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RESUMO

O Município de Joinville constitui o maior polo industrial do estado de
Santa Catarina. Por outro lado, situa-se numa região extremamente sensível do
ponto de vista fisiográfico-ambiental, face a apresentar aproximadamente 66%
do seu território constituído por encostas e planalto da Serra do Mar, 29o/o por
planícies sedimentares com morros isolados com larga presença de sedimentos
de turfa e 5o/o por manguezais.

A presente tese de doutoramento demonstra a necessidade de se desenvol-
ver um planejamento do uso e ocupação do solo compatível com as característi-
cas físicas da região. Este planejamento tem como base o conhecimento geológi-
co, facilitando na tomada de decisões e na previsão orçamentária de projetos
públicos e privados.

O conhecimento geológico, associado ao estudo da declividade, mostra as

zonas que não devem ser ocupadas devido a dificuldade, ou mesmo impossibili-
dade de implantação de determinados projetos.

Um outro dado básico para o desenvolvimento urbano-industrial-agrícola
compatível com as características físicas da região é o potencial hídrico, seja
superficial ou subterrâneo.

A atividade minerâria é fundamental para a construção civil, mas por outro
lado deve ser excecutada com um mínimo de efeito ambiental.

Os dados geológico-estruturais, geomorfológicos e hidrológicos foram reu-
nidos em cartas temáticas a fim de fornecer informações para órgãos públicos e

privados, auxiliando na tomada de decisões sobre uso e ocupação territorial
sobre o Município de Joinville.



ABSTRACT

Joinville's county is the greatest industrial center in the state of Santa
Catarina. However the county is located in an extremely sensitive region according
to the physiographical enviromental point of view, The region presents 66% of
it's territory formed by high slopes and plateaus of "Serra do Mar", 29%o is
formed by sedimentary plains with isolated mountains with a large presence of
turfe and sediments and 5Yo is formed by swamps.

The present doctorship thesis estates the necessity of the development of a
planning in how to use and how to occupy the soil regarding the physical
characteristics ofthe region. The base ofthis planning is the geological knowledge
that provides easier and more suitable ways for the decision taken and the
prediction of financial budget made by public and private projects.

The geological knowledge of the region, associated to the declivity study
show zones that must not be occupied due to the diffrculty or even total impermaint
for the accomplishment of certain projects.

Another basic data for the urban-industrial-agricultural development
compatible with the physical characteristics of the region is it's hydro potencial
either on the surface or in the underground.

The mineral activity is fundamental for civil building; once is made affecting
the environment the least.

The structural-geologic, geomorphologics and hydrologics datas were
compounded in thematic charts to provide Public Agencies and Private enterprises
with the information to help them in how to best implement the use and the
occupation of the soil and territory of Joinville's county.
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INTRODUÇÃO

1.1- Localização e dados gerais de Joinville

o Município de Joinville está situado na porção nordeste do Estado de Santa
catarina, região sul do País, limitado pelos paralelos 26o00' e 26"30' e meridianos
48o45' e 49" 10' [figura ol]. Ao norte faz divisa com o município de Garuva, a
leste com são Francisco do sul, ao sul com Araquari, Guaramirim e schroeder e,
a oeste com Campo Alegre e Jaraguá do Sul.

o acesso pode ser feito pela rodovia BR- I o I que liga as cidades de curitiba
a Florianópolis, distando de cada uma 135 e 184 km respectivamente. A rodovia
SC-3Ol é outro acesso a Joinville, ligando a BR-1Ol a BR-116, no sentido E-W,
na altura do Distrito de Pirabeiraba, assim como a BR-28O que tangencia o
municipio no extremo sul [figura Ol].

Constituindo-se polo regional de desenvolvimento, Joinville representa um
dos mais importantes parques industriais de Santa Catarina com aproximadamen-
te 7OO empresas. A maior parte dessas empresas pertence aos ramos
metal-mecânico, têxtil e plástico.

Esta cidade possui população, com aproximadamente 35O.OOO habitantes,
segundo o censo do I8GE,1991. A área total do Município é de 1183Km2, sendo
que 28%o correspondem ao perímetro urbano. O crescimento populacional hoje,
neste município, é estimado em 4Yo ao ano [censo IBGE,l991], como consequência
de seu vertiginoso processo de desenvolvimento, iniciado na década de 70.

A colonização de Joinville começou em março de 1851 com a chegada do
barco "COLON.", trazendo os primeiros imigrantes Europeus, que fundaram a
"Colônia Dona Francisca", hoje cidade de "Joinville", as mar gens do rio Ca-
choeira. Atualmente, a maior parte dos imigrantes são oriundos do interior do
Paranâ e Santa Catarina.

1.2- Objetivos

O objetivo deste trabalho foi de desenvolver uma metodologia para planejamento de
uso e ocupação do solo, no sentido da perspectiva ambiental das ciências da terra,
evitando catástrofes, conservando os recr¡rsos naturais e geralmente protegendo o meio
ambiente através do uso de princípios ecológicos. Isto envolve o entendimento dos
sistemas geológicos e planejamento adequado para cada ambiente específico. Esta
metodologia tem o objetivo mais amplo, com aplicação para todos os municípios litorâne-
os do Estado, bastando adaptâ-la emtermos de pesquisas específicas.

Pøg I
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o ineditismo deste trabalho fica caracterizado pela proposição de nova
metodologia para um melhor desenvolvimento econômicã municipal. A
metodologia foi baseada em trabalhos técnico científicos efetuados sobre o
assunto em outras áreas, tais como: National park Service (19g4); Rohse (19g7);
Duarte (1990); curtin, 1991 e Remy et al. (1991), entre outros, uiérn d" trabalhos
de campo e técnico científicos desenvolvidos e específicos para a região estuda-
da. Estes trabalhos objetivaram:

* a elaboração de um manual para investimentos públicos na terra, com
conservação dos recursos naturais e alerta aos planejadores e ao público em
geral, para os riscos geológicos;

* fornecer informações úteis para o orçamento e planejamento de constru-
ções, tais como ruas, esgotamento sanitário, abastecimento e instalações industriais
entre outros;

* levantamento dos recursos naturais tais como água, solo e depósitos
minerais, necessários ao desenvolvimento por parte do municipio,
compatibilizando-os com a sua conservação;

* estabelecer as áreas de risco geológico para fixar prioridades políticas e
programas no sentido de proteger a população de acidentes naturais, tais como
enchentes, escorregamentos e recalques de fundações.

A preocupação maior deste estudo foi mostrar a necessidade dessa
metodologia de estudos geológicos para o uso e ocupação territorial, compatível
com as características físicas da região.

1..3- Metodologia

A metodologia consistiu das seguintes etapas:

- Levantamento bibliográfico de todos os trabalhos publicados sobre a área
de estudo e sobre os assuntos aqui abordados.

- Levantamento de campo para mapeamento geológico/estrutural e

geomorfológico, acompanhado de fotointerpretação e coleta de amostras.

- Levantamento dos recursos hídricos disponíveis, quanto a quantidade e

qualidade, pontos de captação para abastecimento público e privado, além das
captações informais feitas por uma pequena parcela da população.

- Levantamento dos dados hidrometereológicos.
- Levantamento dos recursos minerais existentes, através da localização de

jazidas e potencialidades e aspectos legais das minerações.
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- Análise e interpretação dos dados obtidos nas etapas anteriores, pata a
feitura das cartas temáticas especÍficas, ou sejam: Carta Geológico-Estrutural,
Carta de Declividade, Carta de Risco Geológico, Carta de Recursos Potenciais
do Meio Físico e Carta de Aptidões do Meio Físico para o Planejamento de Uso
e Ocupação Territorial.
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2. GEOLOGIA

Este capítulo tem o sentido de caracterizar não só o substrato rochoso, mas
também o tipo de sedimento presente na região como um todo. O conhecimento
das características do subsolo anterior ao planejamento, facilita na tomada de
decisões e na previsão orçamentária de projetos públicos e privados entre outros.
Por exemplo, o conhecimento da atitude da xistosidade da rocha, obtida no
levantamento geológico/estrutural, em relação a um corte, pode ser importante
para evitar um deslizamento. Ou no caso de sedimentos, conhecendo-se a presen-
ça de depósitos de turfa, numa determinada região, com mais de seis metros de
espessura, pode-se modificar inteiramente o anteproj eto do sistema viário para
um distrito industrial, onde os caminhões carregam frequentemente mais de 30
toneladas. Só assim, pode-se evitar o recalque do subleito do sistema viário,
cujas soluções de engenharia são muito onerosas.

2.1- Geologia regional

A região do nordeste catarinense ou seja, do Município de Joinville e

adjacências, apresenta embasamento geológico correspondente aos terrenos pré-
cambrianos da Serra do Mar [Escudo Catarinense] e aos sedimentos recentes

[figura 02].
De leste para oeste, afloram as coberturas recentes formadas por depósitos

marinhos, mistos, aluviais e coluviais e uma grande área de rochas metamórficas
de alto grau, conhecidas na literatura geológica por Complexo Granulítico de

Santa Catarina [Schobbenhaus et alli, 1984; Artmann et alli, 1979] ou por
Maciço Mediano de Joinville [Hassui et alli, 1975] ou ainda por Craton Luis
Alves [Kaul, 19SO]. Estas rochas metamórficas de alto grau acham-se invadidas
por corpos graníticos pertencentes a Suite Intrusiva da Serra do Mar.

2.2- Geologia local

A geologia do perímetro urbano de Joinville é composta por uma predomi-
nância de gnaisse granulítico tendo subordinadamente ocorrência de gnaisse

bandado, quartzito, formação ferrífera, rocha meta-ultramáfica, anfibolito e lo-
calmente diabásio, além de sedimentos recentes [anexo 01].
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2.2. I - Tipos Litológicos:

2.2.1 .l- Gnaisse Granulítico com intercalações de rocha meta-ultramáfica e

anfibolito.
O gnaisse granulítico ocore na maior parte da cidade [anexo 0 I ]. Geralmen-

te está alterado intempericamente, originando regolito de çor ocre salpicado de

branco, extremamente argiloso. Quando a rocha é encontrada preservada do
intemperismo, apresenta cor cinza esverdeada, granulometria média [1-5 mm] e

mineralogia identificada no campo por feldspato esverdeado, piroxênio, anfibólio
e pouquíssimo quartzo. A textura dessa rocha é homogênea, dificultando muitas
vezes o reconhecimento de estruturas.

Na porção oeste da BR-l01, principalmente, ocorrem níveis de gnaisse

bandado, intercalado no gnaisse granulítico. A espessura das bandas é da ordem
de 1-1O cm. Também ocorrem bolsões métricos de gnaisse homogêneo cortado
por micro veios de espessura de l,Omm, envolto pelo gnaisse granulítico' É
comum a intercalação de lentes de anfibolito da ordem de 30 cm a 1,O metro de

comprimento e mais raramente de rocha metaultramáfica'

Petrograficamente o gnaisse granulítico é constituído por um predomínio de

plagioclásio, seguido de hornblenda, q]oartzo, hiperstênio, biotita, diopsídio,
além de traços de apatita, minerais opacos, epídoto e zírcão.

A estrutura geológica observada no gnaisse granulítico foi uma xistosidade.
Interessante observar que a xistosidade das lentes de anfibolito e rocha
metaultramáfica divergem da orientação da xistosidade presente no gnaisse

granulítico.
A rocha meta-ultramáfica ocorre sob duas formas: como lentes ou como

corpos individualizados [anexo 01]. Como lentes, a rocha meta-ultramáfica
aparece sempre alterada e de grão fino. Como corpos individualizados, a rocha
meta-ultramáfica aflora na parte norte do perímetro urbano em três regiões. Estes

corpos aparecem quase sempre preservados do intemperismo químico. A
granulometria é média a grossa e a composição é dada por piroxenitos e hornblenda
xistos. Os três corpos apresentam contatos bruscos com o gnaisse granulítico.
Sob o microscópio identifica-se um predomínio de olivina e diopsídio, seguidos
de hiperstênio. Identifica-se também traços de biotita e minerais opacos.

2.2.1.2- Gnaisse Bandado com intercalações de quartzito, formação ferrífe-
ra, rocha metaultramáfica e anfibolito.

Este gnaisse ocorre intercalado mais comumente com o quartzito [anexo
0ll.No entanto foi observado na ëtrea de afloramento do gnaisse granulítico a

oeste da BR-1Ol.A associação litológica foi o único critério capaz de diferenciar
as duas áreas de ocorrência .Megascopicamente não existe diferenças entre o
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gnaisse que ocorre junto com o quartzito e o que ocoûe com o gnaisse granulítico.
O gnaisse bandado apresenta-se quase sempre alterado intempericamente. As
bandas são vistas pela intercalação centimétrica de cores vermelha, ocre, branca
e níveis quartzíticos e de formação ferrífera.

Microscopicamente o gnaisse bandado apresenta uma larga predominância
de plagioclásio, tendo em menores quantidades hornblenda,quartzo, clorita,
epídoto e minerais opacos.

A estrutura mais comum neste gnaisse é o bandamento composicional e a
xistosidade. Entretanto, na região do Jativoca foi encontrada uma zona de
charneira, ou seja uma região de dobras onde foi possível medir eixo e superfície
axial [veja item 2.3].

A transição do gnaisse bandado para o quartzito se dá através de um
aumento no conteúdo de quartzo no gnaisse, formando um gnaisse quartzoso.

O quartzito aflora sob forma de lentes descontínuas dentro do mesmo nível
estratigráfico que sustenta os morros do Timbé, Iririú, Boa Vista, Guanabara e

Itinga [anexo 01]. A espessura das camadas de quartzito varia de lOcm até 2Om.
As estruturas encontradas no quartzito são: xistosidade, bandamento

composicional, dobras e lineação mineral dada pela orientagão de micas ou então
por minerais opacos. Localmente, observa-se zonas de cisalhamento onde há
uma diminuição do tamanho dos grãos de quartzo.

A formação ferrífera ocorre sempre associada ao quartzito, exibindo íntima
relação genética com o mesmo. A ocorrência em campo se dá na forma de lentes
descontínuas mas, localmente, aparecem bolsões centimétricos em meio as ban-
das. A alteração química é comum nesta rocha.

A rocha meta-ultramáfica ocorre intercalada no gnaisse bandado sob a
forma de lentes; está sempre alterada e apresenta grão fino. A composição é dada
por tremolita-xisto e talco-xisto

2.2.1.3- Diabásio
O diabásio ocorre sempre sob a forma de diques subverticais com três

direções: E/W, NE/SW e NW/SE. Na maioria deles a alteração intempérica está
em avançado estágio, dando origem a esfoliação esferoidal típica de rochas
igneas.

2.2.2- Sedimentos Recentes

Os sedimentos recentes presentes no perímetro urbano são de origem mari-
nha, continental e mista.

Os de origem marinha estão presentes na área de influência de maré [anexo
0l] e geralmente possuem considerável quantidade de matéria orgânica,
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Os sedimentos de origem continental variam em composição conforme o
tipo de rocha que lhe deu origem, por exemplo: na ârea de ocorrência do gnaisse
granulítico, os sedimentos são constituídos por silte argiloso, pouco arenoso,
mole a muito rijo e de cor marrom, marrom amarelado, branco ou variegado com
alguns fragmentos de rocha. A profundidade constatada por perfurações de
sondagens varia de 5 até 30 metros conforme o local ou conforme o comporta-
mento mecânico para as fundações necessárias. O exemplo do perfil de sondagem
do gnaisse granulítico está na figura 03. Na área de ooorrência do gnaisse
bandado com lentes de quartzito, os sedimentos tendem a ser silto arenosos,
pouco argilosos, com grande quantidade de fragmentos de rocha. O comporta-
mento da sondagem a percussão deste solo está na figura 04. Nas áreas próximas
aos rios existe uma camada de areia com espessura variável de 0,5 até 6,0
metros.

Existem de forma generalizada na cidade vários bolsões de turfa [anexo 01],
trazendo grandes problemas no que diz respeito as fundações e obras viárias,
como demonstrado na figura 05. A espessura desses bolsões varia de 0,5 até
4,5m. O mapeamento das áreas de ocorrência de turfa será de grande valia para
futuros empreendimentos. No presente trabalho, as áreas de turfa foram mapeadas
em função da localização das sondagens efetuadas pela empresa Miquerinos de
Joinville, o que sugere a existência de outras lentes de turfa nos locais onde não
existem sondagens.

Em alguns aluviões observa-se a ocorrência de argila branca muito requisi-
tada por olarias, seu mapeamento não foi possível em função da escala de
trabalho, sendo somente demarcadas no anexo 01 algumas áreas de ocorrência.

Os sedimentos de origem mista, geralmente ocorrem na interface dos sedi-
mentos continentais com influência de maré alta.

2.3- Geologia Estrutural

Os trabalhos de campo permitiram individualizar duas fases de deformação:
uma mais antiga chamada de Dn e outra mais recente chamada de Dn+l [anexo
0l]. A confecção de estereogramas para análise estrutural em rede de áreas
iguais (Schmidt, 1925), permitiu o entendimento do comportamento geológico
estrutural da região. O estudo da atitude dos elementos estruturais foi de funda-
mental importância para a confecção da carta de Risco Geológico [anexo 03].
Os diagramas de contorno foram elaborados segundo o método de Kalsbeek
(Kalsbeek,1963).

- Fase de deformação mais antiga
Esta fase deformacional deu origem a dobras similares em escala de

afloramento e de mapa [anexo O1]. A superfície axial dessas dobras possui
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atitude 85"/82" [figura 06], enquanto o eixo tern caimento 09"/15" [figura 07]. A
atitude da xistosidade principal medida na maioria das rochas está quase sempre
paralela a superfície axial das dobras Dn e a atitude do bandamento composicional
ISUo]. A atitude da xistosidade principal Sn é EW/ subvertical, com direção
predominante 84ol88o, conforme está na figura 08. Lineações minerais e de
estiramento foram encontradas relacionadas a esta fase deformacional corn cai-
mento 20'185". Texturas miloníticas também foram encontradas com atitude
paralela a xistosidade principal.

- Fase de deformação mais recente

E,sta fase foi observada principalmente em escala de rnapa [anexo 01 ], urna
vez que ela ondula a xistosidade principal [figura 08]. A superfície axial SAn+1
tern atitude N/S subvertical e eixo subhorizontal corn direção E/W.

Forarn medidas as direções de diques de diabásio e de fraturas, no entauto, a
dispersão foi rnuito grande como consta na figura 09.
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3. GEOMORFOLOGIA

A evolução da paisagem de uma determinada área está condicionada aos
fatores básicos referentes aos processos endógenos e exógenos.

Os fatores endógenos referem-se a influência dos diferentes tipos de rochas
e a ação de movimentos tectônicos que atuam no interior do planeta. Estes
movimentos ficam registrados nas rochas através de dobras, falhas, movimentos
epirogenéticos positivos e negativos e as grandes feições morfo-estruturais do
relevo.

Os fatores exógenos estão condicionados basicamente ao clima que determi-
na a temperatura e a quantidade de água disponível. Estes por sua vez, determinam
os diferentes tipos de intemperismo, os processos de erosão e deposição, a ação
fluvial e a distribuição e tipologia da vegetação. Como resultante desses proces-
sos tem-se o modelado do relevo e as características dos depósitos sedimentares
provenientes da erosão do substrato rochoso.

A importância do estudo geomorfológico se dá quando da elaboragão da
carta de declividade, mostrando zonas que não devem ser ocupadas devido a

impossibilidade de implantação de redes de esgoto e adução de água, assim como
de vias de acesso, entre outros.

3. L- Aspectos fisiográficos

O Município de Joinville situa-se numa região extremamente sensível do
ponto de vista fisiográfico/ambiental, face aos aspectos geológicos,
geomorfológicos, hidrográficos e climáticos que caracterizam e condicionam a

ocupação e uso do solo.

O Município apresenta três feições geomorfológicas distintas: escarpas da
vertente Atlântica e reverso para o planalto da Serra do Mar, corn altitude rnédia
de 9OO metros; planicie com cota média de lO metros contendo colinas e

morros isolados e o complexo Lagunar-Estuarino da Babitonga com os seus
manguezais [figura 10]. O principal elo de ligação das três feições geomorfológicas
é o sistema hídrico, constituído por rios que nascem na serra, atravessam a

planície agrícola e urbana, sofrendo aí os efeitos da degradação antrópica e

desaguando no Complexo Lagunar-Estuarino de água salobra em transição para a
água salgada.

A Serra do Mar é o principal marco fisiográfico do município, com altitude
máxima de 1325 metros. A distribuição espacial da Serra do Mar e caracterízada
por uma proximidade, menor que 20 Km dos manguezais na parte norte o
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Município. No entanto, na região da Serra de Duas Mamas, a serra do Mar sofre

uma flexão de 90" em direção ao interior, ou seja, para oeste [figura 10],
permitindo o desenvolvimento da extensa planície do rio Piraí e a do rio Cacho-

eira [figura l0].
A Cidade de Joinville espraiou-se pela planície costeira com um relevo do

tipo mamelonar no sentido norte-sul, tendo hoje como limite norte o canal do rio
Cubatão, a sul o município de Araquari, a leste os manguezais e a oeste os

contrafortes da Serra do Mar [figura 10].

Joinville possui a particularidade de ter quase toda a rede hidrográfica com

as nascentes contidas dentro dos limites municipais, fato que em muito facilita o
gerenciamento destes recursos hídricos. As principais bacias hidrográficas de

ioinvilte são: Rio cubatão, Rio Piraí, Rio do Júlio e Rio cachoeira [figura l1].
As bacias dos Rios Piraí e do Júlio na verdade são sub-bacias da grande bacia do

Rio Itapocu, conforme mostrado na figura 11.

o clima da região é do tipo subtropical com invernos relativamente frios e

veröes quentes, sem estação seca. Tais condições climáticas resultam do encon-

tro da massa de ar tropical atlântica e da massa de ar polar.

A cidade apresenta uma alta taxa pluviorn éttica: 217 O mm por ano, associa-

da a uma umidade relativa do ar média de 85% e temperatura média anual de

2O"-22o C I Atlas de Santa Catarina, 1986].

A densa cobertura vegetal que ocorre em Joinville é a maior ocorrência da

MATA ATLÂNTICA no Estado. Esta cobertura vegetal além de atuar çomo

elemento estabilisador de encostas, favorece a absorção de água de chuva pelo

solo, proporcionando a retenção de um grande volume de água que ao ser

liberado pouco a pouco, alimenta uma densa rede hidrográfica, além de manter

equilibrada avazão dos mananciais que abastecem de água o Município.

3.2- Compartimentação do relevo

Segundo o Atlas de Santa Catarina [1986] o município de Joinville apresen-

ta as seguintes unidades geomorfológicas: Planícies Litorâneas, Planícies

colúvio-aluvionares, Serra do Mar e Planalto de São Bento do Sul.

A Unidade Geomorfológica Planície Litorânea se situa junto a Baía da

Babitonga, caracterizadapor planícies arenosas com 1O m de altitude, atingindo

em alguns terraços mais interiores nas proximidades das montanhas e Serras a

oeste até 30 m de altitude. O contato entre as Planicies Litorâneas e estes

relevos elevados ocasiona contrastes altimétricos acentuados.

Os sedimentos síltico-argilosos e aS areias finas quartzosas, resultantes da

combínação de processos relacionados as dinâmicas fluvial e litorânea, constitu-
em o componente geológico fundamental das Planícies Litorâneas. os sambaquis,
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depósitos calcíferos de origem humana, existem nesta unidade.

Unidade Geomorfológica Planície Colúvio-Aluvionar corresponde a super-
fície plana, rampeada suavemente para leste, em alguns trechos descontínuos,
posicionada entre as Planícies Litorâneas a leste e os relevos da região da Serra
do Mar a oeste. A origem de deposição pode ser enquadrada como área de
transição entre influências continentais e marinhas. Nas áreas de influência
continental predominam os modelados planos ou convexos resultantes de con-
vergência de leques coluviais de espraiamento, cones de dejegão ou concentração
de depósitos de enxurradas nas partes terminais de rampas de pedimentos.

Unidade Geomorfológica da Serra do Mar. Este conjunto de relevo constitui
um prolongamento sul da escarpa do Planalto Paulistano, conhecido regional-
mente como Serra do Mar. O relevo se apresenta como uma serra propriamente
dita, ou seja, com vertentes voltadas para leste e para oeste, sendo que a vertente
leste I Atlântica] apresenta-se mais íngreme. Levando-se em conta esta caracte-
rística, optou-se por conservar a denominação de serra, que por isolar o planalto

[Planalto de São Bento do Sul] do litoral [Planícies Litorâneas] é considerado
como serra marginal pelo Atlas de Santa Cafarína [1986].

A Serra do Mar em Santa Catarina aparece apenas no Município de Joìnville,
com urn conjunto de cristas e picos separados por vales profundos em "V" e

com encostas íngremes. O conjunto de cristas e picos corresponde localmente a

serras que recebem denominações diversas, como a do Quiriri, Queimada, Prata,
Tromba e Duas Mamas.

Nesta unidade geomorfológica se encontram as maiores cotas altimétricas
do município, atingindo 1,325m.. A amplitude altimétrica devido a profundidade
dos vales é grande, chegando em alguns pontos a mais de 4OOm.

Unidade Geomorfológica Planalto de São Bento do Sul ocorre no extremo
oeste do Município. O aspecto geral do relevo da área é dado por formas
colinosas que localmente mostram certa concordância topográfica e pareeem
corresponder a restos de uma superfície de aplainamento. Altimetricamente este
planalto posiciona-se entre 85O-95Om.

Da Compartimentação Geomorfológica descrita acima, o presente trabalho
se dedicará, principalmente, a Unidade Geomorfológica Planície Colúvio-
Aluvionar e a uma nova unidade proposta neste trabalho, cuja denominação será
Morros e Morrotes Isolados. Tal interesse decorre do fato da Cidade de Joinville
ter se desenvolvido sobre estes dois domínios.

3.2. 1.- PIanície Colúvio-Aluvionar

Planície Colúvio-Aluvionar apresenta predomínio das feições deposicionais
que foram individualizadas em função de suas características morfológicas e
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genéticas. Estas feições foram separadas em planície aluvio-coluvionar, planície
de maré [mangue] e terraço holocênico de origem mista e terraços marinhos.

As feições de assoreamento na planície são intensas, podendo ser observa-
das em qualquer drenagem urbana.

A çonstituição litológica desta unidade varia desde depósitos de argila
branca, argila preta [turfa] até depósitos arenosos, de tálus e rampa de colúvio.

3.2.2- Morros e Morrotes Isolados

Os morros e morrotes isolados constituem feições que foram isoladas das
escarpas serranas pela sedimentação quaternária, estando hoje dissecados,
erodidos e totalmente intemperizados quimicamente pela morfogênese atual.

A configuração norte/sul dos morros do lririú, Boa Vista, Guanabara e

Itinga retrata uma marcante influência lito-estrutural no perimetro urbano, condi-
cionada pela presença de lentes de quartzito intercaladas no gnaisse bandado ,

que sendo mais resistente a erosão se destaca do resto da cidade que é constitu-
ída a grosso modo por gnaisse granulítico [anexo Ol], comofoidito no Capítulo 2.
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4 - HIDROLOGIA

4.1-Introdução

Este capítulo visa caracterizar o potencial hídrico das bacias contidas no
Município e os seus principais parâmetros hidrológicos. Para isso, são necessári-
as informações climatológicas [temperatura, pluviometria, umidade relativa do ar
e evapotranspiração potencial] e hidrológicas [vazão fluvial e qualidade das
águasl.

4.2- Parâmetros Climáticos Locais

O clima predominante na região, segundo a classificação de Köeppen, é do
tipo "mesotérmico úmido sem estação seca" e com verão quente.

Os dados analisados foram compilados das seguintes Estações
Metereológicas:

I - Escola Tecnica Tupy (ETT), no período de 1986 a 1990, situada em
Joinville na latitude de 26'18'S, longitude 48"50'WGr, altitude 4,00 m. Nesta
estação foram obtidos dados de temperatura, precipitação pluviométrica, umida-
de relativa do ar e ventos.

2-São Francisco do Sul (SFS), rede do 8" Distrito do Instituto Nacional de
Meteorologia do Ministério da Agricultura [DISME], situada na lat. 26" l5'S,
long. 48" 39'WGr, alt.72,00 m . Foi obtido nesta estação a evapotranspiração.

3-Estação pluviométrica do 2' Salto do Rio Cubatão (2SA) pertencente a
CASAN - Companhia Catarinense de Águas e Saneamento na latitude de
26"12'S,long. 49"07'WGr, altitude 810 m. Nesta estação foram obtidos dados
sobre temperatura e precipitação.

A tabela 0l mostra a média obtida dos dados metereológicos armazenados
para cada uma das estações, conforme o mês do ano e a média anual.

Interessante observar que as estações metereológicas apresentam grandes
diferenças nos dados coletados em função de suas localizaçôes geográficas
conforme mostrado na figura 10.

4.2.I -Temperatura
A temperatura média em Joinville nos últimos cinco anos [1986 a 1990]

corresponde a 22,1' C; as mínimas fiunho/agosto] estão entre 1 1 ,8o e l2,9oC e as
máximas fianeiro/fevereirol, entre 33,2'e 31,4"C. Os dados de distribuição de
temperatura do período de 1986 a 1990 estão apresentados na tabela 01.
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4.2.2- Pluviometria
A precipitação pluviométrica do Município de Joinville é controlada pelo

resfriamento da massa de ar tropical marítima saturada que não ultrapassa a
barreira da Serra do Mar. Este fato faz com que Joinville detenha um dos maiores
índices pluviométricos do País.

A variação pluviométrica no período monitorado situou-se entre os extre-
mos de 10,5 mm [maio/85] e 449,2 mm [fevereiro/87]. Os meses de junho a
agosto [inverno] apresentam os menores valores de precipitação pluviométrica,
enquanto os máximos ocorrem entre janeiro e março, meses de verão. No período
de 1980 a 1990 a precipitação pluviométrica máxima atingiu 2.715,5 mm durante
o ano de 1983.

O regime de chr¡vas apresenta uma variação espacial explicada pela topo-
grafia, com uma maior pluviosidade na região serrana, em particular na bacia do
Rio Cubatão , na região dos Saltos, decrescendo a medida que se aproxima do
divisor de águas no extremo oeste e para sul em direção a planície [figura l0].

A tabela 01 apresenta a distribuição das chuvas totais mensais médias ao
longo do ano nas estações metereológicas/pluviométricas identificadas e a média
anual.

Tabela 0l- Média obtida dos dados metereológicos de cada uma das estagões metereo-
lógrcas, nos anos entre 1980 e 1990, com as seguintes abreviahras: md.
temp.- média das temperaturas; umid. rel. do ar - umidade relativa do ar;
EVP - Evapotranspiração; ETT - Escola Técnica Tupy; 2SA - 2" Salto do Rio
Cubatão; SFS - São Francisco do Sul

A análise estatística dos dados databela 01, permite estabelecer a distribui-
ção espacial da precipitação média anual em toda a área, como apresentado na
figura 10. Esta figura apresenta na parte noroeste isoietas de 2600mm de acumu-
lação média anual, diretamente associada a presença da Serra, com valores
crescentes tanto em direção oeste como para sudeste e sul.

Outro aspecto de relevância na caracterização pluviométrica dessa região, é

DADOS
POSTO JAN FEV MAR ABR MAI JUN IIJL AGO. OIJT NOV DEZ MED

NUAI

úD.TEMP

úINIT,IA

ETT 23.8 2L.9 2t.4 20.3 15.8 13.4 13,3 14,3 15.5 11.5 20.0 21.6 r8.2

l4.6 t4.1 l3.9 10.8 1.8 6.4 5.5 1.2 8.9 10.7 n.7 13 0 t0 4

vfD. TEMP

r{At'lMA

ETT 31.2 30.5 30.1 23.9 22.4 2t.6 22.2 24.8 27.5 28.6 26.O

2SA 25,9 25.4 20.0 r E,9 18.4 20.4 2t 2t.6 23.4 24.8 22.2

ETT 231 212 184 158 138 88 r30 9g 135 15.1 163 t67 160

@r) 2SA 259 262 235 180 t32 98 lt0 119 190 22,6 2t4 209 t94

JMID. RËL. DO AR ETT 12.8 75.8 15.4 19.4 78.2 19.4 78.6 78,0 19.6 ?5.0 73.6 75.8 70.3

sFs l6r 153 ll9 83 46 ]A 36 40 59 89 lr5 136 89

(,tum) 2SA t12 t09 89 1t 58 62 ó9 74 93 1l 130 93
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o número médio de dias de chuva durante esses meses limites. No período de
verão, o número de dias de chuva, fica em média, compreendido entre 17 e 12
dias. No período de inverno, o valor médio fica em torno de 07 dias

A heterogeneidade espacial da precipitação nessa região, indica a predominância dos
sistemas metereológicos de origem convectiva durante o verão e a predominância de
sistemas de escala sinótica durante o invemo. Nos meses de transição observa-se a
ocorrência de combinação desses dois efeitos. O regime de precipitação dia¡ia é bastante
complexo, sendo fortemente afetado pela presença da orografia dessa região. A presença
da circulação aftnosférica do tipo brisa marÍtim4 devido a alta umidade da massa de ar
marítima , induz além da precipitação, o surgimento de nebulosidade tipo "status".
Essas nuvens, que contém gotículas não precipitantes, caracterizam o surgimento de
nevoeiros em toda a região da Sena.

4.2,3-Umidade Relativa do Ar
A tabela 0l apresenta os valores médios de umidade relativa do ar na

Estação Climatológica de Joinville no período de 1986 a 1990.

A umidade relativa do ar é estável ao longo do ano, com médias mensais
entre 70%o fianeirol e 85%o [setembro] e valor médio dos últimos cinco anos
corresponde a 70,3 %o.

4 .2. 4 - Ev apotranspiração

A tabela 0l apresenta os valores médios de Evapotranspiração anual de
1981 a 1990 para a Estação Meteorológica de São Francisco do Sul. A média
anual é de aproximadamente 1071 mm. O excedente hídrico é da ordem de 1093
mm em São Francisco do Sul, visto que a precípitação pluviométrica neste local
é de 2164 mm.

4.2.5- Direção dos Ventos
Um fator de importância primordial para qualquer planejamento de uso e

ocupação territorial, em cidades semelhantes, como do caso estudado (alta
concentração de indústrias e consequente poluição atmosférica) é o estudo da
direção preferencial dos ventos que pode proporcionar a otimização da locação
preferencial de indústrias e zonas residênciais.

A frequência, velocidade e direção dos ventos obtida na Estação
Climatológica da Escola Técnica Tupy se encontra na tabela 02.

A análise é de importância para estudo da dispersão dos poluentes e para o
conforto térmico. A representação dos resultados se encontra na Carta de Apti-
dões do Meio Físico [anexo 05], através da Rosa dos Ventos. A Rosa dos Ventos
adotada, consiste de um círculo central de 5,0 milímetros de raio, no qual é
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inscrito um número inteiro correspondente a porcentagem de calmaria no perío-

do. A partir deste círculo, são lançadas barras representando os ventos
provenientes das direções Norte, Nordeste, Este, Sudeste, Sul, Sudoeste, Oeste e
ñoroeste. Nestas, o comprimento corresponde a frequência sendo cada dia
representado por um milímetro - e a largura corresponde a velocidade média -
sendo cada lKm/h representado por um milímetro

Tabela 02- Frequência [dias], direção e velocidade dos ventos [Km/h] na

Estação Meteorológica da Escola Técnica Tupy no período de 1976 a1985

4.3- Hidrografia

Os principais rios do Município foram analisados segundo avazão" Cubatão,

Piraí e Cachoeira. Os postos de observação utilizados estão marcados na figura
11, e foram os seguintes:

ll Posto fluviométrico do Salto 2 do rio Cubatão

2] Posto fluviométrico da captação de água do rio Cubatão

3] Posto fluviométrico do Piraí confluência com o Rio do Salto

4] Posto fluviométrico do Piraí confluência com o Rio Piraizinho

5l Posto fluviométrico do Rio Cachoeira

ANO N NE E SE s sw w NW
P. DE

CALMARIA

1916 20 4ó 98 45 54 6l l5 5 21

1977 l6 n 89 M JJ 36 11 87

r978 t8 46 94 4'1 28 48 9 I 74

1979 1'7 58 67 59 40 57 10 1l 46

1980 24 54 95 4l 44 38 t3 3 53

l98l l3 6 85 39 M 31 t4 l3 '74

t982 23 4l 80 46 45 74 8 6 42

1983 22 70 59 38 37 64 t5 9 5l

1984 16 68 '72 53 45 6l ll 1 32

1985 14 4l 80 43 M 32 12 4 75

MEDIA
IDrAS]

18.3 50.7 81.9 45.5 4t.4 50.8 13.8 1.t 56

VEL.
VENTOS

4.5 6.8 8.4 't7 5,4 5.I 5.9 6.4
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A seguir estão enumerados os 05 postos fluviométricos considerados:

No Qa Q7
PERIODO DE
)BSERVACÃO

CLÀSSE

l* t25.7 9.362 2.036 1949-1972

2* 297.2 18.388 4.493 1949-t912

86.2 2.778 805 1949-t972

4* 311 .6 8.993 4.412 1949.t972 2

sS 't7.5 1990- l99r 3

onde:

A: area da bacia hidrogriáfica em
Km2

Qa: vazão média anual, em m3/s

Q7: média das vazões mínimas de
7 dias conseçutivos em m3/s

Classe: qualidade das águas
dos rios analisada no ítem.5.

* Dados obt¡dos junto a RTP do Plano Diretor de Abasfec¡mcnto de água de Joinville.

+ Dâdos obt¡dos no Rel. de Impacto Ambicntal- RIMA sobre a dragagcm do R Cachocira'[1992t.

Tabela 03- Postos fluviométricos considerados

4.3.1- Rio Cubatão

Os dados fluviométricos existentes no Salto 02 resumem-se as observações
diárias de cotas no período de novembro de 1952 a dezembro de 1987. As
medições de descarga líquida foram realizadas no Salto 0l entre outubro de 1952
e novembro de 1988 e os resultados estão na figura 12.

O rio Cubatão, no local denominado de Salto 02, não apresenta uma
sazonalidade muito marcante. Apenas em termos de vazão média mensal de

longo período pode-se delimitar um semestre úmido, de novembro a abril, e um
semestre seco, de maio a outubro. Todavia, vazões de grande magnitude podem
ocorrer em qualquer mês do ano.

4.3.2- Rio Piraí
Não foi feito até o presente momento estudos de fluviometria sobre este

manancial. 
i

4.3.3- Rio Cachoeira

Os dados fluviométricos existentes são de 1965 e por isso não foram
aproveitados, visto que a dinâmica do meio ambiente hoje na cidade está comple-
tamente modificada.
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4.4- Águas subterrâneas

Os poços profundos que captiam

águas subtenâneas apresentam vazões

variando de0,4 a 18,0 m3/h e abastecem

individualmente várias indústrias e inú-
meras residências.

Na figura 13 acham-se localizados
os principais poços proftrndos e fontes
existentes na Cidade de Joinville, repre-

sentando-se também as su¿ts produções

em metros cúbicos por hora. Pela sua

distribuição, pode-se supor que haja in-
terferência do bombeamento de uns poços

sobre os outros, podendo reduzir a efici-
ência pouco a pouco. Oufro aspecto que

pode reduzir a eficiência dos poços é a
falta de manutenção, e assim como o
aspecto consüutivo, entupimentos, etc.

A falta de controle do poder públi-
co quando da perfuração desses poços é
total, tanto em termos de qualidade como
em quantidade. Em 1992, numapesquisa
feita para este trabalho, junto as princi-
pais empresas de Joinville e prestadoras

de serviços de perfiração, constatou-se
uma vazão de exploração das águas sub-

terrâneas para consumo industrial em

cerca de 388,0 m3/h, conforme consta na
tabela 04.

A conclusão é que a água subtenâ-
nea apresenta-se como alternativa
complementar interes sante para abaste-
cimentos particulares de indústrias, postos

de gasolin4 ente oufos. Só necessita de

um estudo mais aprofundado para identi-
ficação de iá¡eas de recarga, no intuito
de conservar a potencialidade dos
aquíferos explorados, quer a nível de
quantidade, como de qualidade.

TOÌ^LDE !88.0
M3/H

Tabdo 04. Relação das enpresæ corn poços profrndos e respætilru uries

socr^L ¡ROF.(M)

AKROS ¡9€:¡

LEPPE¡

t989

r9¡9

70 t7,0

t9Ð

CONSIJL

lgt)
l9l!, 3.3

T2 7.O

213

It0 0

I03

2m 2,2

153 8,0

DOIILER t0l

30

9¡ 0

198? 87 5,0

I12

150 6.5

I95! 1Ã

I'l?a 1.2

1933

.IOTNVILLE
r9l9l 30 9,0

l99t 80 17.0

t05

t916 t3,0

LUMIERE

l9t[ to

IRÀCEMA
t976

I935 5

!,1

NERISI
t98t 6.6

MÊÎAL
SCHULTz

1933 5_0

l9Ð I 5.0

NrÊtloN ,50

,985

lg2

CÁîANNENSE
I@

¡988

îUBOS E
coNExoEs

TlORE '2,0

WETZEL 90 ì2.0

r9âJ

CATARJNENS9
t983

POSTO ECO ¡986 rm t,3

1990

PO'TO
RUDINICX

t98¡ 92 t0.0

sotRrsuL r969 t50
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O nível do aquífero freático em todas as bacias hidrográficas da área
estudada é raso na parte menos acidentada, indo de 3 metros de profundidade a
aflorante em alguns pontos de quebra de relevo. Sua profundidade aumenta com
a declividade do terreno, mas dificilmente ultrapassa 6 metros. Isto se dá devido
a recatga intensiva, proveniente das encostas ainda florestadas.

Os poços profundos apresentam profundidade média de 100 metros, atingin-
do um máximo de 218 metros. Em geral as bombas estão dispostas entre 50 e 80
metros de profundidade e o bombeamento é feito em média oito horas por dia. Há
de se levar em conta que esta pesquisa não abrangeu todas as empresas detento-
ras de pogos profundos, estimando-se que aretirada diária de água do subsolo na
região da cidade de Joinville, no ano de 1992, seja superior em cerca de l0% dos
valores apresentados na tabela 04.

4.5- Qualidade das águas

4.5.1- Superficiais
De acordo com a portaria n'024179 da Fundação do Meio Ambiente -

FATMA os recursos hídricos de Santa Catarina foram classificados, seguindo as

normas da portaria GM n'013, de 15101176, do MINISTERIO DO INTERIOR.
Os rios pertencentes a CLASSE I são aqueles cujas águas são adequadas ao
abastecimento público, sem tratamento prévio, ou com simples desinfecção.
Nesta categoria foram enquadrados os rios Cubatão, das nascentes até acaptaçã,o
de água para abastecimento da cidade de Joinville e seus afluentes nesse trecho;
Rio Piraí, contribuinte da margem esquerda do Rio Itapocu, das nascentes até a
captação para abastecimento da Cidade de Joinville e seus afluentes nesse
trecho; e os trechos [nascentes] dos cursos de água da vertente Atlântica da Serra
do Mar, superior a cota 300m [trezentos]. Os rios pertencentes a CLASSE 2 são
aqueles cujas águas, quando destinadas ao abastecimento doméstico, precisam
de tratamento convencional, prestando-se ainda a irrigação de hortaliças ou
plantas frutíferas e a recreação de contato primário [natação, esqui-aquático e

mergulho]. Os riosjoinvilenses pertencentes a esta classe são todos os cursos de água

não incluídos na Classe 1. Os rios da CLASSE 3 são aqueles cujas águas quando
destinadas ao abastecimento doméstico precisam de fratamento convencional, podendo

"in naílra" serem usadas para aquaculfura de peixes em geral e de outros elementos da
fauna e da flora e a dessedentação de animais. Nesta categoria esta o Rio Cachoeira, das

nascentes aþ afoz, na Lagoa de Saguaçú e seus afluentes; o Rio Cubatão, da captação de
água para abastecimento da Cidade de Joinville atê afoz no Canal de Três Ba¡ras e seus

afluentes nesse hecho.

A descrição dos principais mananciais do mwricípio de Joinvtlle teve por base os
dados obtidos junto a Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN, atavés
de um RTP do Plano Diretor do Sistema de Abastecimento de Água de Joinville em 1983.
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4.5.I.L- Bacia Hidrográfica do Rio Cubatão

Esta bacia situa-se na parte norte do município e tem seu talvegue principal
na direção leste/oeste [figura l2]. A nascente desta bacia se encontra na altura de
1300 metros e abrange uma área de 350 km2 aproximadamente, da nascente até a
captação este rio pertence a Classe 01. A coberturavegetal desta área é de cerca
de 80o/o e as áreas de lavoura presentes na bacia perfazem 8%o da área total. O
índice pluviométrico desta manancial varia de 2400 a 2100 mm/ano.

A maior utilização desta bacia é para abastecimento público de Joinville e
secundariamente para lazer.

Os maiores problemas do Rio Cubatão dizem respeito ao desmatamento de
suas cabeceiras, a prática intensiva de agricultura na planície de inundação,
extensão do perímetro urbano em 1982 para a região acima da captação de água
para abastecimento público e mineração em planície e leito do rio. Outra preocu-
pação, está relacionada com a rodovia SC-301 que acompanha o Rio Seco,
afluente do Rio Cubatão a montante da captação de água, com risco permanente
de acidentes com caminhões transportando çargas tóxicas. Outro problema de-

tectado em campo é o reduzido volume de água que é direcionado ao leito antigo,
em vista da construção de um canal novo na década de 50, logo a leste da BR-101
no cruzamento sobre o rio Cubatão [figura 12], a fim de minimizar os prejuízos
causados pelas enchentes, então frequentes. Hoje estima-se que 213 do volume
de água é direcionado ao canal novo e ll3 para o leito antigo do rio. Consequente-
mente, os processos de assoreamento no leito antigo estão intensos, somando-se
ao fato que algumas empresas, para obterem água em abundância, estão captando
água direto do leito antigo. Tal procedimento está diminuindo ainda mais o

volume de água do rio Cubatão-leito antigo, potencializando o secamento deste e

de seus tributários. A solução mais rápida seria redirecionat avazão canal novo/
leito antigo.

4 5 .1.2- Bacia Hidrográfica do Rio Piraí

O Rio Pirai se localiza na parte centro-sul do Município e envolve uma área
de 311,64 km2 Este rio pertence a Classe 0l no trecho compreendido entre as

nascentes até a captação. O índice pluviométrico nas nascentes está entre 2200 e

2100 mm/ano, fornecendo uma vazão de 8.993 l/s, na confluência do rio Piraí
com o rio Piraizinho na localidade da Fazenda Jativoca. A bacia do Rio Piraí no
seu médio curso, abrange os núcleos urbanos de Neudorf, Vila Nova, Águas
Vermelhas e Morro do Meio. Este rio, neste trecho, recebe os efluentes de

algumas indústrias e o esgoto sem tratamento prévio dos núcleos urbanos por
onde passa. As águas do Rio Piraí são utilizadas para consumo doméstico/
industrial, irrigação agrícola [rizicultura], geração de energia elétrica elazet.
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Nesta bacia são feitas duas captações de água para Joinville, a mais antiga,
no Rio Mutucas foi a primeira a ser captada para abastecimento público e até
hoje é aproveitada com uma produção da ordem de 17 l/s. A segunda captação se
encontra no próprio Rio Piraí e está em fase de ampliação.

A cobertura vegetal nesta bacia está em torno de 70o/o e a área cultivada
perfazendo 24%o da área total.

Os principais problemas desta bacia dizem respeito a poluição química, seja
por agrotóxico, seja por efluentes líquidos industriais/domésticos. Existe proble-
ma de mineração em leito do rio e planície de inundação, sem falar no
desmatamentos nas cabeceiras, principalmente com extração clandestina de pal-
mito. Como o médio curso deste rio ocorre numa planície, muito próxima da
quebra de relevo e seu baixo curso é controlado pela vazão do Rio Itapocu
[figura l2], as enchentes são frequentes [anexo 03].

4.5 .l.3- Bacia Hidrográfica do Rio do Júlio
A bacia do Rio do Júlio se situa na parte oeste do Município e perfaz uma

área de 90 km2, cortando uma região com índice pluviométrico de 2050 mm/ano.
A sua cobertura vegetal perfaz 95o/o da área. O aproveitamento desta bacia é

restrito ao abastecimento de água do pequeno núcleo existente.

Maiores aproveitamentos desta bacia, para abastecimento de Joinville e

agricultura, se tornam dificeis pela sua distância da área urbana. No entanto, o
seu potencial turístico é enorme em vista da preservação da bacia, represa
existente e acesso pela SC-301 ou pela localidade de Schroeder.

4.5.1 .4- Bacia Hidrográfica do Rio Cachoeira
Esta bacia está embutida totalmente no perímetro urbano de Joinville, sendo

por isso totalmente degradada, salvo algumas nascentes nos Morros do Iririú e

Boa Vista. O Rio Cachoeira e seus tributários perfazem uma área de 84 km2 e

recebem lixo doméstico, efluentes industriais e domésticos e grande quantidade
de sedimentos oriundos da erosão intensa, principalmente na fase de implantação
de loteamentos ou de caixas de empréstimo, os vulgarmente conhecidos
"barreiros".

Da população total da bacia do rio Cachoeira - 241 .560 habitantes [tabela
05]- apenas 18.673 pessoas [cerca de 8%] residem em locais com sistema
público de coleta, afastamento e tratamento de esgoto. Isto implica, desprezan-
do-se o tratamento individual, no lançamento diário de ll,4 toneladas de DBOs,
31 .747 m3de esgoto e2,lxl}l7 NMP de coliformes fecais nos cursos d'água da
bacia.
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LOCALIDADE POPULAçÃO AREA(KM2)
DENSIDADE
(HAB/HEC)

AMERICA 88?3 4.64 2t.59

ANITA
GARIBALDI

6164 2.39 25.79

ATÍRTA.DORES 3951 2.91 13.30

BOÀ VISTA 42816 19.87 21.s8

BOM RETIRO 9462 4.50 21.O3

BUCÄREN 4925 2.20 22.39

CENTRO 3'140 1.50 24.93

COSTA E SILVA 18576 6.98 26,61

FATIMA t1401 5.71 30.48

FLORESTA 14109 4.40 32.06

GUANASARA too44 2,79 36.00

GLORIA 't31t 5.68 t2.87

ITAUM 31419 4.16 35.87

ITINGA 11614 r3.00 8.98

JARIVATUBA 23575 25.63 9.20

SÀGUAçU 1t473 5.40 22.19

SANTA
CÀTARINA

11985 12,02 9.91

SANTO ANTONIO 3999 2.39 16.77

TOTAL 241560

Tabela 05-

iorioCachæua em

Populaçã0, árø e densidade demogafica da bacia hidrográfiø

1991, com os l0 bainos mais ppulosos mucados na figura ll
Fn¡f¡ IRGF I QOl

A análise da tabela
05, juntamente com a dis-
tribuição geográfica dos 10
bairros mais populosos na
figura 15, possibilita a
compreensão do volume de
esgoto doméstico lançado
no rio Cachoeira, princi-
palmente na região da
nascente, no bairro Costa
e Silva. Esta constatação
é reafirmada pela tabela 06
através dos indicadores de
poluição por esgoto do-
méstico, obtidos numa
campanha realizad,a em
1991, quando da elabora-
ção do RIMA sobre o rio
Cachoeira em 12 pontos de
amostragem. A observação
dos resultados do ponto 0l
na tabela 06, cuja locali-
zação estâ na figura 14,
mostra o maior índice de
coliformes em relação aos
outros pontos. A densida-
de de coliformes fecais dos
primeiros pontos acusou
altíssimo nível, quase ao
de esgoto bruto,
notadamente na região da
sua cabeceira, indicando a
existência de descarga di-
reta do esgoto sanitário no
rio. Estes índices vão de-
caindo a medida que a

localização dos pontos no
sentido jusante, vão reçe-
bendo contribuiçöes de
vários tributá'rios, com me-
nor volume de carga
orgânica, diluindo a polui-
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ção (figura 14). Também há de se levar em conta que, os bairros do Centro, e

parte dos bairros do Bucarein e América já possuem sistema de coleta de esgoto
( figura 14)

PONTOS

AMOSTRAGEM

N.M.P.COLIi l00ml
TOTAIS FECAIS

0l 5Xl0 e I0x10'
a2 5Xt0I 5.5X10 7

03 .txro e 3.0x10'

04 .8Xl0 r 2.óX10'

05 2.2X10 7 4.0x10 ó

06 5Xl0 4 0xl0 0

07 .oxloõ 7.0x10 '
08 .3X10 ó.5X10 t

0s 2.?X10. 1,8X10 r

10 .5X10 1.3Xl0'

1i 7Xl0 3.6X10

t2 5,0x10 r t00

Tabela 06- Coliformes totais e fecais nas águas da Bacia do rio Cachoeira.

O parque indústrial da ba-
cia do rio Cachoeira se
caracteriza, principalmente, pe-
las atividades têxtil,
metal-mecânica e de plásticos.
Essas indústrias geram polui-
ção de natureza orgânica, tóxica
e estética. A tabela 07 apresen-
ta a relação das indústrias mais
significativas no que se refere
a poluição orgânica, por parte
das indústrias têxteis. Quanto
aos metais pesados, seu poten-
cial de poluição pode ser
observado na tabela 08, relati-
vo aos seus efluentes líquidos,
resultantes dos processos indus-
triais.

obs: Segundo Resolução do
CONAMA no 20 de 1986, para
rios de Classe 07 [águas salo-
bras] os padrões máximos de
Coliformes fecais são de 1,0x10
N.M.P. COLVl0Oml

Tabela 07. Relaqão das principah indústriæ conldbuhtes para a cuga oryânica da bæia do rio Cachoeila
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NOME DA INDIJSTRIA NATI'RE.ZA
POLTJEI.ITES
K}TENCIA¡S

CA.RROCERIAS
NlEI-sON

MECANICA O¡, C., F., Ni, Zn

CIÄ I{ SCHNEIDER MÉCANICÂ F.. Zi

CIPL,{ PLASTICO
Cr, Nt, Cù, Pb, Zn,

Cl¡ncro

CONSUL METALURGICA Ni. Ztì. Cianclo

CROM GALVANOBRIL GALVÁNOPLASNA c\, zn. Ni, Cr, Ci¡nclo

CROM GOMÊJ GALVANOPLASNÂ zn, cr, CiârÌcr,o

DOCOL METALURCICA Ni, Cr

EMBRACO S/A MECANICA Fc, Cr, Mn

INCAL CROMAGEM GALVANOPLASTIA C¡, Z¡, Ciùcto

ÌND FUND¡CAO TUPY FUNDICAO Fc. Zn

TNTRASUL GALVANOPLASTIA Cu, Zn, Ni, cr. Cia¡ìclo

XÁWO DO BRASIL MET MECAN]CÄ Cù. C.. zn. Ni, Ciaßlo

MET DUQUE METATURGICA C\¡, Zn, Fc, Cr, Ciane[o

MET \'IToRTA METALURôÌCA Cx. Z¡. Fc. Cr. Ciânclo

MET ìVETZEL METÀLURGICA ZÃ, F.

TIORE PLÄSTICO 7Ã, FE

Tabela 08- Relaçao das pnncipan indústrias contribumtes æm carga toxca d¿ bacia do no Cachæira IßTAIS PESAD0S]

Após a análise das tabelas 07e 08, as cargas potenciais demonstram o

quanto é necessário a implantação, operacionalização racional e constante das

estações de tratamento de efluentes, tendo em vista que somente as indústrias
têxteis produzem uma carga orgânica, ou carga de DBO5, equivalente a 30o/o da
população da bacia. Devido a falta de dados não consideramos aqui, os efeitos
decorrentes da contaminação por elementos tóxicos (metais pesados), oriundos
dos outros tipos de atividades industriais existentes na bacia, por falta de

análises sistemáticas de seus efluentes.

Na bacia do rio Cachoeira, uma extensa área é submetida a movimentos de
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terra, seja para implantação de loteamentos, onde se retira a cobertura vegetal e

a camada de húmus, seja para a instalação de áreas de empréstimo para aterro de

regiões alagadiças. Em ambos os casos, não são tomados os cuidados básicos de

controle da erosão. A consequência é o assoreamento dos rios. Estudos estimam
em 1,2 milhão de metros cúbicos de sedimentos que foram depositados no rio
Cachoeira e seus afluentes durante as últimas duas décadas'

Outo grande problema são as enchentes, pois o nível deste rio é conffolado no seu

baixo e médio curso pela maré. Quando da coincidência de chuvas intensas com a maré

alta, tendo o agravante da alta taxa de assoreamento, impermeabilização do solo, a

extensão daáreaque sofre enchentes é consideravelmente ampliada.

4.5.2- Aguas Subterrâneas

A qualidade das águas subterrâneas existentes na ârea em estudo variam de

acordo com o local de captaçâo, seja na proximidade de encostas, nos sedimen-
tos detritos de origem continental ou sedimentos mistos.

Assim, para uma mesma bacia hidrográfica, podemos ter águas subterrâneas
de excelente, média e má qualidade, conforme o local captado. Existe a tendên-
cia de quanto mais perto estiver dos mangues maior é a probabilidade de se obter
água de má qualidade. Outro problema é em função da falta de esgoto; segundos

informações verbais, alguns dos poços existentes na região apresentam índice de

coliformes fora do padrão aceitável.

Existe algum risco quanto a qualidade da ág]u:a subterrânea na região, visto
que na mesma pesquisa feita, alguns poços apresentaram problemas de turbidez e

contaminação com Coliformes, vindo a necessitar de tratamento para a

potabilização de suas águas, ou mesmo o seu abandono como fonte de abasteci-
mento para consumo humano.

De modo geral pode-se dizer que a qualidade da água subterrânea em

Joinville é excelente, com Ph variando entre 7,0 e 8,2; incolor; turbidez entre 1,5

e 1,6 e dureza entre 39 e 81. Localmente ocorrem níveis elevados de ferro. Nas

regiões baixas, próximas a cursos de água que sofrem influência da maré, os

poços no geral apresentam água salobra.

A água subtenânea é utilizada principalmente pelas indústrias situadas no Distrito
Industrial e região cenüo norte da cidade. O fato da zona sul da cidade ser final de linha

das adutoras, com falta frequente de água, faz com que a população recorra a utilização de

poços rasos. Daí a importância de preservar as encostas florestadas do Morro do ltinga,
não permitindo loteamentos nas mesmas, a frm de se garantir a Íecarga e, por extensão, a

potencialidade dos aquíferos que são explorados.
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S-Recursos Minerais em Exploração

A atividade minerária é aqui entendida como uma forma de uso do solo,
interativa com as demais [urbanização, conservação ambiental, etc.] que são

exercidas no processo de desenvolvimento e ocupação do espaço físico munici-
pal.

A produção mineral do MunicÍpio se constitui de argila/saibro, areia e brita,
que com exceção deste último são enquadrados na classe II do código de

Mineração. Este enquadramento permite ao Município maior poder de decisão no

regime de autorização, aproveitamento e fiscalização dos bens minerais da

Classe II [material utilizado "in natura" sem beneficiamento na construção

civil], denominado de Regime de Licenciamento [não exige pesquisa para cafac-

teriiagão e cubagem das jazidas]. o Regime de Autorização e concessão,
aplicado para as outras classes de bens minerais, guarda maior poder de decisão

a União, através do DNPM.
o grande crescimento urbano da cidade de Joinville está fazendo com que a

atividade mineral do município se torne um setor estratégico para a sustentação

desse desenvolvimento, principalmente sobre os lecursos minerais utilizados "in
natura,, na construção civil, tais como areia, cascalho e ar gila. Estes bens

minerais têm o seu custo final diretamente ligado a localização das jazidas, a
qualidade e quantidade do mineral a ser explorado.

O plano de estruturação urbana de Joinville não contempla a atividade de

mineração, tendo como consequência a situação caótica que hoje se verifica, com

geraçaó de áreas de risco geológico e portanto uma incompatibilidade da ativida-
de mineradora com os demais usos do solo do Município.

A manutenção de áreas com jazidas de alta qualidade, a um preço do

produto relativamente pequeno, é importante para o desenvolvimento de toda a

èxpansão da írea urbana, sendo portanto necessário que as distâncias de trans-
porte destes minerais sejam o menor possível.

O objetivo deste capítulo é propor um planejamento e manejo minerário
municipal ,de todo integrado a questão do uso e ocupação do solo, e ainda, a

definição de um mecanismo básico que possibilite ao poder público municipal a

permanente reavaliação do desenvolvimento do setor mineral através de instânci-
ãs próprias encarregadas do acompanhamento e controle da atividade minerária

em seu território.
Atualmente existe um controle municipal rudimentar Sobre o setor mineral e

por extensão dos dividendos oriundos da tributação do IMPOSTO UNICO SO-

bne CpCULAçÃO DE MBRCADORIAS - ICM, onde 75Vo fica com o Estado

e 25Yo com o MunicíPio.
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A região da encosta da Serra do Mar, apresenta grande potencial para

instalação de pedreiras, faltando um disciplinamento sobre os locais e modos de

extração que contemplem o meio ambiente e formas de recuperação das áreas

lavradas.
A metodologia utilizada foi, inicialmente, o mapeamento geológico-estrutu-

ral do Perímetro Urbano na escala 1:20.000 cujos resultados estão detalhados no

Capítulo 2. Em seguida, foi feito um levantamento dos dados existentes a

respeito da atividade minerária e demais usos do solo, além da situação legal das

lavras para a confecção de um arquivo base para o manejo.

5.1- Potencialidade Mineral

A conceituação de Potencial Mineral foi adotada por Bitar et al. [1985], ou

seja, resume-se a consideração de áreas de distribuição das unidades
litoestratigráficas definidas no Capítulo 2 [anexos 0l ] onde se caracterizou as

áreas mais promissoras e favoráveis a ocorrência e exploração [anexo 05].

5.1.1- Seixo

As explorações de seixo para produção de brita atualmente estão localiza-
das nas planícies de inundação dos rios Piraí, Cubatão e seus afluentes e do Rio
Pirabeiraba [anexo 0l].

Regionalmente a reserva mineral de seixos para produção de brita é conside-
râvel, jâ que os cascalhos presentes nos sedimentos continentais apresentam uma

boa dispersão areal. Existe a necessidade de se recuperar as lawas existentes ao

longo dos rios.
O problema decorrente da exploração de seixos nas planícies dos rios é a

geração de enormes "lagos" com grandes riscos para a vida humana. Outro
aspecto é a espessura reduzida dos jazimentos fazendo com que seja necessário

explotar grandes áreas para suprir a demanda.

5.1 .2- Pedra britada
Joinville atualmente conta somente com uma pedreira em atividade, para a

produção de brita. Por se tratar de um investimento de altíssimo custo, a grande

demanda para a construção civil é suprida com a trituração de seixos rolados.

A reserva mineral de rochas para produção de pedra britada é enorme, pois
existem condições físicas para a abertura de novas lavras e que poucos empresá-

rios descobriram. As unidades geológicas çom potencial para brita são: gnaisses
granulíticos, migmatitos, granitos e lentes de quartzito.

A implantação de pedreiras, com certeza, geraproblemas ambientais só que
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estes possuem uma distribuição pontual. Os problemas são ligados ao lançamen-
to de projéteis, deslizamentos de encostas quando da explosão, mas são riscos
comparativamente menores e mais fáceis de monitoramento, do que a extração de

seixo.

5.1.3- Areia para construção civil
A areia explorada em Joinville é de qualidade média, pois é retirada da

região da foz do Rio Cubatão que sofre influência de maré [anexo 05], sendo o
conteúdo de sais retirado por lavagem da areia. Os sais são perigosos na constru-

ção civil pois permitem a expansão do concreto além de causar problema de

corrosão nas ferragens utilizadas na armação do concreto.

O processo de extração é por dragagem que, de certa forma, é benéfico no
sentido de desassorear o canal do rio Cubatão e do canal de Três Barras.

As reservas deste bem mineral não são conhecidas, mas os potenciais presentes na

unidade dos sedimentos continentais dos baixos cursos dos rios Cubatão, Piraí e Pirabeiraba

são amplos para exploração de areia. Um estudo feito em 1989 sobre a descarga sólida do

rio Cubatäo, permite concluir que as taxas de sedimentação do rio Cubatão são altíssimas,

fazendo com que haja uma recomposição diaria do material dragado.

O risco deste tipo de extração é a erosão das mægens, fazpndo com que o canal se

alargue, com sérios prejuízos a fauna e flora dos manguezais situados ajusante. Por isso,

é necessário que as empresas efetuem a dragagem somente no meio do canal e que, em

hipótese alguma, lancem óleo nos rios.

5.1.4- Á,reas de Material de Empréstimo

A necessidade de material para confecção de atenos em áreas baixas e obras

rodoviâ:ias faz com que quase todos os monos isolados existentes na planície tenham
"cicatrizes" de intervenções feitas sem critério.

A produção deste material tenoso utilizado principalrnente para ateno é realizada
geralmente de forma clandestina.

As reservas existentes estão localizadas principalmente denúo da unidade do guaisse

granulítico.

Este tipo de exploração, feita de modo desordenado e predatório, tansfigura a

paisagem no local de exploração e, normalmente, não é contemplado com projetos de

recuperação. Exemplos desse tipo podem ser observados no Morro do Guanabara [foto
01], encosta leste dos morros do kiriú e Boa Vista, além de outros tantos [anexo 05] Além
da degradação visual, essas explorações desencadeiam áreas de potencial risco geológico

[foto 02], além do material erodido ir se depositar ao longo da drenagem pluvial [foto 03]
e assorear os rios principalmente da bacia hidrográfica do Rio Cachoeira [foto 04].
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Foto 0l- Degradação do Morro do Guanabara pela instalação de área de emprésttmo.

Foto 02- Geração de risco geológico por exploração mineral feita sem critério.
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por obras de terraplanagem feitas sem critério.

Foto 03- Assoreamento frequente da drenagem pluvial urbana em função da erosão dos morros expostos

Foto 04- fusoramento dos rio em frnção do caneamento de partÍculas de argla/silte erodidas dos mor¡os e pluição do rio,
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5.1.5- Argila branca
Este tipo de argila é muito utilizada em olarias misturada com a argila

vermelha. A sua ocorrência está restrita aos sedimentos continentais presentes
nos pequenos aluviões da planície costeira, principalmente na bacia hidrográfica
do Rio Cachoeira e do Rio Mississipi, este último afluente do Rio Cubatão
[anexo 05].

5.2- Processos Minerários e Locação de Lavras
De acordo com levantamentoæfetuado junto ao DNPM, realizado em março

de 1992, relativo ao aspecto legal das explorações minerais existentes na região
estudada, foi constatado existirem 120 processos para aproveitamento mineral
no Departamento Nacional de Produgão Mineral [DNPM], com 09 pedidos de
exploração de ouro; 10 de prata; l0 de níquel; 10 de areia de fundição; 08 de
caulim; l8 de areia; 0l de areia para vidro; 01 de água marinha; 01 de pegmatito;
0l de zircônio; 04 de turfa;01 de granito; 01 de água mineral;09 de ferro; 04 de
feldspato;03 de quartzo;13 de gnaisse; 02 de cascalho; 06 de argila; 06 de
saibro; 09 de coríndon e 06 de titâhio.

5 - Produção Mineral

A produção mineral do município de Joinville tem como principal bem
extraído, a argila para confecção de aterros. Neste tipo de extração é quase
sempre gerada área de risco geológico, uma vez que a metodologia de extração é
feita pela base da encosta, sem a mínima preocupação com a recuperação do
talude resultante. O que se percebe é a geraçâo de uma fonte de erosão que
assoreia toda a drenagem pluvial urbana e por extensão a rede hidrográfica. Não
existe nenhum tipo de tributação sobre a extração de argila, nem o controle do
número de pessoas que vivem desta atividade econômica.

Na extração de areia, o controle é relativamente melhor, pois uma empresa
opera no setor de forma legalizada, e duas de forma clandestina.

Na produção de brita existe uma única empresa que possui extração a partir
de pedreira. Já na extração de seixos rolados quatro empresas atuam neste ramo,
e já apresentam uma relativa consciência quando da confecção dos projetos de
recuperação e, quase nenhuma, quando da execução da recuperação
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6 - CARTAS TEMATICAS

6.1 -Introdução

As cartas temáticas aqui apresentadas visam fornecer informações para
orgãos públicos e iniciativa privada, a fim de auxiliar na tomada de decisões
sobre o uso e ocupação territorial do Município de Joinville. Nestas cartas
constam dados sobre o meio físico que indicam a viabilidade ambiental e econô-
mica para a implantação de loteamentos, indústrias, sistema viário, obras públicas
de porte etc, seja pela quantidade de água ofertada para abastecimento, seja pela
possibilidade de dispersão de poluentes ou simplesmente pela característica do
solo que pode não suportar grandes pesos gerando problemas de recalque de
fundações, entre outras aplicagões.

6.2 - Carta Geológico-Estrutural

O trabalho de campo foi executado através de mapeamento detalhado,
acompanhado de análise estrutural e dos pontos visitados. No perímetro urbano a
escala de trabalho foi l:2O.OOO, com o auxílio de um mapa topográfico elabora-
do pela SECRETARIA DE PLANEJAMENTO da PREFEITURA DE JOINVILLE.
Todo o trabalho de campo teve como apoio o levantamento aerofotogramétrico
na escala l:5O.OOO, realizad,o pela PREFEITURA no ano de 1989/199O.

Os dados de campo foram plotados diretamente no mapa topográfico, obser-
vando-se as distribuições e relações de contato das diversas unidades litológicas,
coletados dados da distribuição e orientação dos elementos estruturais (Hobbs et
al., 1976), tais como: bandamento composicional, superfícies axiais de dobras,
xistosidade, superfícies de falhas e fraturas, eixos de dobras e lineações. A
atitude das foliações foi representada pela direção de maior mergulho do plano,
seguida do valor do mergulho do plano (método azimutal). Por exemplo: 80"/20"
representa atitude de um plano que mergulha 20" para a direção 80o, ou seja,
corresponde em outra anotação a atitude: Nl0"W20"NE. Da mesma forma as
lineações são representadas pela direção de caimento, seguida do valor de
caimento.

Foram coletadas cerca de 2OO amostras de rochas, das quais 25 foram
laminadas para estudo ao microscópio petrográfico, a fim de se identificar
melhor as litologias. As unidades litológicas mapeadas foram descritas no item
2.2., tttilizando-se os conceitos petrográficos de Miyashiro (1975) e Winkler
(1e7 7).

A importância desta carta se verifica no planejamento urbano municipal. E
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por isso, é o dado mais importante na fase de coleta e análise de dados. Dependen-
do do objetivo específico, ou planejamento, o geólogo irá dispor de informações
detalhadas, se necessário coletar novos dados, preparar informações técnicas perti-
nentes, tais como mapas interpretativos e gerenciar a preparaçâo de mapas do
potencial uso da terra, tendo por base o substrato rochoso e sedimentar.

A geologia em si é importante para se estabelecer um desenvolvimento
municipal inteligente, elaborar planos diretores de mineração, mapa de risco
geológico (anexo 03) e servir de base para um mapa hidrogeológico, entre outras
aplicações. O conhecimento geológico/estrutural há muito tem sido usado por
outros pesquisadores para planejamento do uso e ocupação territorial, entre os
quais destacam-se: Bartelli et al. (1966); Hayes & Vineyard (1969), Turner &
Coffman ( i973); Geological Survey Circular 721 (1976); Curtin (1991); Bittar
et al. (1990) e Cerri et al. (1990).

6.3 - Carta de declividade

Esta carta foi elaborada a partir de mapas gerados por aerolevantamento com vôo
realizado em 1989/1990naescala l:8.000 erestituiçãonuméricanaescala 1:2.000 sendo,
posteriormente, reduzido pæa 1:10.000 por processamento digital.

qássE LIMIÏES DE
DECLMDADE

UMIÏESDE
INOIMCAO

<5%

B 5/-1570 510

c ß%-n% IGæ

D n%-9% 2S30

E fi7"-tûv" 3045

F >lû% >45

Tabela 09 - Classes de declividade utilizadas

Na confecção foi utilizado
ábaco constuído com espaçamentos
representativo s dos intervalos cor-
respondentes as classes de
declividades escolhidas, apresenta-
das na tabela 09.

A composição resultante das
distribuições das seis diferentes clas-
ses de declividade definiram a carta
de declividade do teneno.

lnicialmente foi feito o levanta-
mento da declividade em pranchas

na escala 1:10.000 e, em seguida, condensadas para apenas três limites de declividade

DECLMDADE III - < 5o/o e 5-l5o/o
DECLIVIDADE II - 15-30% e30-50Yo
DECLIVIDADE I - 50-100% e > 100%

Esses limites foram então digitalizados com o suporte do "software"
MAXICAD. O sistema MAXICAD foi especialmente projetado e concebido para
a utílização na produção e manejo de mapas, apresentando recursos para
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processamento geo-diferenciado. Uma vez feita a digitalízagão, a diminuição da
escala do mapa, para l:50.000 foi feita pelo mesmo "software" e impresso por
um traçador gráfico gerando a carta de declividade [anexo 02].

As imprecisões existentes decorrem do processo manual quando da elaboração
e das modificações ocorridas posteriormente a confecção da base topográfica na
fisiografia, como movimentos de massa e principalmente escavações nos morros.

A carta de declividade foi de grande valia na elaboração d,a carta de risco
geológico, particularmente na unidade geomorfológica de morros e morrotes
isolados (item3.2.2), detectando áreas de declividade mais pronunciada e desta
forma restringindo a sua ocupação.

6.4 - Carta de Risco Geológico

O conceito de risco geológico, aqui considerado, está associado a dois
conceito s distintos:

- Risco geológico potencial: é aquele onde o risco é inerente as característi-
cas do meio físico, como litologia, geologia estrutural, declividade, presença de
bolsões de turfa e probabilidade de enchentes.

- Risco geológico instalado: é aquele instalado pelas alterações nos proces-
sos do meio físico.

Em ambos os conceitos, verifica-se a possibilidade ou probabilidade de
ocorrência de perdas ou danos a vidas humanas e/ou prejuízos materiais.

No Brasil, são muito poucos os exemplos de cartas de risco existentes. A
nível internacional, a cartografia de risco éutilizada não só pelo poder público,
como também pelas agências seguradoras, que as utilizam na fixagão dos valores
das apólices [Ceni et al. 1990].

Internacionalmente considera-se como de muito maior gravidade as situações
de risco que envolvem perdas de vidas humanas. Portanto, na avaliação de risco
aqui feita, deu-se maior peso para as perdas sociais, principalmente perda de
vidas humanas, do que para prejuízos econômicos. Por isso, os escorregamentos
foram considerados os mais graves riscos geológicos de Joinville, seguidos de
recalque de fundações e enchentes.

A CARTA DE RISCO GEOLÓGICO DA CIDADE DE JOINVILLE EStá

representada no anexo 03 e foi executada a partir da sobreposição das cartas
geológico-estrutural-geomorfológica [ :20.000] e de declividade, sendo portanto
uma carta de risco geológico potencial. Seis graus de risco foram adotados, para
qualificação dos terrenos, com menor ou maior grau de risco para o seu uso e
ocupação, assim sendo:
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GRAU
AVALIACAO DE

NSCO
DECLIVIDADE LITOLOGIAS

Ie RISCO ELEVADO 5G1m% ê > lm% GNÀlSSES

lh RISCO ELEVADO >5% SED. MANGUE

II RISCO MODER-A.DO 15-30% e3U50 GN. BANDADO

tlI RISCO MODERADO 15-30% ê 3G50% CN, CRANULIT]CO

N RISCO
MODER.ADO/BAIXO

<57ô SED. TURFA

RISCO BAIXO <5 è 5-15% SED. FLWIO.LAG.

vt ÙSCO MUITO BATXC <5% e 5-15% SED. MARINHOS

Tabela 10 - Graus de risco geológico potencial

Estes graus estão descri-
tos na tabela l0 juntamente
com as ações e medidas ne-
cessárias, corretivas e
preventivas.

A disribuição dos referidos
graus na carta de risco geológico
potencial está condicionada a fa-
tores topográficos,
geomorfológicos e lito-estuhuais,
os quais determinam a separação
de domínios homogêneos de

mesmo grau de risco.

Há de se observar que as estruturas de bandamento composicional e
xistosidade das rochas apresentam de forma geral caimento íngreme para este,
conforme está explicado no ítem 2.2. Sendo assim recomenda-se de forma
genérica, que qualquer corte a ser realizado nos morros, seja feito contra o
mergulho da estrutura, ou seja pelo lado oeste do morro. No entanto, sempre é

interessante se realizar levantamentos estruturais detalhados no local da obra,
para se garantir a qualidade do projeto a ser realizado.

As ações e medidas definidas e priorizadas a partir da análise de risco
podem ser:

a] preventivas: aquelas que admitem uma convivência com situação de risco
potencial identificada. Os locais ainda não ocupados deverão ser urbanizados de
acordo com as características físicas do meio. Estas medidas são de fundamental
importância quando se deseja ocupar as áreas de risco com um mínimo de ônus
para o poder público. Exemplos de ocupações próprias para áreas de alto risco
potencial: parques lineares ao longo de rios que sofrem enchentes, criação de
equipamentos públicos, locais para lazer entre outros.

bl corretivas; aquelas que visam eliminar ou reduzir significativamente os
riscos instalados. A adoção de obras de engenharia; relocação da população em
risco; opção de técnicas construtivas e/ ou operagão de planos preventivos de
defesa civil. Exemplo: remoção da população em risco a partir de determinados
estágios onde a ocorrência de processos é eminente, buscam tanto reduzir as
consequências principalmente sociais, quanto evitar que as situa$es de risco se acentuem
e multipliquem. Melhor seria planejar o uso e ocupação do solo de acordo com as suas
características fisicas, pelo menos nas areas ainda não ocupadas. As áreas identificadas
como de alto risco geológico potencial [anexo 03], ainda não ocupadas, devem ser
utilizadas como áreas delazq e/ ou equipamentos públicos, evitando-se o desperdício de
dinheiro público em áreas impróprias para ocupação.
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A adoção conjunta de ações e medidas corretivas e preventivas é certamente
a opção mais adequada para as áreas já ocupadas.

6.5 - Carta de Recursos Potenciais do Meio Físico

Esta carta [anexo 04] se destina a caraçterizar os recursos do meio físico na
escala l:50.000 para serem observados quando da feitura das propostas de
planejamento integrado da região estudada. Este tipo de carta, tem sido utilizada
com bastante frequência em outras regiões: Linch (1962); Council On Enviromental

Quality (1979); Cetesb (1985);Bittar et al. (1985); Duarte (1990); Remy et al.
(1991) entre outros autores.

São descritas a seguir as potencialidades da área estudada:

6.5.1- Áreas de interesse turístico/paisagístico de tombamento histórico/
arqueológico

O potencial turístico do Município de Joinville é extraordinário. Suas bele-
zas variam desde a serra, com incríveis mirantes [foto 05] e cachoeiras com mais
de 100 metros de queda, até passeios pela Baía da Babitonga, onde se observa as

ilhas e os manguezais [foto 06].

O turismo na região é explorado de forma muito modesta no que diz respeito
a belezas naturais, fazendo-se exceção ao Barco Príncipe de Joinville que ofere-
ce passeios pela Baía da Babitonga.

As regiões de escarpa da Serra do Mar protegidas por legislação federal,
podem ser exploradas por um tipo de turismo que estimule a educação ambiental
simultaneamente ao lazer. Locais para implantação para esse tipo de exploração
estão assinalados no anexo 04. No perímetro urbano existem quatro parques
criados por decreto municipal e outros nove em fase de projeto.

Os locais onde existem patrimônio histórico estão localizados no centro de Joinville
onde teve início a colonização germânica, na zona rural com algumas consfuções típicas
protegidas IBPC INSTITUTO BRASILEIRO DE PATRMÓNIO CLILTURAL], além

de um antiga olaria localizada na fazenda Caieira. As regiões onde existem patrimônio
arqueológico também foram demarcadas no anexo 04.

6.5.2- Lreas de exploração mineral

Neste ítem foram demarcadas as áreas em exploragão e as que existem com potencial
exploratório, tanto no perímefo urbano como na zona rural.

As areas dema¡cadas com círculo são as áreas em exploração mineral e, as sem o

círculo, são as áreas com potencial de exploração.
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A idéia básica é ordenar as áreas em exploração, com sistemas de contenção
de sedimentos e ao mesmo tempo explorar, visando sua futura recuperação após
o esgotamento da iazida.

Foto 05- Minnte localtzdo no Castelo dos Bugres onde se uslumbra a Mata Atlânbca e a nascente do Rlo Piraí.

Foto 06- Visual da Baia da Babitonga com 0s manguezais
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6.5.3- Áreas para aterros sanitários e cemitérios
O maior problema de um aterro sanitário é impedir ou, pelo menos, minimizar

a poluição dos recursos hídricos, seja superficial ou subterrâneo. Deste modo, os
locais mais adequados devem ser aqueles com relevo suave a fim de se impedir a
erosão e possíveis escorregamentos. De preferência devem ser escolhidos luga-
res constituídos de material argiloso e impermeável.

Quanto a hidrogeologia, a base do aterro deve estar bem acima do nível de
água subterrânea, considerando sua posição mais elevada na época de chuvas.
Devem ser evitados locais de recarga e terrenos alagadiços, assim como os locais
próximos dos mananciais de superfície e/ou poços de abastecimento de água
potável.

De preferência devem ser escolhidos locais de solos homogêneos,
retrabalháveis, como argilas, siltes ou tipos intermediários, com baixa
permeabilidade, Ph alcalino e com capacidade de troca de cations,

As áreas selecionadas devem estar a uma distância econômica, relativamen-
te próxima das fontes de resíduos, acessíveis por estradas e com baixa densidade
populacional.

É importante considerar a potencialidade das áreas no aproveitamento futu-
ro para fins sociais, principalmente recreagão.

Outros problemas que devem ser considerados quando da instalação de um
aterro sanitário são: impacto psicológico das pessoas que residem nas redonde-
zas; a proliferação de insetos, ratos e urubus; o mau cheiro; problema social
criado pelos catadores de lixo e o problema imobiliário gerado pela desvaloriza-

ção das áreas próximas.

O único aterro sanitário implantado a partir de 1981 situa-se no Distrito
Industrial, na zona norte, próximo a Rua Dona Francisca. Ao ser implantado,
foram feitos os devidos estudos de impactos ambientais, apesar do aterro estar
situado na nascente do rio Mississipi. No entanto, as distâncias para o transporte
do lixo coletado, principalmente da zona sul da cidade, são enormes. Por isso, se

faz necessário a implantação urgente de um outro, na zona sul.

No tocante a parte do meio físico para seleção de áreas de implantação de
cemitérios, os fatores a serem considerados são os mesmos citados para aterros
sanitários.

6.5.4- Áreas para captação de água

As áreas de mananciais para abastecimento público estão localizadas no
perímetro urbano, nos moÍros do lririú, Boa Vista, Itinga, Atiradores e da
Antárctica. Estes morros são fornecedores informais da população que reside em
cotas acima de 33 metros, já que a água fornecida pela CASAN alcanga somente
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33 metros de altura. Este trabalho propõe que estes mananciais sejam aproveita-
dos de forma sistemática. Numa pesquisa feita em janeiro de 1992, numa pequena

área do Morro do lririú, constatou-se que 150 famílias se utilizavam das nascen-

tes daquele morro. Extrapolando-se para todas as ruas que dão acesso para os

morros lririú, Boa vista e ltinga, conclui-se que cerca de 3.000 pessoas bebem

da água proveniente desses morros.

Na zona rural, o aproveitamento dos mananciais já é feita de forma intensa,

tendo como recomendação a captação do Rio Cubatão 6 km a montante, para se

evitar os problemas de extração de seixo e poluição por agrotóxico e esgoto

doméstico.

outra recomendação é a preservação de todas as bacias hidrográficas com

uso ou possibilidade de uso para abastecimento público, visto que, com o

crescimerto industrial/demográfico de Joinville, o aumento da demanda de água

será crescente.

O aproveitamento da água subterrânea é de grande importância como foi tratado

no item 4.4, mas para a manutenção deste recurso hídrico complementar é necessário

preservar as áreas de recarga principalmente onde existe maior consumo, como é o

caso do Distrito Industrial, bairro América, centro e bairro Anita Garibaldi,
conforme está demonstrado na figura 14.

6.6- Carta de aptidões do Meio Físico para Planejamento de Uso e Ocupa-

ção Territorial

Com os mapas geológico-estrutural, declividade e risco geológico, além dos

levantamentos das principais explorações econômicas do Município de Joinville,
potenciais de exploração mineral e de recursos hídricos, foi possível elaborar a

ðarta de aptidões do meio físico para planejamento de uso e ocupação do solo no

anexo 05, na escala l:50.000.
A carta de aptidões do meio físico é de extrema utilidade na seleção de sítios

e avaliação do ambiente fÍsico para determinar a capacidade de suporte da

atividade humana e consequentemente os possíveis efeitos da atividade humana

no meio ambiente. A avaliação de um local baseada no determinismo fisiográfico,
ou "planejar com a natureza",tem emer gido como uma estrutura filosófica para

contemporizar parcialmente os aspectos de explorações econômicas tradicionais
do local. Do ponto de vista geológico, esta filosofîa requer a determinação da

magnitude e importância das limitações geológicas de um local em particular
para um determinado uso.

A avaliação do local para finalidades de engenharia, tais como construções de

represas, esffadas, aeroportos, tuneis e gfandes consfuÉes, requer inicialmente estudo

geológico detalhado, antes mesmo do planejamento e desenho do projeto.
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A avaliação dos recursos cênicos e outros elementos do meio ambiente,

torna-se importante na avaliação da paisagem. O significado recai sobre o

impalpável balanço com os mais óbvios aspectos econômicos do ambiente.

Os prováveis efeitos do uso humano da terra, são geralmente conhecidos

como iru.-pacto ambiental e com a carta de aptidões do meio físico, poderá ser

feito, num âmbito global, uma análise de qualquer projeto de uso e ocupação

terriiorial, como os recomendados pelo Geological Survey Circular 721 (1976),

National Park Service (19S4), Rohse (1987) e Curtin (1991)'

Em resumo, esta carta servirá para o poder público e comunidade fazet tma
análise do custo e benefício de qualquer projeto a ser implantado na região

abrangida pela carta.
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CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

Conclusões:
Analisando-se aCarta Geológico Estrutural da Cidade de Joinville, obtida

neste trabalho, observa-se que na sua maior parte afloram sedimentos recentes,
seja de origem continental, marinha ou mista. Os sedimentos continentais com
intercalações de turfas, devem ser estudados com muito rigor, quando for realiza-
do o projeto de qualquer tipo de ocupação, em função dos possíveis problemas
de recalque. As áreas abrangidas por sedimentos marinhos a princípio não
oferecem problemas, somente alguma restrição quanto a utilizagão da âgua
subterrânea, que pode ser salobra. Os sedimentos de mangue quando erronea-
mente urbanizados, oferecem problemas de recalque de fundações, mesmo depois
de ter recebido grandes volumes de aterro.

No restante da cidade, afloram as rochas pertencentes ao Complexo
Granulítico de Santa Catarina. Deste complexo, destaca-se a oçorrência das
lentes de quartzito. Os blocos de quartzitos impõem restrições a movimentos de
terra, pois quando se remove o regolito proveniente do gnaisse adjacente, o
mesmo não pode ser feito com os blocos. Os problemas se agravam quando a

terraplenagem se dá num sentido perpendicular a direção do bandamento
composicional, onde a espessura das lentes de quartzito aumenta. Por outro lado,
quando esta rocha está exposta ao intemperismo, origina material de excelente
qualidade para capeamento de ruas de terra.

Na área de ocorrência do gnaisse granulítico propriamente dito, o manto de
intemperismo de espessura da ordem de 20 metros, possui características extre-
mamente argilosas, tornando-se necessário cuidados extras quando daremoção da
vegetação e da camada de húmus, a fim de se evitar os processos erosivos.

O estudo da geologia estrutural permitiu identificar um mergulho predomi-
nante das foliações para a direção leste. Por isso, recomenda-se que os cortes
dos morros se dê preferencialmente pela encosta oeste, o que dificultará a

ocorrência de deslizamentos.
As regiões de declividade alta, quase sempre coincidem com a ocorrência

das lentes de quartzito, que por serem mais resistentes ao intemperismo, susten-
tam as maiores altitudes da cidade. Estas áreas além de serem inadequadas para
ocupação, possuem imenso valor paisagístico, necessitando serem conservadas.

Os maiores graus de risco geológico estão nas regiões de morros e morrotes
isolados de declividade alta com presença de quartzito e nas regiões de mangue.
Ambas regiões oferecem grandes restrições quanto ao seu uso e ocupação, como
foi descrito na tabela I l.
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A pluviometria, que por um lado causa grandes problemas no que diz
respeito aos processos erosivos, em função dos altos índices, por outro lado,
ajuda a dispersar os poluentes que se acumulam na atmosfera e garante uma
vazão permanente dos recursos hídricos.

Constata-se que as águas do rio Cubatão, apresentam no ponto de captação,
problemas decorrentes da poluição gerada a montante por agrotóxicos utilizados
na agricultura praticada na planície de inundação; por possíveis acidentes com
cargas perigosas na estrada existente próximo a sua margem, a montate da
captação e pelo prolongamento do perímetro urbano até a região noroeste, sem
saneamento básico, afetando a qualidade das suas águas.

A outra captação de água para a cidade, no rio Piraí, não apresenta sérios
problemas num curto espaço de tempo, desde que não se faça movimento de terra
nas trilhas que conduzem aos vários pontos turísticos que ocorrem na serra.

O rio Cachoeira, que atualmente é uma grande preocupação ambiental para a

cidade de Joinville, devido a degradação da qualidade de suas águas, poderá
sofrer um processo de recuperação mediante a implantação de rede de esgoto nas

suas cabeceiras, onde se verifica uma das maiores concentrações populacionais
da cidade. Além disso, se faz necessário o cumprimento das leis com respeito a

tratamento de efluentes industriais, a fim de se melhorar a classificação deste rio,
segundo a legislação federal.

A carta de Recursos Potenciais do Meio Físico proporciona condições de se

estabelecer políticas para o desenvolvimento racional da comunidade, pois leva
em conta os principais elementos do meio ambiente (geologia, recursos hídricos,
clima, espaços construídos/ verdes/cultivados e geomorfologia).

A ocupação de áreas de manguezais tem apresentado um alto custo, tanto
em termos ambientais, como econômicos. Os danos ambientais são de dois tipos.
O primeiro refere-se a destruição do ecossistema manguezal, necessário para a
reprodução da vida marinha e para a retenção dos sedimentos provenientes da
erosão urbana. O outro dano ambiental observado é que a retirada de argila dos
morros próximos ao manguezal para confecção de aterro, geram áreas de risco
geológico e focos de erosão. Os custos da implantação dos aterros são financia-
dos pelo poder público, ou pelo próprio adquirente do lote. Constata-se também
que a quantidade de material para aterro é tão grande, que o lote em mangue se

torna o mais caro da cidade.

O tratamento do esgoto doméstico nestas áreas de mangue, deverá ser de
operação cara e trabalhosa, devido a necessidade de estações de recalque para
afastamento e tratamento em unidades localizadas em áreas adjacentes aos

mangues urbanizados. O que se encontra hoje em dia são tubulações direcionadas
para os manguezais, conduzindo o esgoto bruto, poluindo o complexo lagunar
estuarino daBaía de Babitonga Quando a maré alcança seu nível mais alto, as
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águas servidas retornam para as casas, causando grandes transtornos para a
população e grande número de doenças. A conclusão é que nas áreas já ocupadas
se construam estações de tratamento localizado e, nas áreas ainda intactas ou
com invasões pontuais, seja feito remanejamento das famílias para regiões mais
adequadas do ponto de vista de qualidade de vida e de manutenção dos equipa-
mentos públicos.

Pag 63



RECOMENDACÕES:

EXPANSÃO DA CIDADE
Joinville tem a necessidade de adensar sua malha urbana para que os custos

de implantação e manutenção da infraestrutura urbana seja minimizado. Exemplo
deste fato foi a extenção da cidade para a direção noroeste, a área é sujeita a

inundações naturais do rio Cubatão, os morros apresentam declividade maior que

50%o, além de ficar distante do centro da cidade, dificultando a instalação e

manutenção da infra estrutura urbana. As áreas de risco geológico mais alto [Ia e

Ib], mapeadas no anexo 03 devem ser reservadas para áreas de lazer elou
equipamentos públicos, pois se evitaria situações de calamidade pública e obras

de engenharia de custo elevado.

Como exemplo de local ideal do ponto de vista geológico, hidrológico e de

conforto térmico, para fins de urbanização, é a região situada ao norte da cidade,
denominada de "Vila Bandeirante".

A expansão do perÍmetro urbano em direção oeste e sudoeste não é reco-
mendável pois são áreas sujeitas a alagamento e requerem grandes obras de

drenagem e aterros. O cinturão agrícola, existente a oeste da cidade é de vital
importância, não só para garantir alimentos a baixo custo, mas também, para
proteger as encostas da serra do Mar, onde a declividade está quase sempre

acima da 50%, impedindo como um obstáculo a expansão do perÍmetro urbano
para aquele setor.

Os loteamentos em áreas de morros isolados devem ter o tragado das vias
acompanhando as curvas de nível, com um mínimo de movimento de terra e de

retirada da cobertura vegetal. O mapa de risco geológico deve ser observado
quando da confecção de loteamentos, para diminuir seus custos de implantação.

DISTRITO INDUSTRIAL
A localização do novos distritos industriais rLazoÃa sul e sudeste da cidade

é recomendável para indústrias que não tenham problemas de poluição atmosfé-
rica. Isto porque, observando-se a Rosa dos Ventos nota-se o predomínio dos
ventos nordeste, leste e sudeste, que carrega a poluição atmosférica para a
cidade. As indústrias com potencial poluidor atmosférico estão melhor situadas
na zena norte da cidade, onde a influência devida a direção dos ventos deve

dirigir-se para a serra na maior parte do tempo. Entretanto, deve-se fazer um

estudo detalhado com relação aos ventos provenientes de nordeste, a fim de se

detectar as chances da poluição atmosférica se dirigir para o centro da cidade'
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SANEAMENTO
Recomenda-se uma ampliação urgente da rede coletora de esgotos. Anali-

sando-se a figura 15, juntamente com a tabela de densidade populacional,
percebe-se que as nascentes do rio Cachoeira estão localizadas em bairros com
as maiores densidades populacionais da cidade e sem tratamento de esgoto. Este

esgoto bruto é lançado onde os cursos de água apresentam menor vazão, gerando

um grande número de doenças, além do mau cheiro.

RECURSOS HÍDRICOS
O rio Cubatão, o maior do município, precisa ser monitorado com urgência

para se garantir o suprimento de água para a cidade garantindo o crescimento
urbano/industrial nos próximos anos. A captação de água do rio Cubatão neces-

sita urgentemente ser feita dez quilômetros a montante da atual, próximo do local
onde será construída a casa de força da futura usina hidrelética, a fim de se

resolver os vários problemas citados durante este trabalho,

MINERAÇÃO
Existe a necessidade de se controlar a erosão em áreas de empréstimo,

construindo-se tanques de decantação de argila para reter o material erodido
pelas chuvas e evitando Seu carreamento para rios, ruas e entupimento de

galerias de drenagem pluvial. As áreas para empréstimo de argila devem ser

oficializadas e legalizadas junto aos órgãos ambientais e ao DNPM, a fim de se

monitorar a extração mineral e garantir a recuperação final.

A extração de areia nos baixos cursos dos rios Cubatão e Piraí, devem ser

realizadas sempre no meio do canal a fim de se evitar a erosão das margens.

Deste modo, o processo de dragagem tornar-se-á benéfico no sentido de

desassorear os rios e prevenir contra as enchentes.

A extração de seixos só deve ser feita nos casos de assoreamento grave dos

rios, com riscos para a comunidade. A implantação de pedreiras precisa ser

incentivada para atender o mercado da construção civil de Joinville, substituin-
do-se a prática de exploração de seixos, tão danosa ao meio ambiente fluvial.
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