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RESUMO 

Toda urbanização transforma significativamente uma sub bacia hidrográfica que também tranfere os 
resultados dos impactos desta transformação para a bacia principal a qual está inserida. Sendo as 
bacias ou sub bacias hidrográficas áreas delimitadas por divisores de água, estas são também 
definidas por suas funções, que é a de drenar as águas pluviais conduzindo-as até o rio principal. 
Antes das transformações pela urbanização o sistema de drenagem acontece naturalmente e a taxa 
de escoamento superficial possui valores dentro de faixas que não provocam inundações bruscas. Se 
há transformações, há também a necessidade de acompanhamento das mudanças para conhecimento 
e controle das variáveis que compõem o sistema. Sendo as inundações um dos eventos que mais 
aflingem com prejuízos e insegurança à população, aumenta cada vez mais a necessidade de 
acompanhamento das alterações das variáveis hidrológicas de uma bacia hidrográfica e todo seu 
sistema de drenagem. Assim, a descaracterização da hidrografia e suas transformações devem ser 
monitoradas juntamente com a expansão urbana. Neste contexto,  com o uso de fotografia aéreas e 
terrestres e bases cartográficas, este trabalho identifica as transformações hidrológicas apontando a 
descaracterização de uma bacia hidrográfica pela expansão urbana. 
 
Palavras chave: Bacias hidrográficas, Expansão urbana, Descaracterização de bacias hidrográficas.  
 

ABSTRACT 

All urbanization transforms significant a sub basin that also the results of impacts this 
transformation to the main basin which is inserted. As the basins or sub watershed areas delimited 
by top of the hills, these are also defined by their functions, which is to drain the rainwater leading 
them to the main river. Before urbanization changes the drainage system occurs naturally and the 
rate of runoff has values within ranges that do not cause flash floods. If there are changes, there is 
also a need for monitoring of changes to knowledge and control of variables that make up the 
system. As a flood of events that afflicted with more losses and insecurity for the population, 
steadily increasing the need for monitoring of changes in hydrological variables of an entire river 
basin and its drainage system. Thus, the losing the characterization of hydrography and its changes 
should be monitored along with urban sprawl. In this context, the use of aerial and ground 
photography and cartographic databases, this paper identifies the hydrological changes pointing to 
the losing the characterization of a watershed for urban expansion. 
 
key words: river basins, urban expansion, losing the characterization watershed. 
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1. INTRODUÇÃO 

Historicamente, os rios têm sido uma presença constante na formação e crescimento das 

cidades. Desde os primórdios das civilizações, por uma questão de sobrevivência e utilidade, 

servem como fonte de recursos e meio de circulação. Estes rios, em termos hidrologicos  são  a 

única saída da rede de drenagem que compoem a bacia hidrográfica no qual estão inseridos e o 

comportamento desta rede de drenagem depende de suas características geológicas, 

geomorfológicas, pedológicas e de vegetação, assim como das características incidentes.  

As bacias hidrográficas dependem principalmente da existência de componentes de 

armazenamento e escoamento, assim como da existência de um sistema de drenagem definido 

(BLACK, 1977). 

 Para Tucci, 2005, o homem dimensiona seu sistema com total controle, tal como a estrutura 

de um edifício, diferentemente de uma bacia hidrográfica, que não é dimensionada mas que é 

resultado de processos naturais. 

A bacia hidrográfica é um sistema dinâmico, naturalmente e inicialmente lapidado pelas 

ações da natureza, e que a partir de um determinado momento, tem suas transformações aceleradas 

pelas ações de seu maior agente impactante, o homem. 

A urbanização é uma das ações humanas de maior impacto em uma bacia hidrográfica, onde 

pode-se registrar na ocupação do solo para moradias, trabalho e lazer. Sem dúvida que as 

catástrofes impostas pela natureza, reações adversas a forma de uso, são as piores respostas. 

A ocupação comumente definida como desordenada é assim denominada por desenvolver-se 

sem conhecimentos específicos de suas características físicas, histórica e até mesmo do 

comportamento humano dentro da bacia hidrográfica, não devendo ser sempre ligadas a questões de 

ordem legal. As legislações brasileiras, historicamente, conduzem ao uso e ocupação do solo, 

basicamente focados em sistemas viários, taxas de ocupações, índices de aproveitamentos, 

afastamentos e número de pavimentos. Todas estas questões são importantes e indispensáveis, 

porém necessitam estar apoiadas com maior aprofundamento em conhecimentos do locais 

relacionados à bacia hidrográfica. 

Conhecer as características físicas, morfológicas, climáticas e potencialidades de cada bacia 

hidrográfica, pode proporcionar maior segurança e adoção de medidas mais criteriosas. Ainda não 

temos o privilégio de encontrar em planos diretores, regulamentações, índices ou taxas baseados em 

dados científicos, caso muito particular dos recursos hídricos. 

A rede hidrográfica é claramente ignorada, isto pode ser facilmente constatado ao estudar-se 

e comparar-se um mapa topográfico com as características preservadas ainda no início urbanização 

e um outro, anos depois com uma cidade consolidada.  
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O conceito de drenagem de uma bacia hidrográfica natural, ou seja, antes de qualquer 

antropização, não condiz com a adotada para áreas urbanizadas, denominada drenagem urbana. Na 

bacia hidrográfica natural, o escoamento superficial alem de ser muito menor do que na drenagem 

urbana, escoa naturalmente por rios, córregos e canais  perenes ou intermitentes. Na drenagem 

urbana além do escoamento superficial ser largamente maior do que na bacia natural, este é 

conduzido ao rio principal via canais fechados subterrâneos. Em resumo, as águas pluviais que 

precipitam sobre uma bacia natural é em sua maioria absorvida pelo solo com distribuição 

uniformizada por toda a área. Enquanto que a drenagem de um centro urbano baseia-se em 

acumular vazões tranportá-las via canalizações suterrâneas e descarregá-las a jusante em um ponto 

comum, exigindo seções dimensionadas adequadamente para facilitar a descarga e drenagem da 

bacia.  

O aumento das descargas evoluem com o gradual aumento da impermeabilização do solo 

pelas edificações e as pavimentações, que impedem a infiltração. Evento paralelo e também 

consequente da expansão urbana, os sistemas de drenagem urbana, incluindo no contexto geral, as 

vias de circulação, faz o papel da rede hidrográfica, de forma artificialmente. Por ser um sistema 

com alto grau de impermeabilização, somando as pavimentações de vias e canalizações, impedem a 

infiltração das águas no solo, evitando o reabastecimento do lençol freático e elevando as descargas 

nos pontos jusantes. Em eventos de altíssima intensidade, ocorrem vazões elevadas nos pontos de 

descarga provocando inundações bruscas. 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

Os materias utilizados neste trabalho são todos tomados da bacia do Rio Criciúma, com 

análises sobre imagens aéreas de 1956 e 2006 e bases cartográficas 1957 e 2001 atualizada para 

2006.  

O  município de Criciúma localiza-se no estado de Santa Catarina, região sul do Brasil entre 

as latitudes 28°37’00’’ a 28°52’ 30’’ Sul, e entre as longitudes 49°10’00’’ a 49°30’00’’ Oeste, 

figura 1. 
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 Figura 1: Localização do município de Criciúma, Santa Catarina, Brasil. 

 

3. DESCARACTERIZAÇÃO DA REDE HIDROGRÁFICA 

Os efeitos provocados pela evolução da urbanização geralmente só são observados após 

frequencias de eventos naturais fora do controle humano como enchentes e inundações, por 

exemplo. As ações dos gestores públicos e da comunidade passam desapercebidas ao longo de 

vários anos, para então serem somente avaliadas com perdas materiais e muitas vezes de vidas 

humanas, aparentando serem estes quesitos as únicas medidas avaliativas de todo este processo. 

Ao observar-se as feições de uma cidade sobre uma imagem aérea de uma determinada data 

que represente um período histórico de uma cidade, pode-se parecer que não seria difícil controlar 

tais eventos. Porém, as ações de planejamento vão muito além de questões puramente técnica de 

engenharia e arquitetura. Ciências até então ignoradas como a hidrologia, hidráulica, cadastro 

técnico e até mesmo o comportamento humano, precisam ser trazidas ao cenário do planejamento 

urbano para que sejam vislumbrados eventos catastróficos como são as enchentes e inundações. 

A figura 2 é uma imagem aérea da bacia do rio Criciúma do ano de 1956, onde percebe-se 

que a vegetação já estava suprimida para uso agrícola e urbano. Nota-se que a parcela ocupada pela 

urbanização, apesar da nítida expansão, é muito inferior àquela em que não há edificações ou de uso 

residencial. 
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Figura 2: Bacia do Criciúma em 1956. 

Após 54 anos, motivada pela alta produção de carvão mineral, o município transformou-se 

em pólo regional sendo a principal cidade do sul de Santa Catarina, recebendo durante este período 

milhares de emigrantes. Com este evento a população passa de 57.262 habitantes para 192.236 

habitantes numa taxa média anual de crescimento tendo como base estes dois períodos, de 6,22 % 

ao ano. 

O crescimento populacional concentrado na bacia do rio Criciúma transforma toda a 

paisagem, figura 3, alterando drasticamente o uso do solo com edificações e pavimentações.  

 
Figura 3: Bacia do rio Criciúma em 2006 
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3.1. HIDROLOGIA NO PLANEJAMENTO URBANO 

Não é comum em interpretação de imagens aéreas, encontrarmos avaliações das feições que 

caracterizam a hidrologia da bacia hidrográfica, além de declividades das vertentes. Enchentes e 

inundações bruscas podem ser avaliadas e previstas antecipadamente quando se caracteriza a bacia 

hidrográfica hidrologicamente. Estes eventos naturais não podem ser evitados, mas com estudos 

aprofundados podem-se evitar conseqüências drásticas e preservar as pessoas e seus patrimônios. 

Neste contexto, as imagens aéreas podem fornecer feições hidrológicas para interpretação e 

caracterização das bacias hidrográficas, sejam estas a serem ocupadas ou com suas cidades já 

consolidadas. 

A caracterização hidrológica pode fornecer parâmetros de transformação local para controle 

de uso e ocupação do solo. A rede hidrográfica de uma bacia apresenta-se como maior e mais 

importante característica física de uma bacia e fácil de identificar-se numa simples interpretação de 

uma imagem aérea. A figura 4 apresenta a hidrografia da bacia do Rio Criciúma em 1956, onde sua 

malha de rios perenes e intermitentes ainda apresentam-se praticamente preservados, conduzindo 

suas águas até o drenante principal, o Rio Criciúma. 

 

 
Figura 4: Hidrografia da bacia do Rio Criciúma em 1956 
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Nesta imagem estão destacados todos os canais condutores naturais de águas pluviais, sejam 

eles rios perenes ou intermitentes por hierarquia, sendo na cor amarela os rios de 1ª ordem, na cor 

verde os rios de 2ª ordem, na cor azul claro aqueles de 3ª ordem e de 4ª ordem em azul escuro, 

representando o Rio Criciúma. 

Nesta data a hidrografia estava completamente aparente com apenas 17 pontos canalizados 

para passagem das vias de circulação. O rio principal apresenta no ano de 1956, um total canalizado 

de 462m para passagem sob ruas e em alguns trechos sob edificações.  

A figura 5 apresenta a mesma bacia em 2010, com a cidade e seus centros urbanizados 

consolidados. A rede hidrográfica representada em vermelho encontra-se completamente 

canalizada, caminhos onde as águas pluviais devem percorrer até o rio Criciúma, representado em 

preto o trecho canalizado. A representação em amarelo são os canais que ainda escoam 

superficialmente, mas que acabam descarregando nos canais subterrâneos. 

 

 
Figura 5: Bacia hidrográfica de 1956 sobreposta na área urbanizada de 2010. 

 

Quando a rede hidrográfica deixa de cumprir seu papel de coletar e escoar superficialmente 

as águas pluviais devido à supressão para a consolidação da urbanização, esta passa a ser substituída 

pelas vias urbanas. As ruas urbanas são agora as responsáveis por coletar e transportar por suas 
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sarjetas as águas pluviais, transferindo-as para as redes subterrâneas utilizando para isto, as caixas 

coletoras. 

A figura 6 apresenta a malha viária da bacia do rio Criciúma, esta responsável pela coleta e 

transporte das águas superficiais até o rio Criciúma. Além do nítido aumento da quantidade e 

comprimento das drenagens, aumentando significativamente os caminhos para as águas chegarem 

até o destino final, o exutório, há também agora os dispositivos do sistema de drenagem urbana a 

serem vencidos pelas águas, tais como caixas coletoras, poços de visitas, caixas de transferências 

entre outros. 

 
Figura 6: Malha viária dentro dos limites da bacia hidrográfica no ano de 2001 

 

3.2. DESCARACTERIZAÇÃO DO RIO CRICIÚMA 

Os efeitos provocados pela evolução desorganizada e imprudente da urbanização sobre o rio 

Criciúma são hoje lembrados a cada previsão meteorológica com indice de pluviosidade acima da 

normalidade. Porem os primeiros estudos para planejamento da cidade indicam que havia 

preocupações em não construir-se às margens do rio Criciúma. Pode-se ver esta intenção pelo 

exposto no artigo 1º do primeiro Plano Urbanístico do municipio, Lei nº 208 de 3 de Julho de 1957. 

 “Art 1o – Fica aprovado o plano urbanístico de Criciúma, autorizado pela Lei nr. 

107, de 22  de setembro de 1953, com todas as especificações constantes da 

respectiva planta, exceto as  seguintes:  
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 a) Avenida paralela ao Rio Criciúma, no trecho compreendido entre as ruas 

Marechal  Deodoro e Henrique Lage 

 b) Áreas verdes compreendidas nos espaços laterais à Igreja Matriz, em terrenos 

pertencentes  à Mitra Arquidiocesan 

 § único – A supressão do trecho indicado na alínea “ a “ deste artigo não 

prejudicará a  canalização do Rio Criciúma, cujo traçado previsto no plano não sofrerá 

modificação. 

 

Em 1967 surge a primeira inundação localizada na bacia hidrografica do rio Criciuma, fato 

este que se tornou recorrente e nem mesmo as frequentes catástrofes naturais que abateram-se sobre 

o centro da cidade, mudou a visão daqueles que de forma política ou econômica podem influenciar 

nas decisões dos rumos do crescimento. Este descaso não é privilégio destas pessoas que hoje 

regem o município, a falta de critério inicia-se nos primeiros movimentos registrados nos planos 

iniciais de ordenamento territorial juntamente com a consolidação do centro urbano às margens do 

rio Criciúma (Figura 2 a,b). 

 

(a) Inicio da ocupação urbana as 

margens do Rio Criciúma em 1920. 

Fonte: Foto Zapelini 

(b)Estagio atual da ocupação urbana 

em 2011, com o rio Criciúma canalizado e 

coberto por uma edificação. 

Fonte: Foto do autor. 

Figura 2 -  Evoluçaõ da ocupação urbana em um mesmo ponto do municipio de Criciuma, SC. 

 

 

No final da decada de 1950 tiveram inicio, no centro da cidade, as primeiras obras de 

canalização do rio Criciuma pela aproximação das edificações às suas margens (Figura 3 a e b).  

Rio Criciúma 
Sob este edifício 

Edifício em 2011 Rio Criciúma Edifício em 1920 
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(a) Trecho da obra de canalização do 

rio Criciuma em concreto armado. 

(b) Trecho da obra de canalização do 

rio Criciuma em pedra de granito 

Figura 3 -  Obra de canalização do rio Criciuma, decada de 50. 

Fonte: Arquivo histórico Municipal Pedro Milanez. 

 

Sobre as paredes estruturais de pedra, aos poucos o Rio vai recebendo cobertura com laje de 

concreto armado (Figura 4), confinando-o completamente e aos terrenos lindeiros, somando-se as 

áreas que antes pertenciam ao rio. Com o Rio “escondido”, esconde-se também os efluentes 

domésticos, os resíduos sólidos e o mau cheiro, ficando o espaço fica livre para as edificações 

avançarem “rio a dentro”. 

 
Figura 4 - Canalização em do rio Criciúma em 2011, sob passagem de rua. 

Fonte: Acervo autor. 

 

Impulsionados por este fato e agravados pelo falta de fiscalização e de bom senso, paredes 

foram erguidas sobre a linha das margens, sacadas sobre a calha do rio e uma serie de outras 

irregularidades que acarretaram na diminuição da seção do rio (Figura 5 a,b,c e d).  
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(a) (b) 

(c) (d) 

Figura 5 – Avanços das edificações sobre o Rio Criciuma. 

Fonte: Acervo do autor. 

         

Há casos em que o confinamento do rio Criciúma permitiu o amembramento de 

propriedades ignorando o limite físico natural, ou seja, o próprio rio (Figura 6). Como exemplo 

podemos citar o caso de um Shopping Center, localizado na área central do município. Neste caso, 

o edifício construído não apenas atinge as margens, mas também foi construído sobre o curso da 

água, fazendo com que seu traçado e a descarga das águas acontece em um ambiente 

completamente confinado abaixo do subsolo (Figura 7). Esta edificação possui suas garagens com 

piso abaixo no nível das margens do curso da água ( aproximadamente  90 cm ) e, em função disto,  

houve a necessidade da construção de rampas para passagens dos veículos de um lado a outro do 

rio.  
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Figura 6 - Edifício do shopping sobre o Rio Criciúma. 

 

 
Figura 7 - Garagem do shopping com a passagem sobre o rio Criciúma 

 

3.3. EVOLUÇÃO DA CANALIZAÇÃO DO RIO CRICIÚMA EM MEIO À 

URBANIZAÇÃO 

 

O adensamento populacional e a pressão urbana contribuíram para uma significativa 

alteração da paisagem, substituindo ao longo dos anos o leito natural do rio Criciúma, por lajes de 

concreto e edificações (Figuras 8 e 9). 
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Figura 8 - Traçado do rio no centro da cidade sobre a base cartográfica de 1957. 

 

 
Figura 9 - Traçado do rio no centro da cidade sobre a aérea de 1956  

 

A analise da base cartográfica de 1957 com a sobreposição do rio Criciúma e seu traçado 

ainda original entre os trechos 1 e 2  permite a avaliação da extensão da urbanização e a 

quantificação dos trechos já canalizados. Em 1957, o trecho entre os pontos 1 e 2, media 2.550 m, 

sendo que deste total apenas 409 m estavam canalizados , ou seja, representando 16,04%  do seu 

total. Deste total canalizado, 240 m estavam situados dentro de propriedades particulares e 169 m 

em áreas publicas como bueiros ou pontes.  

A mesma analise foi realizada utilizando-se a base cartográfica de 2009. Constatou-se neste 

caso, que houve uma redução de 384 m no comprimento do trecho compreendido entre os pontos 1 

e 2, resultando em um comprimento total de 2.166 m para o trecho compreendido entre estes dois 
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pontos. Em contrapartida os trechos canalizados aumentarem 362 %, totalizando 1.480 m 

canalizados (Figuras 10 a e b). A este aumento dos trechos canalizados pode ser associado o 

surgimento de alguns pontos críticos de alagamento, resultantes de chuvas intensas de baixa 

duração. 

 

 

(a) 

 

(b) 

Legenda: 

 Traçado do rio Criciúma 

 Trechos canalizados no rio Criciúma 

                Pontos críticos de alagamento 

 

Figura 10 – Identificação do traçado do rio Criciúma no centro da cidade. 
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Para os problemas atuais de alagamentos no centro do município, a municipalidade está 

iniciando a implação de um canal auxiliar ao rio Criciúma com desembolso na ordem de vinte e três 

milhões de reais. 

 

4. CONCLUSÃO 

Com o crescimento da área, ocupada pela urbanização, a impermeabilização do solo cresceu 

exponencialmente. Vales, canais, nascentes e rios foram canalizados e inseridos no sistema de 

drenagem urbana, onde toda a água precipitada é capitada e transportada até o ponto de descarga da 

bacia. As águas presentes dentro da área da bacia oriunda de nascentes passaram a escoar por 

galerias fechadas e subterrâneas, integrando-se a microdrenagem relocadas paralelamente e abaixo 

das vias de circulação pavimentadas. Nesta nova configuração da drenagem da bacia, estas águas 

não mais infiltram-se somando-se às águas de precipitação elevando as vazões descarregadas a 

jusante, ultrapassando a capacidade de descarga do exutório. Os valores comparativos são 

apresentados no quadro 3. 

A drenagem natural da bacia hidrográfica atendia a uma forma de drenagem pluvial mais 

adequado onde permitia a retenção da maior parcela das precipitações dentro de seus próprios 

limites.  

Estas novas características reduzem a parcela de água absorvida pelo solo removendo toda a 

água da bacia enquanto que nas características iniciais, o processo se dava de forma inversa, a maior 

parcela das águas precipitadas infiltravam, resultando em taxas de escoamentos superficiais com 

valores inexpressivos e sem riscos de cheias. 

 

A canalização do rio Criciúma iniciou por concessão de lei, ainda em 1953, sendo 

consolidada em 1957 com agravantes, pois a Lei 107/1953 projetava uma avenida ao longo de todo 

o rio Criciúma com a canalização deste, assim não teria edificação sobrepondo a calha de descarga. 

A Lei 208/1957 contribuiu para o agravamento da situação, pois suprimiu a avenida num trecho 

crítico no centro da cidade e legalizou a ocupação do rio por edificações. 

A falta de conhecimento em hidrologia e hidrografia tanto por parte dos gestores públicos, 

dos empreendedores como também daqueles profissionais da engenharia e arquitetura permitiu a 

supressão da quase totalidade da rede hidrográfica e seu drenante principal, o rio Criciúma. Nem 

mesmo o aumento das frequencias de inundações conseguiu reduzir a canalização não só do rio, 

mas de todos os seus tributários. Por conta de todas estas ações ao longo deste período aqui 

analizado, hoje é necessário propor-se soluções ainda que sejam com dispêndio volumoso dos 

cofres públicos, não tem-se a absoluta certeza da eficácia, caso do canal auxiliar ao rio Criciúma, o 

qual já está em execução. O canal auxiliar proposto poderá amenizar parte dos problemas no 
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entorno de onde será implantado, muito próximo e paralelamente ao rio. Porém, a bacia de 

contribuição está completamente urbanizada, e os problemas de alagamentos também ocorrem 

longe das margens, provocados pela canalização da rede hidrográfica. 
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