humana, com características naturais extraordinárias
ou que abriga exemplares raros da biota regional e tem como objetivo manter os
ecossistemas naturais de importância regional ou local e regular o uso admissível
dessas áreas, de modo a compatibilizá-lo com os objetivos de conservação da
natureza. Em geral, as ARIEs são estabelecidas em áreas com menos de 5.000
hectares, podendo ser constituídas por terras públicas ou privadas.
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Em Videira foram identificadas 44 áreas através de fotointerpretação que
apresentam um maciço florestal acima de 10 ha dentro do perímetro urbano ou com
parte na área, que foram categorizadas em altura, sendo que em todas as áreas existe
a presença de vegetação com copa maior que 20 (vinte) metros, essa identificação
auxilia o município na triagem de regiões que futuramente podem se tornar ARIEs.
Para a conversão de qualquer uma dessas áreas em ARIE são necessários
estudos técnicos que permitam realizar a caracterização das diferentes formações
vegetais e sua fauna associada; caracterização do uso do solo dentro dos limites
propostos; caracterização da população residente, contendo o número e tamanho
médio das propriedades e o padrão de ocupação da área; avaliação dos principais
indicadores socioeconômicos do município e a caracterização da população
tradicional residente, entre outras exigências legais. Além desses estudos é
importante que a população reivindique a proteção das áreas objeto em estudo,
ressaltando que elas possuem importância cultural ou de beleza cênica, ou mesmo
para assegurar o uso sustentável dos recursos naturais.
As respectivas áreas apresentam a classificação da vegetação de acordo com
a Resolução CONAMA n°04/1994, convalidada pela Resolução CONAMA
n°388/2007, que define vegetação primária e secundária nos estágios inicial, médio e
avançado no estado de Santa Catarina, considerando apenas o critério de altura
média, dos Art. 1° e Art. 3° temos:
- Vegetação primária com altura superior a 20 metros;
- Vegetação secundária em estágio inicial de regeneração com altura total
média até 4 metros;
- Vegetação secundária em estágio médio de regeneração com altura total
média de até 12 metros; e
- Vegetação secundária em estágio avançado de regeneração com altura
total média até 20 metros.

Conforme descrito, as respectivas áreas apresentam alguns pontos com
vegetação acima de 20 metros, porém se enquadram em apenas um dos critérios para
a classificação do estágio sucessional, assim antes da confirmação de qualquer uma
dessas áreas com Interesse Ecológico, é necessário novos estudos mais específicos.
Torna-se também importante a recuperação e manutenção de áreas verdes
municipais, por serem excelentes alternativas para a restauração florestal da cidade,
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pois além de desempenharem função ecológica e de auxiliarem no processo de
infiltração da água da chuva, desempenham também função estética e de lazer, já
que os mesmos possuem uma extensão maior que as praças e canteiros públicos,
impactando positivamente o microclima da região.
De acordo com o Art. 8º, § 1º, da Resolução CONAMA nº 369/2006,
considera-se área verde de domínio público "o espaço de domínio público que
desempenhe função ecológica, paisagística e recreativa, propiciando a melhoria da
qualidade estética, funcional e ambiental da cidade, sendo dotado de vegetação e
espaços livres de impermeabilização". As áreas verdes urbanas são consideradas
como o conjunto de áreas que apresentam cobertura vegetal, arbórea nativa e
introduzida, arbustiva ou rasteira e que contribuem de modo significativo para a
qualidade de vida e o equilíbrio ambiental nas cidades (MMA, 2016).
As áreas apresentadas como de Possível Interesse Ecológico, após
classificação altimétrica foram organizadas de acordo com a % de ocupação de cada
uma das classes de altura. Essa classificação visou encontrar as áreas que
apresentavam maior percentual de vegetação com o porte acima de 12 metros, assim,
provavelmente apresentam um estágio de regeneração mais avançado. Das 44 áreas
identificadas acima de 10 hectares no município , 31 delas apresentaram mais de 50%
de sua área com vegetação acima de 12 metros de altura, conforme demonstra o
Quadro 1 e entre a Figura 45 a Figura 75.
Quadro 1: Classificação das Áreas de Possível Interesse Ecológico.
Áreas de Possível Interesse
% de vegetação acima de 12
Área Total (ha)
Ecológico
metros
1
62,01
65,45%
2

27,52

64,33%

3

27,84

83,92%

4

10,55

63,52%

5

91,60

53,21%

6

119,37

57,20%

7

12,01

60,80%

10

15,89

70,27%

12

151,85

61,14%

14

53,41

65,47%

16

12,12

78,71%

17

77,38

58,68%
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18

11,29

66,44%

19

168,53

58,22%

20

12,72

66,52%

21

10,94

72,45%

22

114,64

69,37%

23

15,57

70,01%

24

31,06

76,78%

25

83,93

66,33%

26

84,08

70,67%

27

20,01

71,72%

28

21,82

86,56%

29

14,12

60,47%

32

19,81

57,76%

35

28,52

72,64%

37

44,38

68,91%

38

59,97

64,52%

39

92,89

56,25%
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65,10

52,54%

43

180,16

58,52%

Figura 45: Indicação de Área com Potencial Interesse Ecológico – Área 1.
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Figura 46: Indicação de Área com Potencial Interesse Ecológico – Área 2.

Figura 47: Indicação de Área com Potencial Interesse Ecológico – Área 3.
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Figura 48: Indicação de Área com Potencial Interesse Ecológico – Área 4.

Figura 49: Indicação de Área com Potencial Interesse Ecológico – Área 5.
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Figura 50: Indicação de Área com Potencial Interesse Ecológico – Área 6.

Figura 51: Indicação de Área com Potencial Interesse Ecológico – Área 7.
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Figura 52: Indicação de Área com Potencial Interesse Ecológico – Área 10.

Figura 53: Indicação de Área com Potencial Interesse Ecológico – Área 12.
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Figura 54: Indicação de Área com Potencial Interesse Ecológico – Área 14.

Figura 55: Indicação de Área com Potencial Interesse Ecológico – Área 16.
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Figura 56: Indicação de Área com Potencial Interesse Ecológico – Área 17.

Figura 57: Indicação de Área com Potencial Interesse Ecológico – Área 18.
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Figura 58: Indicação de Área com Potencial Interesse Ecológico – Área 19.

Figura 59: Indicação de Área com Potencial Interesse Ecológico – Área 20.
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Figura 60: Indicação de Área com Potencial Interesse Ecológico – Área 21.

Figura 61: Indicação de Área com Potencial Interesse Ecológico – Área 22.
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Figura 62: Indicação de Área com Potencial Interesse Ecológico – Área 23.

Figura 63: Indicação de Área com Potencial Interesse Ecológico – Área 24.
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Figura 64: Indicação de Área com Potencial Interesse Ecológico – Área 25.

Figura 65: Indicação de Área com Potencial Interesse Ecológico – Área 26.
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Figura 66: Indicação de Área com Potencial Interesse Ecológico – Área 27.

Figura 67: Indicação de Área com Potencial Interesse Ecológico – Área 28.
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Figura 68: Indicação de Área com Potencial Interesse Ecológico – Área 29.

Figura 69: Indicação de Área com Potencial Interesse Ecológico – Área 32.
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Figura 70: Indicação de Área com Potencial Interesse Ecológico – Área 35.

Figura 71: Indicação de Área com Potencial Interesse Ecológico – Área 37.
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Figura 72: Indicação de Área com Potencial Interesse Ecológico – Área 38.

Figura 73: Indicação de Área com Potencial Interesse Ecológico – Área 39.
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Figura 74: Indicação de Área com Potencial Interesse Ecológico – Área 42.

Figura 75: Indicação de Área com Potencial Interesse Ecológico – Área 43.
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Observa-se que os maiores percentuais de área com vegetação acima de 12
metros são em alguns dos menores fragmentos encontrados com mais de 10
hectares, sendo que todos possuem menos de 30 ha. Assim indica-se que um
levantamento melhor desses locais seja feito, pelo fato de a altura ser apenas um dos
critérios de classificação do estágio de regeneração da vegetação, necessitando-se
de mais estudos para a conclusão específica de cada uma dessas áreas. Esses
devem conter: a identificação de espécies, levantamento fitosssociológico com
identificação ou mensuração do diâmetro dos indivíduos e média dos diâmetros, altura
dos indivíduos e média delas, área basal, volume, presença de espécies indicadoras,
espécies epífitas, trepadeiras, serapilheira e diversidade biológica, para possuir mais
informações para a caracterização do estágio sucessional, os quais também definem
a classificação conforme Resolução CONAMA n°04/1994.
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2

CARACTERIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DAS ÁREAS CONSIDERADAS DE

RISCO A INUNDAÇÕES E DESLIZAMENTOS E HISTÓRICO DE OCORRÊNCIA
NAS ÁREAS DE OCUPAÇÃO CONSOLIDADA

2.1

RISCO

O conceito de risco diz respeito à percepção de um indivíduo ou grupo de
indivíduos da possibilidade de ocorrência de um evento danoso ou causador de
prejuízo. É uma noção humana (ou social) que apenas existe se houver pessoas que
o percebam e/ou que sejam passíveis de sofrer com a ocorrência de um evento
danoso. A gestão de risco é a gestão da possibilidade de ocorrência de um sinistro ou
evento perigoso, causador de dano ou prejuízo; ou seja, fica implícito que essa
perspectiva abrange a gestão de algo que não aconteceu e requer a sua previsão e
prevenção. A noção de perigo, que é diferente da noção de risco, refere-se à
possibilidade ou a própria ocorrência de um evento causador de prejuízo.
Ainda, o “Glossário de Defesa Civil - Estudos de Riscos e Medicina de
Desastres” (MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO, 1998), define:
Risco: 1. Medida de dano potencial ou prejuízo econômico expressa em
termos de probabilidade estatística de ocorrência e de intensidade ou
grandeza das consequências previsíveis.
2. Probabilidade de ocorrência de um acidente ou evento adverso,
relacionado com a intensidade dos danos ou perdas, resultantes dos
mesmos.
3. Probabilidade de danos potenciais dentro de um período especificado
de tempo e/ou de ciclos operacionais.
4. Fatores estabelecidos, mediante estudos sistematizados, que envolvem
uma probabilidade significativa de ocorrência de um acidente ou desastre.
5. Relação existente entre a probabilidade de que uma ameaça de evento
adverso ou acidente determinado se concretize e o grau de
vulnerabilidade do sistema receptor a seus efeitos.
Risco Aceitável: Risco muito pequeno, cujas consequências são
limitadas, associado a benefícios percebidos ou reais, tão significativos
que grupos sociais estão dispostos a aceitado. A aceitabilidade do risco
diz respeito a informações cientificas fatores sociais, econômicos e
políticos assim como os benefícios decorrentes desta condição.

Os riscos também podem ser classificados com base em uma seguinte
escala, de acordo com os critérios apresentados no Quadro 2.
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Quadro 2: Classificação das intensidades dos processos de escorregamento e inundação
Grau de
Descrição para processos de escorregamento
Descrição para
Probabilidade
processos de inundação
Os condicionantes geológico geotécnicos
Drenagem ou
predisponentes (declividade, tipo de terreno, etc.) e
compartimentos de
o nível de intervenção no setor são de baixa ou
drenagem sujeitos a
nenhuma potencialidade para o desenvolvimento
processos com baixo
R1 – Baixo ou de processos de escorregamentos e
potencial de causar danos
sem Risco
solapamentos; não há indícios de desenvolvimento
e baixa frequência de
de processos de instabilização de encostas e de
ocorrência (sem registro de
margens de drenagens; mantidas as condições
ocorrências significativas
existentes não se espera a ocorrência de eventos
nos últimos 5 anos)
destrutivos no período de 1 ano
Os condicionantes geológico geotécnicos
predisponentes (declividade, tipo de terreno, etc.) e Drenagem ou
o nível de intervenção no setor são de média
compartimentos de
potencialidade para o desenvolvimento de
drenagem sujeitos a
processos com médio
processos de escorregamentos e solapamentos;
potencial de causar danos
observa se a presença de alguma(s) evidência(s)
R2 - Médio
e média frequência de
de instabilidade (encostas e margens de
ocorrência (registro de 1
drenagens), porém incipiente(s); mantidas as
condições existentes, é reduzida a possibilidade de ano de ocorrência
significativa nos últimos 5
ocorrência de eventos destrutivos durante
anos)
episódios de chuvas intensas e prolongadas, no
período de 1 ano
Os condicionantes geológico geotécnicos
Drenagem ou
predisponentes (declividade, tipo de terreno, etc.) e compartimentos de
drenagem sujeitos a
o nível de intervenção no setor são de alta
processos com alto
potencialidade para o desenvolvimento de
potencial de causar danos,
processos de escorregamentos e solapamentos;
média frequência de
observa se a presença de significativa(s)
R3 - Alto
ocorrência (registro de 1
evidência(s) de instabilidade (trincas no solo,
degraus de abatimento em taludes, etc.); mantidas ano de ocorrência
as condições existentes, é perfeitamente possível
significativa nos últimos 5
a ocorrência de eventos destrutivos durante
anos), que envolvem
episódios de chuvas intensas e prolongadas, no
moradias de alta
período de 1 ano
vulnerabilidade
Os condicionantes geológico geotécnicos
predisponentes (declividade, tipo de terreno, etc.) e
o nível de intervenção no setor são de muito alta
Drenagem ou
potencialidade para o desenvolvimento de
compartimentos de
processos de escorregamentos e solapamentos;
drenagem sujeitos a
as evidências de instabilidade (trincas no solo,
processos com alto
degraus de abatimento em taludes, trincas em
potencial de causar danos,
R4 – Muito
moradias ou em muros de contenção, árvores ou
principalmente sociais, alta
Alto
postes inclinados, cicatrizes de deslizamento,
frequência de ocorrência
feições erosivas, proximidade da moradia em
(pelo menos 3 eventos
relação à margem de córregos, etc.) são
significativas em 5 anos),
expressivas e estão presentes em grande número
que envolvem moradias de
ou magnitude; mantidas as condições existentes, é
alta vulnerabilidade
muito provável a ocorrência de eventos destrutivos
durante episódios de chuvas intensas e
prolongadas, no período de 1 ano
Fonte: Ministério das Cidades e IPT (2007).
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2.2

ENCHENTES E INUNDAÇÕES

Enchentes e inundações são eventos naturais que ocorrem com periodicidade
nos cursos d’água. A magnitude e frequência destas ocorrem em função da
intensidade e distribuição da precipitação, da taxa de infiltração de água no solo, do
grau de saturação do solo e das características morfométricas e morfológicas da bacia
de drenagem.
A Figura 76 ilustra a diferença entre uma situação normal do volume de água
no canal de um curso d’água e nos eventos de enchente e inundação. Em condições
naturais, as planícies e fundos de vales estreitos apresentam lento escoamento
superficial das águas das chuvas, e nas áreas urbanas estes fenômenos têm sido
intensificados por alterações antrópicas, como a impermeabilização do solo,
retificação e assoreamento de cursos d’água. Este modelo de urbanização, com a
ocupação das planícies de inundação e impermeabilizações ao longo das vertentes,
o uso do espaço afronta a natureza, e, mesmo em cidades de topografia relativamente
plana, onde, teoricamente, a infiltração seria favorecida, os resultados são
catastróficos (TAVARES e SILVA, 2008).
A inundação pode ser dividida em Gradual ou Brusca. Inundação Gradual: As
águas elevam-se de forma lenta e previsível, e mantêm-se em situação de cheia
durante algum tempo. A seguir, escoam-se gradualmente. Inundação Brusca: Ocorre
com chuvas intensas e concentradas em regiões de relevo acidentado. Elevações dos
caudais são súbitas e seus escoamentos são violentos.
Além de inundação e enchente, existem também os conceitos de alagamento
e enxurrada, usualmente empregados em áreas urbanas. De acordo com Ministério
das Cidades/IPT (2007), o alagamento pode ser definido como o “acúmulo
momentâneo de água em uma dada área por problemas no sistema de drenagem,
podendo ter ou não relação com processos de natureza fluvial”.
Já, a enxurrada é definida como o “escoamento superficial concentrado e com
alta energia de transporte, que pode ou não estar associado a áreas de domínio dos
processos fluviais. É comum a ocorrência de enxurradas ao longo de vias implantadas
sobre antigos cursos d’água com alto gradiente hidráulico e em terrenos com alta
declividade natural”.
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Figura 76:Representação de situação de enchente, inundação e alagamento.

Fonte: DCSBC, 2010

Na área urbana, são consideradas áreas de risco de enchente e inundação
os terrenos ripários (localizados às margens de rios) ocupados por núcleos
habitacionais precários sujeitos ao impacto direto desses fenômenos. As pessoas que
habitam essas áreas estão sujeitas a danos à integridade física, perdas materiais e
patrimoniais, além de riscos higiênico-sanitários.

2.3

DESLIZAMENTOS

Os deslizamentos ou escorregamentos como são conhecidos, são processos
de movimentos de solo, rochas e vegetação que recobrem as superfícies em terrenos
inclinados, tendo como fator deflagrador principal a infiltração de água, principalmente
das chuvas. Estes processos estão presentes nas regiões montanhosas e serranas
em várias partes do mundo, principalmente naquelas onde predominam climas
úmidos. No Brasil, são mais frequentes nas regiões Sul, Sudeste e Nordeste.
Os movimentos de massa (solo, rochas e vegetação) consistem em
importante processo natural que atua na dinâmica das vertentes, fazendo parte da
evolução

geomorfológica

em

regiões

serranas.

Entretanto,

o

crescimento

indiscriminado da ocupação urbana em áreas desfavoráveis, sem o adequado
planejamento do uso do solo e sem a adoção de técnicas adequadas de estabilização,
está disseminando a ocorrência de acidentes associados a estes processos, que
muitas vezes atingem dimensões desastrosas (TOMINAGA, 2007).
Dentre as principais causas associadas à intervenção humana na indução de
escorregamentos destacam-se: lançamento e concentração de águas pluviais,
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lançamento de águas servidas, vazamentos na rede de abastecimento de água, fossa
sanitária, declividade e altura excessivas de cortes, execução inadequada de aterros,
deposição de lixo e remoção indiscriminada da cobertura vegetal (IPT, 1991).
De acordo com Augusto Filho (1992), os movimentos de massa relacionados
a encostas são agrupados em quatro grandes classes de processos: Rastejos,
Escorregamentos, Quedas e Corridas.
Neste diagnóstico, abordamos apenas os fenômenos geoambientais
observados no município.

2.3.1 Rastejos

Os

rastejos

constituem

movimentos

lentos

e

graduais,

atingindo

predominantemente solo e horizontes de transição entre o solo e a rocha subjacente.
Entretanto podem atingir também níveis de rochas alteradas e fraturadas e depósitos
detríticos em regiões de talvegue e sopé das encostas (DOS SANTOS, 2007). Este
tipo de erosão laminar pode ocorrer de forma relativamente continuada, sem deixar
marcas empiricamente observáveis na vertente, (CASSETI, 1983). Ela é prejudicial,
pois carrega a camada superficial do solo, que é mais intemperizada, até os cursos
d'água, tendo como resultado o entupimento de redes de drenagem e o assoreamento
dos rios (CASSETI 1983).
Os rastejos podem provocar danos a obras e estruturas humanas situadas
nas encostas, inclusive tendendo a evoluir para escorregamentos. Indícios desse
processo estão associados à ocorrência de muros e estruturas embarrigadas, trincas
em paredes, árvores inclinadas, e degraus de abatimento formados nas encostas,
(DOS SANTOS, 2007).

2.3.2 Quedas de blocos

Compreendem movimentos rápidos, em queda livre ou rolamento, envolvendo
blocos e lascas de rochas. O processo se desenvolve em encostas constituídas por
afloramentos de rochas ou com presença de blocos isolados.
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Sua potencialização se dá naturalmente ou induzida pelo homem. No primeiro
caso ocorre individualização de blocos e lascas de rochas devido à percolação da
água ou pelo crescimento de raízes vegetais em descontinuidades existentes na
rocha. No segundo caso, as ações antrópicas provocam alívios de tensão, devido a
cortes em rochas, possibilitando a individualização de blocos e lascas e,
consequentemente, favorecendo sua movimentação. Já o rolamento de blocos e
matacões ocorre quando cortes ou processos erosivos em encostas constituídas por
esses materiais, provocam a remoção do seu “apoio” em uma situação inicial de
equilíbrio instável, potencializando seu rolamento vertente abaixo.

2.3.3 Escorregamentos

Os escorregamentos são processos marcantes na evolução das encostas,
caracterizando-se por movimentos rápidos (m/h a m/s), com limites laterais e
profundidade bem definidos (superfície de ruptura). Os volumes instabilizados podem
ser facilmente identificados, ou pelo menos inferidos. Podem envolver solo, saprólito,
rocha e depósitos. São subdivididos em função do mecanismo de ruptura, geometria
e material que mobilizam (IPT, 2007).
O principal agente deflagrador deste processo é a chuva. Os índices
pluviométricos críticos variam de acordo com a região, sendo menores para os
deslizamentos induzidos e maiores para os generalizados (IPT, 2007).

2.4

HISTÓRICO DE ENCHENTES E DESLIZAMENTOS NA ÁREA URBANA

O levantamento das ocorrências de desastres no município utilizou dados do
Atlas Brasileiro de Desastres Naturais, que forneceu informações entre os anos de
1991 a 2012 e dados da Defesa Civil do Estado de Santa Catarina, que disponibiliza
informações sobre a ocorrência de diversos desastres desde 1998.
O Atlas Brasileiro de Desastres Naturais descreve 17 ocorrências no período
de dados levantados (Figura 77), sendo Inundações (2), Estiagem e Seca (5),
Movimentação de Massas (1), Geadas (1), Alagamentos (2), Enxurradas (5) e Granizo
(1) .
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Figura 77:Histórico da ocorrência de fenômenos geoambientais em Videira no período de 1991 – 2012.
Motivos de Situação de Emergência em
Videira - ATLAS BRASILEIRO (1991 - 2012)

11,76%

29,41%

Inundações
Estiagem e Seca

5,88%

Mov. de Massas
5,88%

Geadas
5,88%

Alagamentos
Enxurrada

11,76%

Granizo

29,41%

Fonte: ATLAS BRASILEIRO DE DESASTRES NATURAIS, 2012

Os desastres descritos pela Defesa Civil totalizaram 11 casos de Situação de
Emergência nos últimos 19 anos, sendo divididos em Inundações (1), Estiagem (4),
Movimentação de Massas (1), Geadas (1), Alagamentos (1) e Enxurradas (3),
conforme demonstra a Figura 78.
Figura 78:Histórico da ocorrência de fenômenos geoambientais em Videira no período de 1998 – 2018.
Motivos de Situação de Emergência em
Videira - DEFESA CIVIL (1998 - 2018)
9,09%
9,09%
Inundações
9,09%

27,27%

Estiagem e Seca
Mov. de Massas
Geadas
Alagamentos

9,09%
36,36%

Fonte: Defesa Civil de Santa Catarina, 2016.
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Enxurrada

2.5

MAPEAMENTO E ANÁLISE DE SITUAÇÕES DE RISCO RELACIONADAS A

FENÔMENOS GEOAMBIENTAIS

Mapear a localização de moradia da população exposta permite não só definir
quais são os pontos de maior vulnerabilidade, como também possibilita o cruzamento
de informações propiciando a visualização do mapa de risco socioambiental.
Historicamente algumas áreas do município de Videira sofrem com problemas
relativos a eventos de inundação, principalmente do Rio do Peixe e Rio das pedras.
Em reunião com a Prefeitura e com Defesa Civil municipal e através dos relatos da
população e estudos realizados pelo CPRM, foi possível confirmar essas informações
e fazer um mapeamento dos locais atingidos.
Segundo CPRM (2016), em Videira, as inundações do Rio do Peixe e Rio das
Pedras são recorrentes e os registros apontam expressividade em 1983, 1990, 1992,
1997, 2000, 2002, 2010 e 2014. A maior inundação já registrada ocorreu em julho de
1983 quando o Rio do Peixe subiu 10,25 metros acima de seu nível normal, em virtude
de uma precipitação de 617 mm acumulada em menos de 1 semana. Neste evento,
mais de 2.500 pessoas ficaram desabrigadas, estradas foram bloqueadas e o
município teve o abastecimento de água e luz interrompido, o que culminou em
expedição de Decreto de Estado de Calamidade Pública. Outros anos em que o
município teve de emitir Decretos de Estado de Calamidade Pública e Situação de
Emergência em decorrência de inundações importantes foram em 1997 e 2014,
respectivamente. A inundação na área urbana é gradual e atinge diversos bairros,
trazendo prejuízos para a iniciativa pública e privada. Eventos extremos como o
registrado de 1983 chegaram a atingir prédios públicos vitais ao município, como o
prédio da prefeitura e o corpo de bombeiros.
As Figura 79, Figura 80, Figura 81 e Figura 82 trazem as regiões afetados nos
eventos de inundação que ocorreram nos últimos anos no município.
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Figura 79: Evento de Inundação no dia 23 de abril de 2010: a) Fundação Municipal de Esporte, ao lado
da prefeitura; b) Av. Manoel Roque, na frente da prefeitura; c) Rua José Formighieri 23 de abril de 2010;
d) Hotel Verde Vale.

Figura 80: Evento de Inundação no dia 23 de abril de 2010 na Av. XV de Novembro, Centro.
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Figura 81: Evento de Inundação no dia 26 de junho de 2014 na região da Prefeitura Municipal de
Videira, compreendendo o Fórum e Estádio Municipal.

Figura 82: Evento de Inundação no dia 26 de junho de 2014 na Rua Luiz Antonio Morgam.

Fonte: Rádio Vitória (2014)

Já a Figura 83 e Figura 84 trazem os locais, denominados de áreas problemas
no Plano de Saneamento Básico, que corriqueiramente sofre devido a enxurradas
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e/ou alagamentos. Essas áreas geralmente possuem subdimensionamento da
tubulação do sistema de drenagem, e estão concentradas em partes mais baixas dos
terrenos, recebendo a contribuição de escoamento superficial diretor de vários
talvegues do entorno.
Figura 83: Evento de Alagamento na Rua Capitão Ribas

Fonte: CIMCATARINA (2017)

Figura 84: Evento de Alagamento na junção entra as Ruas Brasil, Vitória, Nicolau Cavon e Av. Dom
Pedro II, em dezembro de 2015

Fonte: Rádio Videira (2015)

A Figura 85, Figura 86, Figura 87 e Figura 88 (Apêndices 9 a 12) trazem os
cartogramas que apresentam as manchas de inundação com os diferentes níveis de
risco de inundação encontrados no Município de Videira. Os critérios adotados para
determinação do grau de probabilidade do risco de inundação foram baseados no
Quadro 2 e discutido juntamente com a Defesa Civil municipal. Também foram
utilizados os dados levantados no Diagnóstico e mapeamento das áreas com
potencial de risco alto a muito alto realizado pelo Serviço Geológico do Brasil – CPRM
para o município de Videira no ano de 2016.
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Figura 85: Áreas de Risco de Inundação – Rio do Peixe

Figura 86: Áreas de Risco de Inundação Rio do Peixe e foz do Rio das pedras
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Figura 87: Áreas de Risco de Inundação – Afluente do Rio das Pedras

Figura 88: Áreas de Risco de Inundação – Rio das Pedras
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Já em relação aos riscos geológicos, nove cartogramas foram produzidos
expondo as regiões mais suscetíveis a estas ocorrências, conforme exemplificados
pelos cartogramas apresentados entre a Figura 133 – Apêndice 13 até a Figura 141 –
Apêndice 21, respectivamente. Esses dados foram coletados do mapeamento de
áreas de risco realizado pelo Serviço Geológico do Brasil (CPRM), no ano de 2016.
O ponto RG01 encontra-se na rua Benjamin Boss, bairro Vila de Carli. Tratase de uma ocupação em encosta convergente, com declividade maior que 25º, sujeita
a deslizamentos do tipo solo-rocha e queda de blocos. A área em questão apresenta
alta vulnerabilidade (Figura 89 e Figura 90), onde predominam moradias de madeira
e mistas, construídas em patamares planos, feitos através de cortes e aterros,
lançados na encosta natural. Algumas moradias apresentam trincas na estrutura e há
árvores inclinadas no entorno das residências. As vias possuem calçamento, mas não
possuem sistema de drenagem pluvial. Há lançamento direto de águas servidas
encosta abaixo, assim como é comum vazamentos em tubulações expostas.
Existem aproximadamente 26 moradias nesta área de risco. O número médio
de pessoas que podem ser afetadas é de 104.
O risco foi caracterizado como muito alto.
Figura 89: Construções de alta vulnerabilidade em encostas íngremes

Fonte: CPRM, 2016
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Figura 90: Moradia de madeira junto a um corte vertical na encosta

Fonte: CPRM, 2016

O ponto RG02 encontra-se na rua Rosário Bogoni, bairro Vila de Carli. Tratase de uma ocupação em encosta divergente a retilínea, com declividades maiores que
25º, sujeita a deslizamentos do tipo solo-rocha, rastejo e queda de blocos. A área em
questão apresenta média vulnerabilidade, onde predominam moradias mistas e de
alvenaria, construídas em patamares planos, feitos através de cortes e aterros
lançados na encosta natural, inclusive sobre depósitos de colúvio (Figura 91), ou
através da adaptação ao terreno através de pilotis (Figura 92). Algumas moradias
apresentam trincas na estrutura e/ou muros deformados (Figura 93). As vias não são
pavimentadas e não possuem sistema de drenagem pluvial. Há lançamento direto de
águas servidas encosta abaixo, assim como é comum vazamentos em tubulações
expostas.
Existem aproximadamente 40 moradias nesta área de risco. O número médio
de pessoas que podem ser afetadas é de 160.
O risco foi caracterizado como muito alto.
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Figura 91: Moradia junto a depósito de colúvio

Fonte: CPRM, 2016
Figura 92: Moradia mista sobre pilotis

Fonte: CPRM, 2016
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Figura 93: Trinca em muros de residências

Fonte: CPRM, 2016

O ponto RG03 encontra-se na rua Oswaldo Cruz, no Centro da cidade. Tratase de uma ocupação em encosta divergente e retilínea, com declividades maiores que
25º, sujeita a deslizamentos do tipo solo-rocha e queda de blocos, apresentando
cobertura de colúvio. A área em questão é residencial e comercial, com baixa
vulnerabilidade, onde predominam moradias mistas e de alvenaria, construídas em
patamares planos, feitos através de cortes subverticais na encosta natural, inclusive
sobre depósitos de colúvio (Figura 94 e Figura 95), sujeito a queda e rolamento de
blocos.

As

vias

são

pavimentadas

com

sistema

de

drenagem

pluvial

subdimensionado. Em algumas moradias há lançamento direto de águas servidas
encosta abaixo, assim como ocorrem vazamentos em tubulações expostas.
Existem aproximadamente 13 moradias nesta área de risco. O número médio
de pessoas que podem ser afetadas é de 52.
O risco foi caracterizado como alto.
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Figura 94: Corte subvertical expondo depósito de colúvio

Fonte: CPRM, 2016
Figura 95: Construção apoiada em blocos de depósito de colúvio

Fonte: CPRM, 2016
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O ponto RG04 encontra-se nas ruas Augusto Benete e Antônio Fantin, no
bairro Marafon. Trata-se de uma ocupação em encosta divergente e retilínea, com
declividades superiores a 20º, sujeita a deslizamentos do tipo solo-rocha. A área em
questão é residencial, de moderada vulnerabilidade, onde predominam moradias
mistas e de alvenaria, construídas em patamares planos, feitos através de cortes
subverticais na encosta (Figura 96 e Figura 97). As vias são parcialmente
pavimentadas, com sistema de drenagem pluvial subdimensionado. Em algumas
moradias há lançamento direto de águas servidas encosta abaixo, assim como
ocorrem vazamentos em tubulações expostas.
Existem aproximadamente 08 moradias nesta área de risco. O número médio
de pessoas que podem ser afetadas é de 32.
O risco foi caracterizado como alto.
Figura 96: Moradias de alvenaria junto a cortes verticais na encosta.

Fonte: CPRM, 2016
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Figura 97: Moradia junto a corte vertical na encosta

Fonte: CPRM, 2016

O ponto RG05 encontra-se na rua José Boteux, no bairro Marafon. Trata-se
de uma ocupação em encosta divergente e retilínea, com declividades superiores a
25º, sujeita a deslizamentos do tipo solo-rocha. A área em questão é residencial, de
moderada a alta vulnerabilidade, onde predominam moradias mistas e de alvenaria,
construídas em patamares planos, feitos através de cortes subverticais na encosta
íngreme (Figura 98). Foram vistos trincas e rompimento de muros. As vias são
parcialmente pavimentadas, com sistema de drenagem pluvial subdimensionado. Em
algumas moradias há lançamento direto de águas servidas encosta abaixo, assim
como ocorrem vazamentos em tubulações expostas.
Existem aproximadamente 35 moradias nesta área de risco. O número médio
de pessoas que podem ser afetadas é de 140.
O risco foi caracterizado como alto.
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Figura 98: Corte subvertical junto à moradia

Fonte: CPRM, 2016

O ponto RG06 encontra-se nas ruas José Bonaldo e Farroupilha, no bairro
Farroupilha. Trata-se de uma ocupação no sopé de uma encosta convergente e
retilínea, com declividades superiores a 20º, sujeita a deslizamentos do tipo solorocha. A área em questão é residencial, de baixa vulnerabilidade, onde predominam
moradias mistas e de alvenaria, inclusive prédios, construídos em patamares planos,
feitos através de cortes subverticais na encosta íngreme (Figura 99). As vias são
pavimentadas, com sistema de drenagem pluvial subdimensionado. Em algumas
moradias há lançamento direto de águas servidas encosta abaixo, assim como
ocorrem vazamentos em tubulações expostas.
Existem aproximadamente 24 moradias nesta área de risco. O número médio
de pessoas que podem ser afetadas é de 192.
O risco foi caracterizado como alto.
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Figura 99: Construções de alvenaria junto à cotes íngremes na encosta

Fonte: CPRM, 2016

O ponto RG07 encontra-se na rua Brasil Corrêa, no bairro Farroupilha. Tratase de uma ocupação em encosta convexa com declividades entre 17º e 25º, sujeita a
deslizamentos do tipo solo-rocha e queda de blocos, apresentando cobertura de
colúvio no sopé. A área em questão é residencial, de baixa a moderada
vulnerabilidade, onde predominam moradias mistas e de alvenaria, construídas em
patamares planos, feitos através de cortes subverticais na encosta natural (Figura
100). As vias possuem calçamento, com sistema de drenagem pluvial. Em algumas
moradias há lançamento direto de águas servidas encosta abaixo, assim como
ocorrem vazamentos em tubulações expostas.
Houve um deslizamento de solo e rocha que atingiu uma moradia e uma
construção, no ano de 2016 (Figura 101 e Figura 102). Também foram vistas vigas de
muros deformadas, denunciando a movimentação da encosta.
Existem aproximadamente 12 moradias nesta área de risco. O número médio
de pessoas que podem ser afetadas é de 48.
O risco foi caracterizado como muito alto.
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Figura 100: Moradia de alvenaria junto a um corte vertical na encosta

Fonte: CPRM, 2016
Figura 101: Moradia atingida por deslizamento de solo e rocha

Fonte: CPRM, 2016
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Figura 102: Deslizamento de solo-rocha sobre construção

Fonte: CPRM, 2016

O ponto RG08 encontra-se na rua Marechal Floriano Peixoto, no bairro
Centro. Trata-se de uma ocupação em encosta retilínea com declividades entre 25º e
45º, sujeita a deslizamentos do tipo solo-rocha e rastejo. A área em questão é
residencial, de baixa vulnerabilidade, onde predominam moradias mistas e de
alvenaria, incluindo edifícios, construídas em patamares planos, feitos através de
cortes subverticais na encosta natural. Algumas moradias apresentam trincas em sua
estrutura, assim como há muros deformados (Figura 103). Também foi verificado o
tombamento de um muro (Figura 104). As vias possuem calçamento, com sistema de
drenagem pluvial. É comum a ocorrência de vazamentos em tubulações expostas.
Existem aproximadamente 32 moradias nesta área de risco. O número médio
de pessoas que podem ser afetadas é de 300, em função do grande número de
habitantes de um edifício.
O risco foi caracterizado como muito alto.
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Figura 103: Muro de contenção deformado em encosta declivosa

Fonte: CPRM, 2016
Figura 104: Queda de muro

Fonte: CPRM, 2016
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O ponto RG09 encontra-se na rua XV de Novembro, no bairro Universitário.
Trata-se de uma ocupação em encosta convergente e retilínea com declividades
acima de 25º, sujeita a deslizamentos do tipo solo-rocha, solo-solo e queda de blocos.
A área em questão é residencial e comercial, de moderada vulnerabilidade, onde
predominam moradias mistas e de alvenaria, construídas em patamares planos, feitos
através de cortes subverticais na encosta natural. Trincas em construções, degraus
de abatimento e inclinação de árvores sugerem a ocorrência de um deslizamento
rotacional raso em depósito de colúvio (Figura 105). Não ocorre entumecimento do
solo na base da cicatriz. Há uma pequena contenção, de gabiões, que em primeira
análise visual, parece estar sendo eficiente apenas para reduzir a área de atingimento
de material proveniente de possíveis reativações desse deslizamento, mas não
imobilizará o movimento(Figura 106). As vias possuem calçamento, com sistema de
drenagem pluvial. É comum a ocorrência de vazamentos em tubulações expostas e o
lançamento de águas servidas diretamente sobre a encosta.
Existem aproximadamente 12 moradias nesta área de risco. O número médio
de pessoas que podem ser afetadas é de 48
O risco foi caracterizado como muito alto.

Figura 105: Prédio com trincas na estrutura, junto à cicatriz de deslizamento

Fonte: CPRM, 2016
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Figura 106: Gabiões utilizados para conter a movimentação do solo

Fonte: CPRM, 2016

O ponto RG10 encontra-se em uma região de ocupação de área verde, em
encosta convergente e côncava, com declividades acima de 20º, no bairro Cidade
Alta, sujeita a deslizamentos do tipo solo-rocha e queda de blocos. A origem da
ocupação, segundo a Defesa Civil, é a invasão de área verde, sem qualquer
planejamento urbano.
Área de muito alta vulnerabilidade social, onde predominam moradias de
madeira e mistas, construídas em patamares planos, feitos através de cortes
subverticais na encosta natural ou pilotis (Figura 107 e Figura 108). As vias não
possuem calçamento nem sistema de drenagem pluvial. É comum a ocorrência de
vazamentos em tubulações expostas e o lançamento de águas servidas e esgoto
diretamente sobre a encosta. Presença de acúmulo de lixo.
Existem aproximadamente 43 moradias nesta área de risco. O número médio
de pessoas que podem ser afetadas é de 172
O risco foi caracterizado como muito alto.
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Figura 107: Construções de muito alta vulnerabilidade

Fonte: CPRM, 2016
Figura 108: Moradias construídas em patamares de corte na encosta

Fonte: CPRM, 2016

O ponto RG11 encontra-se no loteamento Colina Verde. Trata-se de uma
ocupação em encosta retilínea com declividades acima de 17º, sujeita a
deslizamentos do tipo solo-rocha e rastejo. Área de moderada a alta vulnerabilidade
social, onde predominam moradias de madeira e mistas, construídas em patamares
planos, feitos através de cortes subverticais na encosta natural (Figura 109).
Observam-se postes inclinados (Figura 110), e muros com trincas e embarrigados,
seguindo a ocorrência de rastejo no setor. As vias não possuem calçamento nem
sistema de drenagem pluvial. É comum a ocorrência de vazamentos em tubulações
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expostas e o lançamento de águas servidas e esgoto diretamente sobre a encosta.
Presença de acúmulo de lixo.
Existem aproximadamente 10 moradias nesta área de risco. O número médio
de pessoas que podem ser afetadas é de 40.
O risco foi caracterizado como muito alto.
Figura 109: Moradias construídas em patamares de corte na encosta

Fonte: CPRM, 2016
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Figura 110: Poste de energia elétrica inclinado

Fonte: CPRM, 2016

O ponto RG12 encontra-se nas ruas Geraldo Graziotin e Lucila Ribeiro, no
bairro Amarante. Trata-se de uma ocupação em encosta no formato de anfiteatro, com
declividades acima de 20º, sujeita a deslizamentos do tipo solo-rocha e rastejo. Área
de moderada a alta vulnerabilidade social, onde predominam moradias de madeira e
mistas, construídas em patamares planos, feitos através de cortes subverticais na
encosta natural (Figura 111) ou aterros lançados.
Há registro de residências abandonadas em virtude de instabilidades em
taludes de corte. Há trincas e deformação em paredes e muros de moradias (Figura
112). As vias não são pavimentadas nem contam com sistema de drenagem pluvial e
esgoto. É comum a ocorrência de vazamentos em tubulações expostas e o
lançamento de águas servidas e esgoto diretamente sobre a encosta. Presença de
acúmulo de lixo.
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Existem aproximadamente 133 moradias nesta área de risco. O número
médio de pessoas que podem ser afetadas é de 532.
O risco foi caracterizado como muito alto.
Figura 111: Construção em patamares de corte e sobre pilotis

Fonte: CPRM, 2016
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Figura 112: Parede afastada em relação à viga, indicando deformação

Fonte: CPRM, 2016

O ponto RG13 encontra-se na rua Henrique Golback, no bairro Amarante.
Trata-se de uma ocupação em encosta côncava, com declividades acima de 20º,
sujeita a deslizamentos do tipo solo-rocha. Área de moderada a alta vulnerabilidade
social, onde predominam moradias de madeira e mistas, construídas em patamares
planos, feitos através de cortes subverticais na encosta natural (Figura 113) ou aterros
lançados.
As vias não são pavimentadas nem contam com sistema de drenagem pluvial
e esgoto. É comum a ocorrência de vazamentos em tubulações expostas e o
lançamento de águas servidas e esgoto diretamente sobre a encosta. Presença de
acúmulo de lixo.
Existem aproximadamente 94 moradias nesta área de risco. O número médio
de pessoas que podem ser afetadas é de 376.
O risco foi caracterizado como alto.
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Figura 113: Construção em patamares de corte

Fonte: CPRM, 2016

O ponto RG14 encontra-se na rua Frederico Bortolaz, no bairro Panazzolo.
Trata-se de uma ocupação em encosta convergente, com declividades acima de 25º,
sujeita a deslizamentos do tipo solo-rocha e queda de blocos. No sopé de toda a
encosta observa-se depósito de colúvio com blocos e matacões rochosos (Figura
114). Área de moderada vulnerabilidade social, onde predominam moradias de
alvenaria e mistas, embora também ocorram moradias de madeira muito vulneráveis,
em menor número. Foram construídas em patamares planos, feitos através de cortes
subverticais na encosta natural ou diretamente sobre depósito de colúvio.
As vias são pavimentadas, mas não contam com sistema de drenagem pluvial
e esgoto. É comum a ocorrência de vazamentos em tubulações expostas e o
lançamento de águas servidas e esgoto diretamente sobre a encosta. Presença de
acúmulo de lixo.
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Existem aproximadamente 77 moradias nesta área de risco. O número médio
de pessoas que podem ser afetadas é de 308.
O risco foi caracterizado como alto.
Figura 114: Casa construída na borda de um corte, diretamente sobre o colúvio

Fonte: CPRM, 2016

O ponto RG15 encontra-se na rua Castelo Branco, no bairro Cibrazém. Tratase de uma ocupação em encosta convergente, com declividades acima de 25º, sujeita
a deslizamentos do tipo solo-rocha e queda de blocos. No sopé de toda a encosta
observa-se depósito de colúvio com blocos e matacões rochosos. Área de moderada
vulnerabilidade social, onde predominam moradias de alvenaria e mistas, embora
também ocorram moradias de madeira muito vulneráveis, em menor número. Foram
construídas em patamares planos, feitos através de cortes subverticais na encosta
natural (Figura 115) ou diretamente sobre depósito de colúvio.
As vias são pavimentadas, mas não contam com sistema de drenagem pluvial
e esgoto. É comum a ocorrência de vazamentos em tubulações expostas e o
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lançamento de águas servidas e esgoto diretamente sobre a encosta. Presença de
acúmulo de lixo.
Existem aproximadamente 22 moradias nesta área de risco. O número médio
de pessoas que podem ser afetadas é de 88.
O risco foi caracterizado como alto.
Figura 115: Construções em patamares de corte

Fonte: CPRM, 2016

O ponto RG16 encontra-se na rua Tiradentes, no Centro da cidade. Trata-se
de uma ocupação em encosta convergente, com declividades acima de 25º, sujeita a
deslizamentos rotacionais do tipo solo-solo. No sopé de toda a encosta observa-se
remoção de material depositado, causando grande instabilidade. Área de baixa
vulnerabilidade social, onde predominam moradias de alvenaria e mistas. Foram
construídas em patamares planos, feitos através de cortes subverticais na encosta
natural ou diretamente sobre depósito de colúvio.
As vias são pavimentadas, com sistema de drenagem pluvial ou esgoto.
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Diversas rachaduras em paredes e pisos devido à movimentação contínua do
solo (Figura 116 e Figura 117). Foi visto resquícios de deslizamento planar sobreposto
a uma área com grande deslizamento rotacional.
Existem aproximadamente 10 moradias nesta área de risco. O número médio
de pessoas que podem ser afetadas é de 40.
O risco foi caracterizado como muito alto.
Figura 116: Construção com grandes rachaduras na parede

Fonte: CPRM, 2016
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Figura 117: Construção com grandes rachaduras na parede

Fonte: CPRM, 2016

O ponto RG17 encontra-se na rua Ernesto Fantin, no bairro SESI. Trata-se de
uma ocupação em encosta convergente, com declividades acima de 25º, sujeita a
deslizamentos do tipo solo-rocha, onde predominam moradias de alvenaria e mistas.
As construções se dão em patamares planos, feitos através de cortes subverticais na
encosta natural ou diretamente sobre depósito de colúvio.
As vias são pavimentadas, com sistema de drenagem pluvial ou esgoto.
Diversas rachaduras em paredes e pisos devido à movimentação contínua do
solo. Risco de deslizamento planar (Figura 118).
Existem aproximadamente 14 moradias nesta área de risco. O número médio
de pessoas que podem ser afetadas é de 56.
O risco foi caracterizado como alto (R3).
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Figura 118: Deslizamento planar localizado bem próximo às residências

Fonte: CPRM, 2016

O ponto RG18 encontra-se na rua Ricardo Demeneck, no bairro SESI. Tratase de uma ocupação em encosta retilínea, com declividades acima de 25º, sujeita a
deslizamentos do tipo solo-rocha, onde predominam moradias de alvenaria e mistas.
As construções se dão em patamares planos, feitos através de cortes subverticais na
encosta natural ou diretamente sobre depósito de colúvio (Figura 119).
As vias são pavimentadas, com sistema de drenagem pluvial ou esgoto.
Diversas rachaduras em paredes e pisos devido à movimentação contínua do
solo. Risco de deslizamento planar.
Existem aproximadamente 09 moradias nesta área de risco. O número médio
de pessoas que podem ser afetadas é de 36.
O risco foi caracterizado como muito alto.
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Figura 119:Moradia em encosta instável com indícios de movimentos

Fonte: CPRM, 2016

O ponto RG19 encontra-se na rua João D. Cantu, no bairro Vila Verde. Tratase de uma ocupação em encosta convergente/divergente, com declividades acima de
25º, sujeita a deslizamentos do tipo solo-rocha.
É uma área de média a baixa vulnerabilidade social, onde predominam
moradias mistas. As construções se dão em patamares planos, feitos através de
cortes subverticais na encosta natural ou diretamente sobre depósito de colúvio
(Figura 120).
As vias são pavimentadas com paralelepípedos, sem sistema de drenagem
pluvial ou esgoto.
Diversas rachaduras em paredes e pisos devido à movimentação contínua do
solo. Risco de deslizamento planar.
Existem aproximadamente 100 moradias nesta área de risco. O número
médio de pessoas que podem ser afetadas é de 400.
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O risco foi caracterizado como muito alto.
Figura 120: Residência em corte e aterro com alta vulnerabilidade

Fonte: CPRM, 2016

O ponto RG20 encontra-se na rua Afonso Marchioro, no bairro Alvorada.
Trata-se de uma ocupação em encosta convergente, com declividades acima de 25º,
sujeita a deslizamentos do tipo solo-rocha.
É uma área de baixa vulnerabilidade social, onde predominam moradias de
alvenaria. As construções se dão em patamares planos, feitos através de cortes
subverticais na encosta natural ou diretamente sobre depósito de colúvio, Figura 121.
As vias são pavimentadas com paralelepípedos, com sistema de drenagem
pluvial ou esgoto.
Diversas rachaduras em paredes e pisos devido à movimentação contínua do
solo. Risco de deslizamento planar.
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Existem aproximadamente 30 moradias nesta área de risco. O número médio
de pessoas que podem ser afetadas é de 120.
O risco foi caracterizado como alto.
Figura 121: Encosta ocupada com aterros lançados e média vulnerabilidade

Fonte: CPRM, 2016

O ponto RG21 encontra-se na rua João Conttini, no bairro Alvorada. Trata-se
de uma ocupação em encosta convergente, com declividades acima de 25º, sujeita a
deslizamentos do tipo solo-rocha e queda de blocos.
É uma área de média a baixa vulnerabilidade social, onde predominam
moradias mistas. As construções se dão em patamares planos, feitos através de
cortes subverticais na encosta natural ou diretamente sobre depósito de colúvio
(Figura 122).
As vias são pavimentadas com paralelepípedos, mas não possuem sistema
de drenagem pluvial ou esgoto. Há lançamento de águas servidas sobre esta encosta.
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Diversas rachaduras em paredes e pisos devido à movimentação contínua do
solo. Risco de deslizamento planar.
Existem aproximadamente 60 moradias nesta área de risco. O número médio
de pessoas que podem ser afetadas é de 240.
O risco foi caracterizado como muito alto.
Figura 122: Residência em corte e aterro

Fonte: CPRM, 2016

O ponto RG22 encontra-se na rua Maria Inês Zilo, no loteamento São
Francisco. Trata-se de uma ocupação em encosta convergente, com declividades
acima de 25º, sujeita a deslizamentos rotacional.
É uma área de baixa vulnerabilidade social, onde predominam moradias de
alvenaria. As construções se dão em patamares planos, próximos ao topo do morro
(Figura 123).
As vias são pavimentadas, e possuem sistema de drenagem pluvial ou
esgoto.
Diversas rachaduras em paredes e pisos devido à movimentação contínua do
solo. Risco de deslizamento rotacional.
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Existem aproximadamente 06 moradias nesta área de risco. O número médio
de pessoas que podem ser afetadas é de 24.
O risco foi caracterizado como muito alto.
Figura 123: Residência em encosta parcialmente movimentada

Fonte: CPRM, 2016

O ponto RG23 encontra-se na rua Francisco Vanz, no bairro Dois Pinheiros.
Trata-se de uma ocupação em encosta convergente, com declividades acima de 25º,
sujeita a deslizamentos solo-rocha e queda de blocos.
É uma área de baixa vulnerabilidade social, onde predominam moradias de
alvenaria e mistas. As construções se dão em patamares planos, feitos através de
cortes subverticais na encosta natural ou diretamente sobre depósito de colúvio.
As vias são pavimentadas, e possuem sistema de drenagem pluvial ou
esgoto.
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Diversas rachaduras em paredes e pisos devido à movimentação contínua do
solo (Figura 124). Risco de deslizamento planar e queda de blocos.
Existem aproximadamente 50 moradias nesta área de risco. O número médio
de pessoas que podem ser afetadas é de 200.
O risco foi caracterizado como alto.
Figura 124: Rachaduras em muros de residência

Fonte: CPRM, 2016

O ponto RG24 encontra-se na rua Cel. Alberto Reichert, no bairro Santa
Tereza. Trata-se de uma ocupação em encosta retilínea, com declividades acima de
25º, sujeita a deslizamentos solo-rocha e queda de blocos.
É uma área de baixa vulnerabilidade social, onde predominam moradias de
alvenaria e mistas. As construções se dão em patamares planos, feitos através de
cortes subverticais na encosta natural ou diretamente sobre depósito de colúvio
(Figura 125 e Figura 126).
As vias são pavimentadas, e possuem sistema de drenagem pluvial ou
esgoto.
Diversas rachaduras em paredes e pisos devido à movimentação contínua do
solo. Risco de deslizamento planar e queda de blocos.
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Existem aproximadamente 12 moradias nesta área de risco. O número médio
de pessoas que podem ser afetadas é de 48.
O risco foi caracterizado como alto.
Figura 125: Construções com rachaduras e deformações em muros e pisos.

Fonte: CPRM, 2016
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Figura 126: Blocos rolados próximos às residências

Fonte: CPRM, 2016

O ponto RG25 encontra-se na rua Albina Tittoni, no bairro Santa Tereza.
Trata-se de uma ocupação na base de uma encosta convergente, com declividades
acima de 25º, sujeita a deslizamentos rotacionais.
A construção está em base de aterro lançado, pouco compactado, com
indícios de erosão instalada e movimentação (Figura 127).
É uma área de baixa vulnerabilidade social, a moradia em questão é de
alvenaria.
As vias são pavimentadas, e possuem sistema de drenagem pluvial ou
esgoto.
Presença de diversas rachaduras em paredes e pisos devido à movimentação
contínua do solo. Risco de deslizamento rotacional.
Existe 01 casa nesta área de risco
O risco foi caracterizado como alto.
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Figura 127: Piso rachado do estacionamento

Fonte: CPRM, 2016

O ponto RG26 encontra-se SC-355, no bairro Santa Tereza. Trata-se de uma
ocupação em encosta retilínea, com declividades acima de 25º, sujeita a
deslizamentos solo-rocha, solo-solo e queda de blocos, apresentando cobertura de
colúvio no sopé.
É uma área residencial de baixa vulnerabilidade social, onde predominam
moradias de alvenaria e prédio, construídos em patamares planos, feitos através de
cortes e aterros lançados na encosta natural. O prédio apresenta trincas na estrutura
e nas paredes (Figura 128 e Figura 129).
As vias possuem calçamento, com sistema de drenagem pluvial.
Existem aproximadamente 10 moradias nesta área de risco. O número médio
de pessoas que podem ser afetadas é de 200.
O risco foi caracterizado como muito alto.
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Figura 128: Prédio em encosta com alta declividade

Fonte: CPRM, 2016
Figura 129: Rachadura na parede do prédio

Fonte: CPRM, 2016
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O ponto RG27 encontra-se na SC-355, no bairro Morada do Sol. Tratam-se
de ocupações em topo de encostas convergentes, com declividades acima de 25º,
sujeita a deslizamentos planares solo-solo.
É uma área de média vulnerabilidade social, onde predominam moradias de
madeira e mistas. As construções estão em topo de aterro lançado, pouco
compactado, com indícios de erosão instalada e movimentação (Figura 130).
Lançamento de águas servidas diretamente na encosta e vazamento de
tubulações das moradias.
As vias são pavimentadas, e possuem sistema de drenagem pluvial ou
esgoto.
Risco de deslizamento planar solo-solo.
Foi construído nessa encosta um muro de gabião, no ano de 2017, com o
intuito de conter a movimentação da encosta.
Existem aproximadamente 04 moradias nesta área de risco. O número médio
de pessoas que podem ser afetadas é de 16.
O risco foi caracterizado como muito alto.
Figura 130: Residência sobre depósito de colúvio, com movimentação de solo

Fonte: CPRM, 2016
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O ponto RG28 encontra-se na rua Argenta, no bairro Panazzolo. Trata-se de
uma ocupação em encosta íngreme, com declividades acima de 25º, sujeita a
deslizamentos solo-rocha e queda de blocos.
É uma área de moderada vulnerabilidade social, onde predominam moradias
de alvenaria e mistas, construídas em patamares planos, feitos através de cortes
subverticais na encosta natural. Nesta área de risco há registro de duas residências
atingidas por deslizamentos de solo e blocos de rocha (Figura 131 e Figura 132), tendo
parte do telhado e paredes destruídos.
É comum o lançamento de águas servidas e esgoto diretamente na encosta
e vazamento de tubulações expostas. Presença de lixo acumulado.
As vias são pavimentadas, mas não possuem sistema de drenagem pluvial.
Existem aproximadamente 34 moradias nesta área de risco. O número médio
de pessoas que podem ser afetadas é de 136.
O risco foi caracterizado como muito alto.
Figura 131: Moradias atingidas por deslizamento de solo e rocha

Fonte: CPRM, 2016
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Figura 132: Parede e telhado destruídos por deslizamento de bloco rochoso

Fonte: CPRM, 2016

Foram descritos pela CPRM, 38 setores de risco, sendo 10 referentes à
inundação do Rio do Peixe e 28 referentes a deslizamentos de vertentes declivosas.
No total, estima-se que os setores de risco englobam 1.236 edificações e cerva de
5.212 pessoas, o que corresponde a 11% da população, segundo o Censo de 2010.
É importante salientar que todas as edificações estabelecidas próximas a
encostas, a taludes de corte e sobre regiões com declividades acima de 30% estão
em área de perigo, podendo sofrer impactos quando da ocorrência de algum
movimento de massa.
A distância da moradia ao topo ou à base de taludes e aterros é crucial para
a determinação de risco a que ela está sujeita. De acordo com Augusto Filho (2001),
os materiais mobilizados percorrem aproximadamente 70% da altura dos taludes
(0,7:1). Já a Defesa Civil do Estado de São Paulo tem considerado a largura da faixa
de segurança da ordem de uma vez a altura do talude (1:1). Portanto, é recomendado
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que as residências respeitem essa distância de segurança, a fim de se evitar
acidentes.
Na sequência são apresentados os cartogramas que representam as áreas
de riscos geológicos na área urbana de Videira.
Figura 133: Cartograma 1 Áreas de Risco Geológico de Videira.
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Figura 134: Cartograma 2 Áreas de Risco Geológico de Videira.

Figura 135: Cartograma 3 Áreas de Risco Geológico de Videira.
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Figura 136: Cartograma 4 Áreas de Risco Geológico de Videira.

Figura 137: Cartograma 5 Áreas de Risco Geológico de Videira.
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Figura 138: Cartograma 6 Áreas de Risco Geológico de Videira.

Figura 139: Cartograma 7 Áreas de Risco Geológico de Videira.
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Figura 140: Cartograma 8 Áreas de Risco Geológico de Videira.

Figura 141: Cartograma 9 Áreas de Risco Geológico de Videira.
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No Quadro 3 observa-se a quantificação das áreas de risco consideradas, e
a porcentagem em relação à área total do perímetro urbano. Observa-se que a maior
área de risco se remete a movimentação de massa, onde 1,43% da área do perímetro
urbana é suscetível a sofrer esse risco.
Quadro 3: Quantificação das áreas de risco no perímetro urbano
Área de Risco
Total (ha)

Total (%)

Inundação

70,91

1,35

Movimentação de Massa

74,95

1,43

Também é possível observar no Quadro 4 a situação das edificações em área
de risco de movimentação de massa (deslizamento) e inundação. Somando o total de
edificações de todas as áreas de risco, foi obtido o valor de 1.701 para edificações
sobre alguma área de risco, sendo que dessas, 1.360 estão totalmente edificadas em
áreas de risco.
Quadro 4: Edificações em áreas de risco
Posição das edificações em relação ao Risco
Áreas de Risco
Parcial
Total

Total

Movimento de Massa

189

1009

1.198

Inundação

152

351

503

Total

341

1360

1701

2.5.1 Probabilidade, intensidade e ocorrência

A probabilidade, a intensidade e a ocorrência de inundação, enchente e de
alagamento são analisadas através da combinação de condicionantes naturais e
antrópicos. Entre os condicionantes naturais destacam-se a formas do relevo, as
características da rede de drenagem da bacia hidrográfica, a intensidade, quantidade,
distribuição e frequência das chuvas, as características do solo e o teor de umidade,
a presença ou ausência da cobertura vegetal (TOMINAGA e SANTORO, 2009).
Chuvas intensas e/ou de longa duração favorecem a saturação dos solos, o
que aumenta o escoamento superficial e a concentração de água nessas regiões. A
cobertura vegetal também é um fator relevante, visto que a presença de vegetação

117

auxilia na retenção de água no solo e diminui a velocidade do escoamento superficial,
minimizando as taxas de erosão. Entre os condicionantes antrópicos podemos
destacar o uso e ocupação irregular nas planícies e margens de cursos d’água, a
disposição irregular de resíduos sólidos nas proximidades dos cursos d’água,
tubulação de cursos d’água e impermeabilização do solo, entre outras.
A planície de inundação, também denominada várzea, é uma área que
periodicamente será atingida pelo transbordamento dos cursos d’água, constituindo,
portanto, uma área inadequada à ocupação. O que quer dizer que no caso de haver
residências nestas áreas, elas se encontram em área de risco.
A vegetação ciliar também é um fator relevante, visto que a presença de
vegetação auxilia na retenção de água no solo e diminui a velocidade do escoamento
superficial, minimizando os índices de erosão.
Entre os condicionantes antrópicos podemos citar a ocupação irregular nas
planícies e margens de cursos d’água, a disposição irregular de resíduos nas
proximidades dos cursos d’água, alterações nas características da bacia hidrográfica
e dos cursos d’água (vazão, retificação e canalização de cursos d’água,
impermeabilização do solo, entre outras).
Para a determinação das Vazões de Referência e os diferentes Períodos de
Retorno (TR) das vazões na região urbana do município de Videira, primeiramente
foram delimitadas as principais bacias hidrográficas que contribuem para a
probabilidade de ocorrência de evento extrema (enchentes e estiagem). Definidas as
áreas de drenagem dessas bacias foram aplicadas equações especificas e estimado
o comportamento das vazões.
Conforme observado no Quadro 5 foram determinadas as a Vazão Especifica
(Q

ESP),

Vazão Média de Longo Termo (QMLT) e diferentes Vazões Mínimas de

Referências para as bacias do Rio do Peixe, Rio das Pedras e Rio XV de Novembro.
Os cálculos das vazões de referência derivam da Vazão Média de Longo Termo
(QMLT). Para determinação da vazão média de longo termo nas 3 bacias, foi utilizado
o Método de Regionalização Hidrológica.
Os dados da estação fluviométrica TANGARÁ (7281000) foram transpostos
para a região do estudo através da regionalização de dados hidrológicos, baseados
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na vazão especifica e na área de drenagem. Assim a equação de transferência
utilizada foi:
!%&'
!" = # $
) . ("
(%&'
Onde: Qr= vazões regionalizadas para o ponto de interesse,
Ar=área de drenagem da do ponto de interesse,
AEst =área de drenagem da estação de referência,
QEst =vazão média na estação de referência

Também foi utilizada a publicação “Regionalização de Vazões das Bacias
Hidrográficas Estaduais do Estado de Santa Catarina” de Fevereiro de 2006, que
apresenta a ”Regionalização das Vazões Médias de Longo Termo” para a Região
estudada (SANTA CATARINA, 2006).
Quadro 5: Características hidrológicas e estimativas de Vazões Mínimas de Referência para as bacias
urbanas de Videira.
Rio das
Rio Quinze de
Bacia
Rio do Peixe
Pedras
Novembro
Área (km²)
192,00
530,00
1.654,73
QMLT Estação 72810000

Regionalização Vazões (m³/s)
(SANTA CATARINA, 2006)

3,69

9,94

31,05

QMLT

5,83

15,22

45,82

QESP

29,6

28,71

27,69

Q80%

1,15

3,12

9,74

Q85%

0,933

2,51

7,85

Q90%

0,78

2,11

6,60

Q95%

0,59

1,61

5,03

Q98%

0,41

1,10

3,45

Q100%

0,22

0,60

1,88

Qmin7

0,91

2,45

7,43

Q 7,5

0,62

1,64

5,05

Q 7,10

0,50

1,33

4,09

Q 7,100

0,36

0,97

2,97

A Resolução do CNRH – Conselho Nacional de Recursos Hídricos Nº 129, de
29 de Junho de 2011, define que, vazão de referência é aquela que representa a
disponibilidade hídrica do curso de água, associada a uma probabilidade de
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ocorrência (80%, 85%, 90%, 95%, 98%, 100%). No Quadro 5 foi possível observar
essas vazões mínimas de referência, assim como as vazões chamadas de Q7,10, que
é a vazão mínima de 7 dias de duração e 10 anos de tempo de recorrência (com um
risco de 10% ocorrer valores menores ou iguais a este em qualquer ano). Todas essas
vazões determinam qual a situação dos rios nos períodos críticos de estiagem.
Também foram determinados os Períodos de Retorno (TR) das vazões das
bacias urbanas do município (Quadro 6). Para determinar as vazões máximas para
um determinado TR, foram utilizadas as equações baseadas na Distribuição de
Gumbel. Período de Retorno é o período de tempo médio que um determinado evento
hidrológico é igualado ou superado pelo menos uma vez. Eles determinam as vazões
máximas que determinado rio pode ter, auxiliando assim na estimativa de eventos de
inundações e enchentes.
Quadro 6: Determinação de Período de Retorno de Vazões Máximas para as bacias Urbanas de
Videira.
Rio das Pedras
Rio XV de Novembro
Rio do Peixe
Tempo de
Vazão
Vazão
Vazão
Retorno
Vazão
Vazão
Vazão
Instantânea
Instantânea
Instantânea
(anos)
(m³/s)
(m³/s)
(m³/s)
(m³/s)
(m³/s)
(m³/s)
TR5
81,46
105,90
219,65
285,55
826,81
1.074,86
TR10

97,86

127,21

263,87

343,03

993,24

1.291,22

TR20

113,58

147,66

306,28

398,17

1.152,89

1.498,76

TR30

122,63

159,42

330,68

429,88

1.244,73

1.618,15

TR40

129,01

167,72

347,88

452,25

1.309,48

1.702,32

TR50

133,94

174,13

361,18

469,53

1.359,53

1.767,39

TR100

149,20

193,96

402,32

523,01

1.514,38

1.968,70

TR500

184,45

239,79

497,38

646,60

1.872,22

2.433,89

TR1000

199,61

259,49

538,25

699,73

2.026,06

2.633,88

Por exemplo, a vazão máxima de 10 anos de tempo de retorno (TR = 10 anos
é excedida em média 1 vez a cada dez anos. Isto não significa que 2 cheias de TR =
10 anos não possam ocorrem em 2 anos seguidos. Também não significa que não
possam ocorrer 20 anos seguidos sem vazões iguais ou maiores do que a cheia de
TR=10 anos.
Um trabalho desenvolvido por Litrento (2011) processou dados de
precipitação na bacia do Rio do Peixe de 1977 á 2011 utilizando o método dos
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polígonos de Thiessen para determinar a precipitação médias. Os dados desse estudo
foram atualizados até de 2011 até 2017, tendo assim série de dados pluviométricos
de 40 anos (1977-2017) de estações pluviométricas da região. Com esses dados foi
realizado o estudo estatístico e definido o Período de Retorno (TR) das precipitações
máximas e a probabilidade de ocorrências das mesmas, e aplicada à equação de
Distribuição de Gumbel. No Quadro 7 é possível observar o resultado dessas
estimativas.
Quadro 7: Determinação de Período de Retorno e probabilidade de ocorrências de precipitações
máximas para Videira.
A probabilidade de ocorrer uma chuva
Período de Retorno
Precipitação (mm)
máxima anual igual ou superior a de
(anos)
período de retorno
TR2
93,60
50,00%
TR3

104,50

33,33%

TR4

111,50

25,00%

TR5

116,70

20,00%

TR10

131,90

10,00%

TR20

146,60

5,00%

TR30

155,00

3,33%

TR40

155,00

2,50%

TR50

165,50

2,00%

TR100

179,7

1,00%

TR500

212,5

0,20%

TR1000

226,6

0,10%

Analisando a série dados trabalhados foi possível determinar a altura total de
precipitação acumulado nos 5 dias antecedentes a data dos Decretos de Situação de
Emergências do município, que foram reconhecidos pela Defesa Civil para os eventos
de enxurradas e alagamentos Quadro 8.
Quadro 8: Total de precipitação acumulada nos 5 dias antecedentes aos decretos
Precipitação
Data do
Período de Chuvas
Evento Decretado
Total do
Decreto
(últimos 5 dias)
Período (mm)
15/09/2000
Alagamentos
11/09/2000 - 15/09/2000
254,10

TR
(5 dias)
17

23/02/2001

Enxurrada

19/02/2001 - 23/02/2001

61,30

1

23/04/2010

Enxurrada

19/04/2010 - 23/04/2010

125,40

1
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09/09/2011

Enxurrada ou Inundação
Brusca
Inundação

26/06/2014

Enxurrada

22/06/2014 - 26/06/2014

118,50

1

24/09/2014

Enxurrada

20/09/2014 - 26/06/2014

80,20

1

20/07/2010

16/07/2010 - 20/07/2010

41, 80

1

05/09/2011 - 09/09/2011

154,70

2

Também foi possível relacionar os 10 maiores eventos de chuva e de vazão
ocorridos no Rio Peixe, levando em consideração os 40 anos de dados analisados, e
relacioná-los com os Períodos de Retorno dos mesmos (Quadro 9 e Quadro 10).
Essas informações ajudam a caracterizar os principais eventos hidrológicos ocorridos
no município de Videira.
Quadro 9: Relação dos 10 maiores eventos de precipitação ocorridos nos últimos 40 anos
Período de Retorno Precipitação
Ordem
Data
Precipitação (mm)
(anos)
1º
29/10/2005
113,30
4,5
2º

03/07/1999

107,30

3,5

3º

23/09/1983

106,14

3

4º

27/06/2014

103,10

3

5º

30/05/1990

101,11

2,7

6º

24/12/2007

99,50

2,5

7º

09/05/1979

99,20

2,5

8º

06/10/1991

96,11

2,2

9º

30/06/1992

94,65

2

10º

01/07/2011

92,3

2

Quadro 10: Relação dos 10 maiores eventos de vazão ocorridos nos últimos 40 anos
Ordem
Data
Vazões (m³/s)
Período de Retorno Vazões (anos)
1º

30/06/1992

1.229,37

28

2º

27/06/2014

1.212,31

16,7

3º

07/07/1983

1.203,80

25

4º

23/04/2010

986,51

9,7

5º

03/07/1999

904,81

6,9

6º

28/05/1992

885,73

5,6

7º

23/09/1983

855,52

5,6

8º

20/06/1997

651,52

2,6

9º

26/06/2014

607,85

2,2

10º

01/05/2014

399,43

1,2
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3

ESPECIFICAÇÃO DA OCUPAÇÃO CONSOLIDADA EXISTENTE NA ÁREA

3.1

ÁREA URBANIZADA

A área considerada no estudo foi todo o perímetro urbano ou com
parcelamentos do solo aprovados, que apresentam características semelhantes,
segundo dispõem as legislações do Município e de seu Plano Diretor (Lei no
043/2006). Conforme descrito, observa-se na Figura 142 (Apêndice 22), a área de
estudo deste trabalho.
Figura 142: Perímetro Urbano da sede do município de Videira

O perímetro urbano de Videira apresenta atualmente uma área total de 52,5
km² (5.250,43 ha), com um perímetro de 70,88 km.
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3.2

REAMBULAÇÃO DA HIDROGRAFIA DO MUNICÍPIO

Reambulação é o trabalho realizado a campo, baseado em imagens aéreas,
destinada à identificação, localização, denominação e esclarecimentos de acidentes
geográficos naturais e artificiais existentes na área da fotografia, mesmo que essas
estruturas não apareçam por qualquer motivo (forma de restituição, nuvens, sombra,
vegetação, existência mais recente).
As análises de campo envolvendo os recursos hídricos de Videira foram
realizadas através de diversas vistorias in loco, no período de Março de 2018 à
Outubro de 2018, onde todos os corpos d’água localizados no perímetro urbano foram
aferidos, pelo menos uma vez, salvo aqueles onde a conferência não foi possível
devido a dificuldades de acesso, ou onde o proprietário não permitiu a entrada. Para
esses casos foi considerado como verdade o apresentado no Levantamento
Aerofotogramétrico do Estado e realizado fotointerpretação das imagens fornecidas
pelo município, além das declarações de moradores que confirmam a existência
destes cursos d’água. Para os cursos onde foi possível a conferência, a sua
classificação foi comparada ao apresentado no Levantamento Aerofotogramétrico do
Estado de Santa Catarina, desenvolvido pela Divisão de Recursos Hídricos da
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Sustentável e que serve de base para
este estudo.
Este processo foi realizado com vistas a propiciar um resultado mais preciso,
uma vez que APPs com ocupações consolidadas poderão ser flexibilizadas, e
considerando que o material fornecido pela SDS se baseia na restituição da
hidrografia a partir de imagens aéreas, e nesse caso podem ocorrer distorções, já que
não houve a reambulação desses cursos d’água na época da elaboração do material.
As informações levantadas a campo são apresentadas em cartogramas e
imagens que ilustram os cursos d’água, sendo identificadas como:
- Cursos d’água: representados nos cartogramas pela cor azul, dizem respeito
aos cursos d’água reambulados presentes na área urbana;
- Trechos de Drenagem (SDS): representados nos cartogramas por linhas
tracejadas em vermelho, dizem respeito aos fluxos d’água restituídos no levantamento
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da SDS, que não foram encontrados a campo, ou seja, não foi constatada a presença
de água corrente;
- Cursos tubulados: representados nos cartogramas por linhas pretas, dizem
respeito aos cursos d’água que possuem vazão contínua, que sofreram alteração
geométrica ou não do traçado do curso d'água e não escoam em leito natural, nem
entre margens visíveis. São os cursos que podem apresentar trechos com tubulações,
canais de concreto ou galerias;
- Cursos d’água que se encontram fora do perímetro urbano, porém, possuem
APPs dentro do limite deste foram conferidos estando representados na cor azul e os
que se encontram fora do perímetro urbano e suas APPs não influenciam nesta área
assim como os cursos d’água que não puderam ser aferidos no levantamento, pelos
motivos já citados acima, estão representados em amarelo.
O resultado desse trabalho culmina em alterações no mapa de recursos
hídricos da área consolidada do município, uma vez que alguns dos pontos aferidos
não correspondem a cursos d’água, sendo descartados da Hidrografia Final do
município.
É importante ressaltar que este trabalho não substitui as vistorias in loco por
parte da administração quando da solicitação para parcelamento do solo urbano,
assim como estudos específicos para a área onde se pretende parcelar, não eximindo
o empreendedor de realizar tais estudos.
Os cartogramas representando os cursos d’água que foram encontrados no
perímetro urbano, foram articulados em 42 articulações para facilitar a visualização
das informações, usando uma escala mais apropriada. Os cartogramas foram
divididos em articulações formadas por letras e números, sendo a letra relacionada a
linha e o número relacionado a coluna na qual ela se encontra.
Toda a área reambulada é apresentada nos cartogramas entre a articulação
A1 até a articulação J4 (Apêndice 23 a Apêndice 64) e pelas imagens apresentadas
no intervalo da Figura 143 a Figura 286(Parte 02) e (Parte 3 figuras 1 a 105). Os cursos
d’água receberam nomenclatura de acordo com o cadastro do banco de dados da
SDS e registros do município, os que não apresentavam nomes, foram denominados
através de letras, sendo o primeiro “A” e o último “AT”.
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Na articulação A1 (Figura 143), observa-se o Rio Quinze de Novembro local
que inicia a definição o perímetro urbano de Videira. Uma nascente de um curso
d’água que está ilustrada no ponto R138 (Figura 144). Observa-se que o referido curso
d’água teve sua parte inicial alterada em relação ao mapeado no Levantamento
Aerofotogramétrico do Estado.
Figura 143: Representação dos cursos d’água rio Quinze de Novembro e “BI” e trechos
descaracterizados
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Figura 144: Nascente do curso d’água, no ponto R138.

Na articulação B1 (Figura 145), observa-se o curso d’água rio Quinze de
Novembro, as fozes dos cursos d’água “BL” e “BK” e “BL1”, trechos descaracterizados
e trechos não reambulados.
Os cursos d’água correm livremente sem intervenções ao longo dos seus
cursos, com exceção do curso ao leste que possui interferência devido a construção
de uma ponte para facilitar a travessia de seu leito.
Localização da nascente do curso foi atualizada e o trecho à montante
descaracterizado (Figura 146).
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Figura 145: Representação das alterações levantadas a campo na Articulação B1.

Figura 146: Nascente do curso d’água ponto R136.
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Na articulação B2 (Figura 147) são exibidos os cursos d’água rio Quinze de
Novembro, “BA”, “BF”, “BE”, “BD” “BD3” e “BD6”. No curso “BF” observa-se a
existência de trecho tubulado para passagem de via urbana (Figura 148). As Figura
149 e Figura 150 apresentam as nascentes do curso d’água “BE”, enquanto que os
trechos tubulados desse curso d’água são apresentados nas Figura 151 e Figura 152.
A Figura 153 exibe trecho de drenagem SDS que foi descaracterizado por não ser
curso d ‘água.
Observa-se nessa articulação a nascente do curso “BD”(Figura 154) e o início
e o término dos trechos tubulados deste mesmo curso, ilustrados entres as Figura 155
e Figura 157.
A Figura 158 apresenta trecho do curso de água “BD” que aparentemente se
origina de uma área úmida. Nos pontos ilustrados entre as Figura 159 e Figura 161 os
cursos d’água surgem de tubos, não tendo sido possível a identificação de suas
origens. A Figura 155 e Figura 157 ilustram o início e o fim, respectivamente, de trecho
tubulado do curso d’água “BA”.
Figura 147: Representação das alterações levantadas a campo na Articulação B2.
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Figura 148: Representação de final trecho tubulado no ponto R137.

Figura 149: Representação de nascente do curso d’água “BE” no ponto R155.
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Figura 150: Nascente do curso d’água “BE” no ponto R153.

Figura 151: Representação de final de trecho tubulado no Ponto R156
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Figura 152: Término de trecho tubulado no ponto R154.

Figura 153: Trecho descaracterizado no ponto R135.

132

Figura 154: Nascente de curso d'água no ponto R134.

Figura 155: Entrada do primeiro trecho tubulado do curso d’água “BD”, no ponto R131.
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Figura 156: Início do segundo trecho tubulado do curso d’água “BD”, no ponto R133.

Figura 157: Final dos dois trechos tubulados do curso d’água “BD”, no ponto R132.
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Figura 158: Área úmida originaria o curso d’água “BD6”, no ponto R148.

Figura 159: Término de trecho tubulado do curso d’água “BA” no ponto R149.
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Figura 160: Saída tubulação, no ponto R144, lançamento de esgoto.

Figura 161: Início tubulação, no ponto R145.
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Figura 162: Drenagem no ponto R147.

Figura 163:Saída tubulação, água com resíduos de esgoto no ponto R146.
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Na articulação B3 (Figura 164), é possível observar a continuação do curso
d’água “BA3”, com uma nascente de contribuição no ponto R143 (Figura 165) e a
existência de trechos tubulados em seu curso (Figura 166). Observa-se ainda, nessa
articulação, o Rio do Peixe e seu afluentes, ilustrando início e término de trecho
tubulado (Figura 167 e Figura 168) no curso d’água AY e uma nascente (Figura 169).
A articulação ainda mostra uma nascente (Figura 170) em um dos afluentes do Rio
Quinze de Novembro. O início do curso d’água “BO”, Figura 171, ocorre na saída de
uma tubulação, não tendo sido identificada sua origem.
Figura 164: Representação dos cursos d’água rio do Peixe, “BO”, “BA3”, “BA” e “AY”, trechos não
reambulados e trechos descaracterizados.
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Figura 165: Nascente do afluente do curso d’água “BA3” no ponto R143.

Figura 166: Início de trecho tubulado no ponto R142.

139

Figura 167: Início trecho tubulado no curso d’água “AY” no ponto R103.

Figura 168: Término de trecho tubulado no curso d’água “AY”, no ponto R46.
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Figura 169: Nascente de afluente do Rio do Peixe, no ponto R47.

Figura 170: Representação da nascente de afluente do Rio do Peixe, no ponto R152.
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Figura 171: Saída de tubulação que origina o curso d’água “BO”, no ponto R150.

A articulação B4 (Figura 172) apresenta trecho do Rio do Peixe e seus
afluentes e os cursos d’água ”AW”, “AU1” e “AU” e trechos descaracterizados. Na
Figura 173 é possível observar trecho de tubulação existente sob via de passagem no
curso d’água “AW”. A localização da nascente de um dos afluentes do Rio do Peixe,
indicada pelo ponto R50, foi atualizada e o trecho à montante desta foi
descaracterizado (Figura 174). Ainda neste curso d’água observa-se a existência de
trecho tubulado, ilustrado pela Figura 175.
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Figura 172: Representação do curso d’água do Rio do Peixe e seus afluentes e os cursos d’água “AW”,
“AU1” e “AU” e trechos descaracterizados.

Figura 173: Saída tubulação em cruzamento de via no ponto R49.
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Figura 174: Representação de nascente de afluente do Rio do Peixe no ponto R50.

Figura 175: Saída de trecho tubulado no ponto R51.
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A articulação B5 (Figura 176) apresenta trecho de drenagem SDS que não foi
reambulado.
Figura 176: Representação das alterações levantadas a campo na Articulação B5.

A articulação B6 (Figura 177), representa trecho de drenagem SDS que não
foi reambulado.
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Figura 177: Representação das alterações levantadas a campo na Articulação B6.

Na articulação C1 (Figura 178) apresenta a localização da nascente do curso
d’água “BF”, melhor visualizado no cartograma B2, no ponto R157 (Figura 179), e
trechos à montante desta que foram descaracterizados. Em amarelo estão
representadas as drenagens não reambuladas em campo e os trechos de drenagem
SDS que foram descaracterizados.
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Figura 178: Representação das alterações levantadas a campo na Articulação C1.

Figura 179: Representação de nascente do curso d’água no ponto R157.
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A articulação C2 (Figura 180) exibe os cursos d’água “BD”, “BN" e “BN4” e
demais cursos, além de trechos de drenagem SDS descaracterizados e trechos não
reambulados.
As nascentes do curso d’água ao leste estão ilustradas nos pontos R126 e
R128 (Figura 181 e Figura 182). Todos os cursos d’água sofreram interferência
antrópica, apresentam partes tubuladas, onde foram construídas vias de acesso,
voltando a escoar em leito livre após os cruzamentos destas (Figura 183 e Figura 184).
Observa-se ainda, a norte do curso d’água “BN4”, a existência de uma área
úmida (Figura 185), que não origina um curso d’água.
Apresenta-se trecho de drenagem SDS que foram descaracterizado por não
serem curso d’água.
Figura 180: Representação dos cursos d’água “BD”, “BN” e “BN4” e trechos descaracterizados.
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Figura 181: Nascente localizada no ponto R126.

Figura 182: Nascente localizada no ponto R128.
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Figura 183: Jusante de trecho tubulado no ponto R123.

Figura 184: Montante de trecho tubulado sob via de acesso no ponto R124.
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Figura 185: Área úmida localiza no ponto R129.

Figura 186:Trecho descaracterizado no ponto R130.
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Na articulação C3 (Figura 187) são ilustrados os cursos d’água “BA10” e o Rio
do Peixe. O curso d’água “BA10” tem a sua origem a partir de duas tubulações
localizadas no pontos R57 e R58 (Figura 188 e Figura 189), apresenta boa parte do
seu curso tubulado, em função da urbanização, e é um contribuinte para vazão do rio
do Peixe. O outro curso d’água apresenta partes tubuladas, onde seu curso localizavase em áreas que foram urbanizadas, e é um afluente do rio do Peixe, (Figura 190 e
Figura 191).
Figura 187: Representação dos cursos d’água Rio do Peixe, “BA10” e trechos descaracterizados.
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Figura 188: Saída de tubulação curso d’água “BA6”, no ponto R57.

Figura 189: Saída de tubulação curso d’água “BA6”, no ponto R58.
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Figura 190: Foz do curso d’água “BV” no ponto R140.

Figura 191: Término de trecho tubulado no ponto R265.
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A articulação C4 (Figura 192) exibe os cursos d’água “AU”, “AU2” e o Rio do
Peixe. As nascentes do curso d’água “AU2” tiveram suas localizações atualizadas
(Figura 193 a Figura 194) e os trechos à montante destas descaracterizados (Figura
195 a Figura 197). Observa-se que esse curso d’água corre a céu aberto e sem
interferências em praticamente todo o seu percurso, com exceção do ponto R4 (Figura
198), onde foi construída uma pequena barreira de concreto no leito do curso d’água
com intuito de represar água, e o ponto R10 (Figura 200) onde há trecho tubulado sob
via de passagem.
O curso d’água “AU” corre livremente em seu leito natural, sem interferências,
até o ponto R52, onde possui parte tubulada com passagem de via (Figura 201),
voltando a correr a céu aberto. O curso d’água é novamente tubulado entre os pontos
R53 e R54 ( Figura 202 e Figura 203), a partir do último ponto volta correr livremente
até desaguar no Rio do Peixe.
Figura 192: Representação dos cursos d’água rio do Peixe, “AU” e “AU2” e trechos descaracterizados.
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Figura 193: Representação de nascente do curso d'água "AU2" no ponto R69.

Figura 194: Nascente do curso d'água "AU2" no ponto 266.
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Figura 195:Trecho de drenagem descaracterizado no ponto R3.

Figura 196: Trecho de drenagem descaracterizado no ponto R6.
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Figura 197:Trecho SDS descaracterizado, no ponto R9

Figura 198:Barreira de concreto construída no leito do curso d'água "AU2", no ponto R4.
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Figura 199: Lago em afluente do curso d’água “AU2”, no ponto R8.

Figura 200: Início do trecho tubulado do curso d'água "AU2" no ponto R10.
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Figura 201: Trecho tubulado sob via de passagem no ponto R52.

Figura 202: Início de trecho tubulado no ponto R53.
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Figura 203: Término de trecho tubulado no ponto R54.

A articulação C5 (Figura 204) apresenta os cursos d’água “AA”, “Q” e o
Córrego da Sanga. A nascente do curso d’água “AA” foi atualizada e o trecho à
montante descaracterizado (Figura 205). O curso d’água “AA” corre a céu aberto em
praticamente toda a sua extensão, com apenas um pequeno trecho tubulado sob via
de passagem (Figura 206). O Córrego da Sanga possui curso bastante alterado
devido ao processo de urbanização, com trechos retificados e trechos tubulados
(Figura 207 a Figura 212).
No ponto R168 é possível observar a existência de área úmida, a partir do
qual se origina um curso de água (Figura 213).
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Figura 204: Representação dos cursos d’água Córrego da Sanga e “AA” e trechos descaracterizados.

Figura 205: Montante do curso d’água “AA”, no ponto R216
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Figura 206: Início de trecho tubulado do curso d’água “AA”, no ponto R215.

Figura 207: Término de primeiro trecho tubulado do Córrego da Sanga no ponto R223.
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Figura 208:Término do segundo trecho tubulado do Córrego da Sanga no ponto R227.

Figura 209: Trecho tubulado do Córrego da Sanga, no ponto R228.
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Figura 210: Fim do trecho tubulado do curso d’água no ponto R229.

Figura 211: Início de trecho tubulado no ponto R218.
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Figura 212: Término de trecho tubulado no Córrego da Sanga no ponto R217.

Figura 213: Área úmida no ponto R168.
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Na articulação C6 (Figura 214) observa-se os cursos d’água “P1” e “P” e
outros cursos não reambulados. O curso d’água P1 tem sua origem fora do perímetro
urbano, escoando a céu aberto em praticamente todo o seu percurso, sendo tubulado
apenas em trechos onde há passagem de vias, conforme Figura 215 e Figura 216.
O curso d’água “P” possui quatro trechos tubulados ao longo do seu percurso
(Figura 217 a Figura 219), passando a correr livremente e sem interferências após o
ponto onde recebe contribuição do curso d’água “P1.
Figura 214: Representação dos cursos d’água “P” e “P1”, trechos descaracterizados e não
reambulados.
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Figura 215: Término de trecho tubulado no curso d'água "P1", no ponto R36.

Figura 216: Representação de trecho tubulado do curso d'água "P1", no ponto R35.
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Figura 217: Término do primeiro trecho tubulado no curso d'água "P", no ponto R32.

Figura 218: Término do segundo trecho tubulado no curso d'água "P", no ponto R33.
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Figura 219: Ponto anterior ao início do terceiro trecho tubulado no curso d'água "P", no ponto R34.

A articulação C7 (Figura 220) apresenta o curso d’água “N” e o Rio das Pedras
e outros cursos d’água não reambulados. Todos os cursos d’água desta articulação
correm a céu aberto, sem interferências antrópicas.
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Figura 220: Representação dos cursos d’água Rio do Peixe, “N” e trechos não reambulados.

A articulação C8 (Figura 221) representa dos cursos d’água ”A”, “A3”, “A4”,
“D”, “K”, trechos não reambulados e trechos de drenagem SDS descaracterizados. O
curso d’água “A” apresenta intervenção antrópica sendo tubulado em um trecho onde
há passagem de via, o restante do seu curso escoa livremente. Os demais cursos
tiveram suas nascentes localizadas, e escoam sem nenhuma intervenção humana.
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Figura 221: Representação dos cursos d’água ”A”, “A3”, “A4”, “D” e “K”, trechos de drenagem SDS
descaracterizados e trechos não reambulados.

Figura 222: Nascente curso d’água “K” no ponto R96.
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Figura 223: Nascente curso d’água “A4” e açude no ponto R99.

Figura 224: Saída tubulação curso d’água “A” no ponto R100.
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Figura 225: Foz do curso d’água “A4” no ponto R101.

Figura 226: Nascente curso d’água “A3” no ponto R173.
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Figura 227: Açude no ponto R174.

Figura 228: Nascente curso d’água no ponto R175.
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Figura 229: Início tubulação curso d’água “A3” no ponto R176.

Na articulação C9 (Figura 230) representa o Rio das Pedras, que corre a céu
aberto sem interferências durante quase todo o seu percurso. Estando conectado a
um açude através de trecho tubulado no ponto R172 (Figura 232). Conforme
levantando em campo, alguns cursos foram descaracterizados por não se tratarem de
curso d’água(Figura 233 e Figura 234).
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Figura 230: Representação do curso d’água Rio das Pedras e trechos descaracterizados.

Figura 231: Ponte sobre o Rio das Pedras no ponto R97.
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Figura 232: Saída tubulação no ponto R172.

Figura 233: Trecho descaracterizado no ponto R45.
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Figura 234: Lagoa com trecho descaracterizado à montante, no ponto R118.

A articulação D2 (Figura 235) representa trecho de drenagem dos cursos
d’água do rio do Peixe, “BN4”, “BO” e trechos de drenagem SDS descaracterizados.
Os cursos hídricos “BN4” e “BO” sofreram interferência antrópica, os demais correm
a céu aberto, sem nenhuma intervenção.
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Figura 235:Representação dos cursos d’água Rio do Peixe, “BN4” e “BO” e trechos descaracterizados.

Figura 236: Início tubulação no ponto 122.
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A articulação D3 (Figura 237) representa trecho de drenagem dos cursos
d’água do rio do Peixe e “BM”, trechos não reambulados e trechos de drenagem SDS
descaracterizados. Os cursos d’água “BM”, tem sua nascente tubulada, e o curso
d’água ao sul também possui parte tubulada, os demais cursos correm a céu aberto,
sem nenhuma intervenção.
Figura 237: Representação dos cursos d’água Rio do Peixe e “BM” e trechos descaracterizados.
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Figura 238: Início tubulação no ponto 63.

Figura 239: Início tubulação no ponto 64.
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Figura 240: Curso d’água “BM” no ponto 222.

A articulação D4 (Figura 241) representa trecho de drenagem do curso d’água
do rio do Peixe, trechos tubulados e trechos de drenagem SDS descaracterizados. O
rio do Peixe corre a céu aberto, sem nenhuma intervenção, o seu afluente sofre várias
intervenções ao longo do seu curso por encontrar-se em área urbanizada.
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Figura 241: Representação do curso d’água Rio do Peixe, trechos tubulados e trechos
descaracterizados.

Figura 242: Nascente curso d’água no ponto 18.
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Figura 243: Nascente curso d’água no ponto 19.

Figura 244: Início tubulação no ponto R20.
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Figura 245: Início tubulação no ponto R21.

Figura 246: Saída tubulação no ponto R22.
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Figura 247: Início tubulação no ponto R23.

Figura 248: Saída tubulação no ponto R24.
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Figura 249: Início tubulação no ponto R25.

Figura 250: Trecho de drenagem descaracterizado no ponto R26.
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Figura 251: Início tubulação no ponto R66.

A articulação D5 (Figura 252) representa trecho de drenagem dos cursos
d’água Córrego da Sanga, “Q2” e demais afluentes, trechos tubulados e trechos de
drenagem SDS descaracterizados. O curso d’água “Q2” corre livremente, sem
nenhuma intervenção, os demais cursos d’água sofrem várias intervenções ao longo
dos seus cursos por encontrarem-se em áreas urbanizadas.
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Figura 252: Representação dos cursos d’água Córrego da Sanga e “Q2”, trechos tubulados e trechos
descaracterizados.

Figura 253:Nascente curso d’água no ponto R13.
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Figura 254: Saída tubulação no ponto R27.

Figura 255: Curso d’água Córrego da Sanga no ponto R28.
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Figura 256: Saída tubulação no ponto R29.

Figura 257: Início tubulação no ponto R30.
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Figura 258: Curso d’água Córrego da Sanga no ponto R31.

Figura 259: Saída tubulação no ponto R72.
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Figura 260: Área úmida no ponto R73.

Figura 261: Nascente curso d’água no ponto R186.
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Figura 262: Açude no ponto R187.

Figura 263: Nascente curso d’água (esgoto) no ponto R195.
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Figura 264: Trecho tubulado (tubulação quebrada) no ponto R230.

Figura 265: Início tubulação no ponto R231.
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Figura 266: Início tubulação no ponto R232.

Figura 267: Nascente curso d’água no ponto R233.
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A articulação D6 (Figura 268) representa trecho de drenagem dos cursos
d’água do rio das Pedras, “O”, “Q” e “Q1” e trechos de drenagem SDS
descaracterizados. Todos cursos hídricos correm a céu aberto, sem nenhuma
intervenção.
Figura 268: Representação dos cursos d’água Rio das Pedras, “O”, “P”, “Q”, “Q1” e trechos
descaracterizados.
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Figura 269: Nascente curso d’água “O” no ponto R104.

A articulação D7 (Figura 270) representa trecho de drenagem dos cursos
d’água do rio das Pedras, córrego dos porcos e “K” e trechos de drenagem SDS
descaracterizados. O curso “K” e córrego dos Porcos encontram-se tubulados, para
travessia das vias e em locais urbanizados, os demais cursos hídricos correm a céu
aberto, sem intervenção.
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Figura 270: Representação dos cursos d’água Rio das Pedras, Córrego dos Porcos e “K” e trechos
descaracterizados.

Figura 271: Trecho descaracterizados no ponto R40.
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Figura 272: Representação início tubulação no ponto R41.

Figura 273: Representação início tubulação no ponto R42.
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Figura 274: Representação saída tubulação no ponto R43.

Figura 275: Saída tubulação ponto R178.
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Figura 276: Trecho descaracterizado no ponto R184.

Figura 277:Nascente curso d’água no ponto R185.
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A articulação D8 (Figura 278) representa trecho de drenagem dos cursos
d’água “I”, “H” e “J”, parte tubulada e trechos de drenagem SDS descaracterizados. O
curso “J” possui parte tubulada em área urbanizada, os demais cursos hídricos correm
a céu aberto, sem intervenção.
Figura 278: Representação dos cursos d’água “I”, “H” e “J”, parte tubulada e trechos descaracterizados.
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Figura 279:Trecho de drenagem SDS descaracterizado no ponto R113.

Figura 280: Cursos d’água no ponto R115.
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Figura 281: Nascente cursos d’água “J” no ponto R121.

Figura 282: Parte tubulada do curso d’água “J” no ponto R177.
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Figura 283: Nascente do curso d’água no ponto R180.

A articulação D9 (Figura 284) representa trecho de drenagem dos cursos
d’água “A” e “BZ” e trechos de drenagem SDS descaracterizados. Ambos cursos
correm a céu aberto, sem intervenções antrópicas.

207

Figura 284: Representação dos cursos d’água “A” e “BZ” e trechos descaracterizados.

Figura 285: Nascente do curso d’água no ponto R117.
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Figura 286: Nascente do curso d’água no ponto R119.

209

