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 Este trabalho visa apresentar uma análise da planície de inundação do sistema Caveiras 

Montante 1 por meio da implantação de duas estações fluviométricas e de três estações 

pluviométricas, contribuindo e complementando as redes já existentes na cidade. O sistema em 

questão foi selecionado tendo como foco principal prover à planície de inundação dados de 

chuva, que sejam espacialmente mais representativos, e dados de vazões, sendo estes, melhores 

discretizados no tempo. 

     Considerando a carência de estações fluviométricas para o monitoramento hidrológico, mais 

especificamente do sistema Caveiras Montante 1, foram instalados dois sensores de nível, 

identificados como UDESC F1 e UDESC F2, nos municípios de Painel/SC e Lages/SC, 

respectivamente. Antes da colocação desses sensores eram registradas apenas vazões médias 

diárias, sendo que, para estudos hidrológicos de eventos extremos, especialmente daqueles 

provenientes de chuvas intensas, mesmo que com duração superior a 24h, dados registrados em 

intervalos de poucos minutos ou horas são necessários para compreender melhor o 

comportamento do sistema. 

     Por outro lado, apesar da cidade de Lages estar bem servida de estações pluviométricas, estas 

estão excessivamente concentradas sobre as sub-bacias dos rios Cahará e Ponte Grande. Desta 

forma, com o objetivo de suprir a carência de estações que capturem as chuvas que ocorrem na 

área captação superior da bacia, de onde se originam os escoamentos superficiais responsáveis 

pelas inundações na cidade, foram instalados três pluviômetros, dos quais dois pertencem ao 

município de Painel e um ao município de Lages. 

     Os dados dos sensores instalados para monitoramento fluviométrico são provindos do 

equipamento semiautomático OTT ecoLog 800. Este é capaz de medir a altura de lâmina de água 

sobre o aparelho, pela pressão hidrostática, dados de temperatura, salinidade e sólidos totais 

dissolvidos na água, por meio da condutividade específica. Registrou-se no equipamento os 

valores da altura de lâmina de água, armazenando-os a cada quinze minutos, tempo configurado 

pelos autores, transferindo-os para o computador, via USB. 

     A estação fluviométrica UDESC F1 foi colocada em um vale encaixado (Figura 1), antes do 

início da planície natural de inundação do rio Caveiras, para que, desta forma, os valores da altura 

da lâmina de água forneçam dados condizentes ao volume de água que entra na planície, o qual 

está relacionado com determinados eventos adversos decorrentes do excesso hídrico em alguns 

pontos da cidade de Lages, a jusante do sensor, dentro da planície de inundação. 
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     Quanto à segunda estação fluviométrica, UDESC F2, foi posicionada em zona urbana, dentro 

da bacia do rio Carahá, tendo em vista os inúmeros eventos hidrológicos adversos aos quais tal 

localidade está sujeita por ter um alto índice de urbanização e consequente impermeabilização do 

solo. Tal situação também pode ser observada na Figura 1. 

     Com relação aos três pluviômetros, dois deles, UDESC P1 e Polícia Rodoviária, estão sob 

responsabilidade da Empresa Jr. PROJETA Ambiental, do CAV/UDESC. O terceiro pluviômetro 

está sob responsabilidade da ANA (Agência Nacional das Águas). A estação pluviométrica 

UDESC P1 localiza-se dentro do campus do CAV/UDESC e as outras duas localizam-se no 

município de Painel, conforme apresentado na Figura 1. 

     Para fins de análise, por motivos de disponibilidade instantânea de dados consistidos, 

adquiriu-se apenas os dados da estação fluviométrica UDESC F1 e da estação pluviométrica 

Polícia Rodoviária, a montante de F1. Ambos dados, referentes aos meses de setembro de 2016 a 

abril de 2017, estão dispostos na Figura 2. 

     Nesta mesma figura pode-se observar o hietograma, na parte superior, e a altura da lâmina de 

água sobre o sensor de nível, na parte inferior. A partir desses registros, infere-se que a lâmina de 

água se eleva rapidamente logo após a ocorrência de precipitações a montante do sensor, 

diferentemente da recessão, que ocorre de forma mais lenta. 

     Mesmo com a bacia relativamente preservada, com o predomínio de florestas e campos, há um 

alto escoamento superficial. Tal fato está diretamente relacionado ao relevo movimentado, solo 

pouco profundo e à alta rugosidade da bacia. Isso explica a rápida ascensão comentada, devido ao 

grande volume de água que chega à seção. 

     Verifica-se desta maneira, que as estações pluviométricas e fluviométricas foram posicionadas 

de forma estratégica para registrar a quantidade de água que é encaminhada para a sub-bacia à 

jusante a partir de suas respectivas áreas de contribuição hidrológica. Os dados obtidos são 

fundamentais para a realização de estudos hidrológicos no contexto de desastres por inundações. 

     Por fim, nota-se a relevância da melhoria da rede de monitoramento, tendo em vista a 

necessidade de estudos voltados às bacias hidrográficas atingidas por eventos adversos 

relacionados ao excedente hídrico, atualmente pouco estudadas. Além destes estudos, vale 

ressaltar a importância dessas redes com relação à gestão e suporte aos tomadores de decisão do 

município, assim prevenindo a ocorrência de grandes prejuízos para a população durante eventos 

de inundação. 

 

 

Fig. 1 Mapa de caracterização da área 

 

 

 

Fig. 2 Relação entre precipitação e altura da 

lâmina d’água na estação 

 


