
                                   
          

Página 1 de 2 

 

 

 

 

 

MODELAGEM HIDROLÓGICA DOS EVENTOS DE INUNDAÇÕES EM LAGES (SC) 
 

Darlan Ricardo Valgoi1, Luana Mendes Stiegler2, Guilherme da Silva Ricardo3, Víctor Luís Padilha4, 

Sílvio Luís Rafaeli Neto5 

 

 

1 Acadêmico do Curso de Engenharia Ambiental e Sanitária - CAV/UDESC - bolsista 

PIVIC/UDESC  
2 Acadêmica do Curso de Engenharia Ambiental e Sanitária – CAV.  
3 Mestrando no Programa de Pós-graduação em Ciências Ambientais – CAV.  
4 Mestre em Engenharia Ambiental - UFSC  
5 Orientador, Departamento de Engenharia Ambiental e Sanitária, CAV/UDESC – 

silvio.rafaeli@udesc.br. 

 

 

Palavras-chave: Inundação. Sensor de nível. Monitoramento.  

 

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

1 por meio da implantação de duas novas estações fluviométricas compactas que se juntam a rede 

existente. Isto busca o planejamento de uma rede de estações para monitorar o comportamento 

hidrológico da bacia de estudo com a realização de uma contribuição acadêmica para a melhoria 

desta rede de monitoramento hidrológico local, de modo que os dados de chuva sejam 

espacialmente mais representativos e os dados de vazões sejam melhor discretizados no tempo. 

 Há uma carência de estações que capturem as chuvas que ocorrem na área de captação superior 

da bacia, de onde se originam os escoamentos superficiais responsáveis pelas inundações na cidade 

de Lages/SC. Frente a esta situação, foram instalados dois sensores de nível OTT ecoLog 800, 

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

respectivamente. Com o mesmo enfoque, ainda, foram instalados três pluviômetros, dos quais dois 

pertencem ao município de Painel e um ao município de Lages.  

 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 do 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/SC, a jusante do sensor, dentro da planície de inundação. 

 A 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. 

 A área de estudo é munida de três pluviômetros automáticos principais. Dois deles, UDESC P1 

e Polícia Rodoviária, ambos doados pelo CEMADEN, estão sob responsabilidade da Empresa Jr. 

PROJETA Ambiental, do CAV/UDESC. O terceiro pluviômetro está sob responsabilidade da 

ANA. A estação pluviométrica UDESC P1 localiza-se dentro do campus do CAV/UDESC, as 

outras duas localizam-se no município de Painel/SC, conforme apresentado na Figura 1. 
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 Para fins de análise, independente das outras estações, por motivos de disponibilidade 

instantânea de dados consistidos, adquiriu-se apenas os dados de precipitação da estação 

fluviométrica UDESC F1 e da estação pluviométrica Polícia Rodoviária, a montante de F1. 

 Os dados das estações fluviométrica UDESC F1 e pluviométrica Polícia Rodoviária, encontram-

se dispostos na Figura 2, a qual representa um registro gráfico da precipitação, na parte superior, e 

a altura da lâmina de água sobre o sensor de nível, na parte inferior, referentes dos meses de 

setembro de 2016 a abril de 2017. 

 Nota-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. A forma do 

gráfico tem relação direta com a topografia, solo e índice de rugosidade da bacia da área de 

captação. 

 A análise visual do MDT sombreado e colorido permite atribuir uma característica de alta 

rugosidade à bacia, com relevo movimentado, fazendo com que as vertentes sejam íngremes e 

tenham baixo índice de infiltração da água no solo. O solo da bacia não é profundo, fazendo com 

que maior parte da chuva, independentemente da intensidade, converta-se em escoamento 

superficial, mesmo com a bacia relativamente preservada, com o predomínio de florestas e campos. 

Isso explica a rápida ascensão comentada, devido ao grande volume de água que chega à seção. 

 À longo prazo, com a construção de uma curva-chave para constante determinação de vazão, 

tais parâmetros, importantes para o estudo dos desastres por inundação na região, podem ser 

caracterizados com maior grau de certeza. 

 Por fim, a análise dos dados coletados permite reconhecer a importância do conhecimento da 

estrutura das inundações em Lages e também da bacia que abastece a cidade. Por meio das estações 

implementadas, a consistência de parâmetros estimados previamente por modelagem hidrológica 

pode garantir ou não a eficiência de modelos que tem sido utilizados nas sub-bacias de estudo. 

 
 

 

Fig. 1 Mapa de caracterização da área 

 

 

 

Fig. 2 Relação entre precipitação e altura da 

lâmina d’água na estação 

   

 
 

 


