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Os dois Fundamentos 
 
24 Todo aquele, pois que ouve estas minhas 
palavras e as pratica será comparado a um 
homem prudente que edificou a sua casa 
sobre a rocha; 
25 e caiu a chuva, transbordaram os rios, 
sopraram os ventos e deram com o ímpeto 
contra aquela casa, que não caiu, porque fora 
edificada sobre a rocha. 
26 E todo aquele que ouve estas minhas 
palavras e não as pratica será comparado a 
um homem insensato que edificou a sua casa 
sobre a areia; 
27 e caiu a chuva, e transbordaram os rios, 
sopraram os ventos e deram com ímpeto 
contra aquela casa, e ela desabou, sendo 
grande a sua ruína. 

 
Bíblia Sagrada 

 Evangelho de Mateus – 7: 24-27 
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INTRODUÇÃO 
 
Esta pesquisa tem como base o estudo de suscetibilidade à inundação no 

sítio urbano do município de Biguaçu. Os eventos de inundação são relatados no 

município desde o ano de 1947 e vem se tornando cada vez mais catastróficos a 

medida em que existe um aumento da população e em decorrência do processo 

acelerado de urbanização na área nos últimos 20 anos.  

O extravasamento das águas de um rio é resultado de uma gama de fatores, 

tais fatores podem ser de origem natural ou antrópica, ou seja, induzidos pelo 

homem.   

Com uma urbanização cada vez mais intensa, as ações humanas na bacia do 

rio Biguaçu, que banha o sítio urbano do município de mesmo nome, tem 

potencializado os fatores que condicionam a inundações. A retirada da cobertura 

vegetal, a impermeabilização do solo através das edificações e das grandes obras 

de engenharia que compreendem, dentre muitas outras modificações, a retilinização 

dos rios, tem contribuído para que se aumente o escoamento superficial e, em 

conseqüência, a velocidade das águas de um rio. 

O sitio urbano do município de Biguaçu por sua vez está localizado as 

margens do rio principal, o rio Biguaçu, e junto a sua foz, responsável por receber e 

escoar para o mar toda água proveniente do sistema de drenagem da bacia 

hidrográfica do rio Biguaçu. Fator este que faz com que o meio urbano do município 

seja constantemente atingido por inundações. 

A pesquisa está dividida em seis capítulos. No primeiro momento, será feita 

uma descrição da problemática trazendo desta forma a noção de gravidade que 

circundam os eventos naturais e, em especial, os eventos de inundação e de como o 

homem tem sofrido com estes. 

No segundo capítulo, tem-se o objetivo de elucidar as definições para a 

variada gama de conceitos que circundam os eventos naturais e que muitas vezes 

são usados de forma equívoca. Também neste capítulo serão abordados quais os 

condicionantes relacionados aos eventos de inundação. 

Na seqüência, será caracterizado o meio físico da bacia e do sitio urbano do 

município, tendo como referencia os fatores condicionantes a inundações. Ainda 
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neste terceiro capítulo, é feita uma retrospectiva histórica relacionada à ocupação do 

município de Biguaçu. 

Após a caracterização do meio físico e da ocupação humana na área de 

estudo, será feita uma análise da suscetibilidade presente na bacia hidrográfica 

como um todo e no perímetro urbano de Biguaçu no quarto capítulo. 

O quinto capítulo tratará da descrição e análise de cada episódio de 

inundação que se tem registro no município a fim de se entender como era a 

conjuntura na hora do evento e quais eram os fatores de suscetibilidade que 

estavam relacionados a estes eventos. 

Por fim, no último capítulo, serão tecidas considerações finais sobre os 

assuntos abordados no presente trabalho e sugestões de possíveis formas de 

minimizar os danos que os eventos de inundação causam às populações que 

residem nas áreas mais suscetíveis. 

 

OBJETIVO GERAL 

 
Avaliar os fatores que tornam o sitio urbano do município de Biguaçu 

suscetível a inundações.  

 

  Objetivos Específicos 
 

 

1. Discutir as características físicas e ambientais da área de estudo que provocam a 

suscetibilidade; 

2. Mapear a área de contribuição da Bacia do rio Biguaçu (área drenada que 

converge para o sítio urbano de Biguaçu); 

3. Mapear o uso do solo de toda a bacia do rio Biguaçu e do sitio urbano, visando 

identificar áreas produtoras de escoamento (impermeabilizadas), de infiltração e 

ainda de sedimentos (solos expostos); 

4. Identificar quais são os totais (????) de chuva que causam inundações; 

5. Descrever os episódios de inundações mais significativos no sítio urbano de 

Biguaçu; 

6. Verificar se houve casos de marés de sizígia nos episódios de inundações 

relatados e se estes casos contribuíram para que houvesse tais episódios; 
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7. Analisar o grau de suscetibilidade de inundações levando em consideração os 

aspectos naturais e de ocupação humana na bacia hidrográfica do rio Biguaçu; 

8. Dimensionar a aplicabilidade da imagem SPOT e Quick Bird em análises de 

suscetibilidade na escala de 1:50.000 e 1:10.000, respectivamente. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 
 

Para o desenvolvimento desta pesquisa com base nos objetivos propostos foi 

necessário fazer um levantamento bibliográfico que conceituasse os termos usados 

na análise de riscos geoambientais. Para tanto foram utilizadas as informações da 

defesa civil do estado de Santa Catarina e dos pesquisadores Cerri e Amaral (1998). 

Outra fonte que muito auxiliou na compreensão deste tema foi os anais do Simpósio 

Brasileiro de Desastres Naturais (2004), o qual tem como foco não só os eventos de 

inundação abordados neste trabalho, como também outros eventos de origem 

natural.  

Pesquisa bibliográfica também foi de fundamental importância para o 

entendimento dos fatores de suscetibilidade a inundações, tanto de origem natural 

como antrópica. Bibliografias das áreas de hidrologia e de geomorfologia foram 

consultadas. 

Para a caracterização regional do clima, foram lidos os trabalhos de Monteiro 

(1995, 2001) e, sobre o clima local, foram consultadas as teses de Luiz (2003), de 

Hermann (1998) e de Fortes (1996). Ainda foram utilizados dados de precipitação 

cedidos pela Empresa de Pesquisa e Extensão Agropecuária de Santa Catarina – 

EPAGRI, órgão responsável pelo fornecimento dos dados da Estação Meteorológica 

de São José, a mais próxima do sistema nacional da área de estudo. Dados de uma 

pequena estação de coleta em Antônio Carlos (município da bacia do rio Biguaçu) 

foram pesquisados a partir dos trabalhos de Luiz (2003) e Fortes (1996). 

A descrição dos aspectos físico - naturais presentes na bacia hidrográfica do 

rio Biguaçu contou com o auxilio dos trabalhos desenvolvidos por Fortes (1996), 

para descrição dos temas de geologia, de geomorfologia e de hidrografia. Rosa e 

Justus (1995) e Pires et al (1995) também foram consultados quando se tratou de 

descrever a geologia e geomorfologia locais.   

Ainda referente ao estudo e espacialização da hidrografia, foram utilizadas 

imagens orbitais com diferentes resoluções. Para caracterização e espacialização da 
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bacia hidrográfica foi utilizada imagem do satélite francês SPOT 5, com resolução de 

2,5 m, coletada em 03 de junho de 2004 e cedida pela empresa representante do 

satélite para o estado de Santa Catarina Visãogeo Ltda. A imagem foi cedida orto-

corrigida, o que dispensou os trabalhos de ortorretificação. 

A rede de drenagem foi extraída do trabalho de Scotton (2003), com 

complementação da área da microbacia do ribeirão Caveira, uma vez que neste 

trabalho, a referida microbacia não era considerada como integrante da bacia 

hidrográfica do rio Biguaçu. A complementação foi feita através da  digitalização a 

partir da carta topográfica do IBGE (ver número da folha tipo SG 22....). 

Para caracterização da foz do rio Biguaçu, foram utilizadas as fotografias 

aéreas de 1957 e 1978, cedidas pela secretaria de planejamento do estado de Santa 

Catarina, e uma imagem do site Google Earth (2006).  

A descrição da cobertura vegetal original presente na bacia foi realizada com 

base nos trabalhos de Reitz (1988) e Klein (1978). A cobertura vegetal atual foi 

descrita através do mapa de uso do solo utilizando-se a imagem SPOT. 

A história da ocupação e da evolução da área urbana do Município de 

Biguaçu tem como base a obra de Soares (1988), uma das poucas referências sobre 

este tema, e os dados censitários do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - 

IBGE. 

Para análise de suscetibilidade, além das bibliografias consultadas, foram 

elaborados mapas temáticos de uso e ocupação do solo, declividade, rede 

hidrográfica e áreas alagadas, este último mapeamento foi feito apenas no perímetro 

urbano do município de Biguaçu. Tais mapeamentos foram elaborados em duas 

escalas distintas: Em menor escala para caracterização da bacia hidrográfica e com 

maior escala para o sítio urbano.  

Para a vetorização do uso do solo de toda a bacia hidrográfica foi utilizada a 

imagem SPOT com 2,5 m de resolução, cuja escala de compatibilidade cartográfica 

é de 1: 50.000.   

A carta correspondente a declividade conta com dados cedidos e utilizados 

por Scotton (2003). Como colocado anteriormente, a microbacia do ribeirão Caveira 

não consta no trabalho do referido autor como integrante da bacia do rio Biguaçu, 

por isso, foi necessária a complementação dos dados de declividade desta área a 

partir da carta do IBGE (número). É ISSO QUE VOCÊ QUERIA DIZER???? 

Por sua vez, o tema de uso e ocupação do solo no sitio urbano de Biguaçu foi 
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cedido pela prefeitura municipal na forma de  arquivo vetorial. Tal dado foi extraído 

do mosaico ortorretificado de imagens Quick Bird com 0,60 cm coletadas em 

29/11/2003 e 29/02/2005. Esse dado sofreu algumas modificações no que diz 

respeito à nomenclatura da classificação do uso do solo, por exemplo, polígonos 

caracterizados por “campos” foram nomeados “pastagem”, para adaptações ao tema 

da presente pesquisa. 

Ainda para análise da suscetibilidade a inundações do sitio urbano foram 

levantadas as áreas alagadas, tal levantamento foi feito a partir das imagens Quick 

Bird cedidas pela prefeitura, as mesmas utilizadas para a vetorização do uso e 

ocupação do solo. 

As informações sobre as cotas de altitude e a declividade presentes no 

perímetro urbano também conta com arquivos vetoriais cedidos pela prefeitura 

municipal. Tais dados foram extraídos a partir de estereoscopia. A eqüidistância das 

curvas de nível é de 2 em 2 m. 

Para melhor entendimento da conjuntura de fatores que se apresentam no 

sítio urbano do município e que o tornam suscetíveis a inundações, foi feita uma 

visita a campo no dia 12 de outubro de 2006.  

O relato histórico de alguns eventos de inundações que ocorrem no município 

de Biguaçu tem como origem duas fontes: Reitz (1988) e Kremer (1993). 

Para caracterização dos eventos de inundação ocorridos a partir de 1980, foi 

realizada uma pesquisa junto a três fontes: AVADANS (relatório de avaliação de 

danos), cujo arquivo pertence ao órgão de defesa civil do estado de Santa Catarina; 

decretos de situação de emergência e de calamidade pública, cedidos pela 

prefeitura municipal de Biguaçu; e jornais locais, como o “Folha Catarinense” editado 

até o ano de 2001 e o “Biguaçu em Foco” editado até os dias atuais. 

Mesmo buscando informações em três fontes diferentes, foi verificada uma 

grande dificuldade em função da falta de organização e preservação dos dados na 

datação e na descrição com certa riqueza de detalhes dos eventos em que 

ocorreram desastres por causa de inundações no município de Biguaçu. 

Os relatórios de avaliação de danos, por seu nível de detalhamento, são os 

documentos que melhor apresentam os eventos de inundação ou qualquer outro 

evento de origem natural. Porém, esses relatórios nem sempre são emitidos pela 

prefeitura em função da dificuldade que se tem em preenchê-lo e a demora do 

governo em repassar as verbas solicitadas (ver anexo – modelo de AVADAN).  
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No período compreendido entre os anos de 1983 e 2006, foram encontrados 

através das reportagens de jornais e nos AVADANs, 20 relatos de inundações, 

dentre estes 10 (dez) decretos de situação de emergência, 05 (cinco) decretos de 

situação de calamidade pública e 04 (quatro) AVADANS. Os relatórios de avaliação 

de danos por sua vez foram pesquisados somente a partir do ano de 1995, devido à 

falta de conservação de dados anteriores junto a Defesa Civil do estado de Santa 

Catarina.  

Muitas foram as reportagens encontradas nos jornais locais, estas por sua 

vez, não tratavam somente dos casos de inundações, mas também, de todo o 

esforço do poder público municipal em tentar conter a inundações repetidas. Dentre 

as reportagens, muitas se referem a eventos cuja pesquisa já havia acusado em 

outras fontes (Decretos e AVADANS). No total, só 04 eventos foram relatados no 

jornal local “Folha Catarinense”, e correspondem ao período compreendido entre os 

anos de 1983 e 1985. 

Junto ao relato dos eventos, foram descritos os dados de precipitação diária 

dos meses em que estes ocorreram com o objetivo de entender se as inundações no 

município são bruscas ou graduais. Este dado, em função do período que abrange 

os relatos de inundação, tem como fonte a Estação Meteorolóogica de São José. 

Também buscou-se trabalhar com a estação localizada em Antônio Carlos, porém, 

esta foi desativada em 2001 e por esse motivo não abrange todos os eventos que se 

tem relato. 

Os dados de maré utilizados para verificação da influência da altura do mar 

nos eventos de inundação são dados estimados e cedidos pela Diretoria de 

Navegação marítima do estado do Rio de Janeiro para o Porto de Florianópolis, e as 

fases lunares que complementam as informações das estimativas de marés tem 

como fonte o Observatório Nacional. 

As fotos que ilustram os eventos ocorridos têm origem e foram cedidas do 

acervo do Jornal “Biguaçu em Foco”. 
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1. PROBLEMÁTICA 
 

O presente trabalho pretende estudar a suscetibilidade do sítio urbano de 

Biguaçu a inundações. Estas inundações vêm se tornando freqüentes e constituem 

desastres naturais. 

          Com uma área de  8.511.965 Km e com uma população estimada em 

187.078.615 habitantes (IBGE -Estimativas da População para o  dia 9/9/2006 às 9 

horas e 41 minutos) o Brasil ocupa um importante destaque no cenário mundial no 

que diz respeito a desastres naturais. Sua grande extensão territorial e as 

características físicas que apresenta tornam o país muito sujeito a esse tipo de 

evento. 

 Apesar de não termos no país atividades ou registros de atividades  

geotectônicas extremas que se apresentam através de terremotos, erupções 

vulcânicas e  tsunamis o país sofre com os eventos provenientes das condições 

climáticas, como por exemplo: vendavais, chuvas de granizo, enchentes, 

inundações, furacões, tornados, seca  e estiagem. Tais eventos trazem perdas 

humanas, materiais, econômicas e ambientais inestimáveis.  

O aumento da população nas áreas urbanas do país está provocando a 

ocupação e ou o adensamento desta ocupação em áreas sujeitas a desastres, como 

encostas íngremes ou planícies aluviais. Muitas vezes, as pessoas não conhecem o 

ambiente que estão ocupando. 

A ocorrência de episódios de precipitação estrema deflagra fenômenos de 

inundação, enchente ou deslizamentos em muitas cidades brasileiras. 

As perdas que advém desse tipo de evento poderiam ser diminuídas caso 

houvesse uma preocupação com o planejamento  da ocupação  e a gestão de áreas 

de risco e ainda uma cultura de Defesa Civil no país. Entendesse por Defesa Civil o 

“conjunto de ações preventivas, de socorro, assistenciais e recuperativas, 

destinadas a evitar ou minimizar os desastres, preservar a moral da população e 

restabelecer a normalidade social” (DEFESA CIVIL).  

O Brasil apresenta uma estrutura de órgãos setoriais e de apoio que compõe 

o Sistema Nacional de Defesa Civil (SINDEC), dentre eles pode-se destacar: o 

órgão superior  CONDEC – Conselho Nacional de Defesa Civil,   o órgão central: 

SEDEC – Secretaria Nacional de Defesa Civil,  os órgãos regionais: CORDEC – 

Coordenadorias Regionais de Defesa Civil, os órgãos estaduais: CEDEC – 
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Coordenadorias Estaduais de Defesa Civil, órgão municipal: COMDEC – 

Coordenadoria Municipal de Defesa Civil, e por fim os  órgãos Setoriais – órgãos e 

entidades da Administração Pública Federal e  órgãos de Apoio – órgãos públicos e 

entidades públicas, estaduais e municipais, privados, ONGs, que venham prestar 

ajuda aos órgãos integrantes do SINDEC. 

Apesar da boa estrutura montada para gerir  o SINDEC o país não consegue 

trabalhar de forma preventiva e preparatória para evitar os danos causados pelos 

eventos naturais, restringe-se sim por atuar durante o evento e após  este ter 

ocorrido com medidas mitigadoras. 

Segundo a Defesa Cilvil (2002) os maiores problemas enfrentados não são de 

ordem econômica e financeira, mas sim o descaso da população e das autoridades 

de governo para a gravidade e importância dos desastres, a ausência de 

conscientização e participação da população, inclusive nas decisões importantes de 

planejamento e estratégias, e a idéia de que o controle de desastre deva ser apenas 

na iminência de o mesmo ocorrer ou depois que ele acontece. Estes  são as 

principais barreiras para se ter uma concepção e gestão abrangente do problema 

dos desastres naturais.  

O primeiro passo na gestão de desastres é conhecer a suscetibilidade dos 

lugares aos eventos de ordem natural que podem constituir perigo a população. 

Na área de estudo deste trabalho o fenômeno natural que causa mais dano é 

a inundação e outros fenômenos associados, como alagamentos e enchentes, 

Estiagem e inundações segundo Brasil (2002) acontecem em todo o país. Por 

exemplo, na região norte o rio Amazonas causa grandes estragos com suas cheia,  

em Rio Branco  município localizado no estado do Acre sofre com as enchentes 

proveniente do degelo da geleira  dos Andes, outro sistema hidrográfico que causa 

problemas no nordeste é a bacia do rio São Francisco, com históricos de enchentes 

e inundações que deixaram aproximadamente um milhão  de pessoas desabrigadas, 

como é o caso da enchente que ocorreu em 1985. No centro sul, conforme nos 

coloca Brasil  (2002) todos os estados sofrem com as inundações, de forma mais 

pontual na região do Pantanal com inundações de evolução lenta e gradual.  Ainda 

na região sudoeste todos os estados sofrem com as inundações, enxurradas e 

alagamentos. 

No sul do Brasil, (BRASIL, 2002) destaca que o estado de Santa Catarina é o 

estado dentre os três  que compõe a região (Rio Grande do Sul, Paraná e Santa 
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Catarina) o que mais sofre com as inundações, cita a enchente que ocorreu em 

1983 com a subida do rio Itajaíaçu em dezessete metros além  do seu nível normal. 

No estado,  ainda encontramos inundações freqüentes e com alto poder de 

destruição  nos rios do Peixe, Uruguai e Tubarão e Rio Biguaçu. 

Outros estudos confirmam o número, dinâmica e a força destrutiva dos 

eventos de inundação que ocorrem no estado de Santa Catarina, segundo Marcelino 

et al  (2004), dentre 1980 e 2003 tem-se registro de 555 casos de inundações 

bruscas que causaram sérios prejuízos ao estado, tais eventos conforme o estudo 

aconteceram com maior intensidade a partir de 1990, tendo o estado somente entre 

o período de 2000 – 2003 um prejuízo em valores de R$ 175.892.633,65, causando 

13 mortes e 4.935 desabrigados.  

No mapeamento elaborado por Marcelino et al (2004), é feita a identificação 

das áreas que mais sofrem com as inundações, dentre elas destaca-se os 

municípios de Blumenau, Anitápolis, Camboriu, Garuva, Ituporanga, Presidente 

Getulio, Joinville, Rio do Sul e Benedito Novo. A região compreendida por São José,  

Governador Celso Ramos, Palhoça, Santo Amaro da Imperatriz, Águas Mornas  e 

Biguaçu que apresentam uma freqüência considerada alta para eventos de 

inundações, considerando a metodologia utilizada que partia do princípio de uma 

média aritmética de dados coletados através dos AVADANS - relatório de avaliação  

de danos. Estes últimos municípios citados ficam na área próxima a Florianópolis e 

apresentam sua área urbana densamente povoada 

Este trabalho tem a pretensão de estudar de forma aprofundada a 

suscetibilidade a inundações no sitio urbano do município de Biguaçu. Esta área tem 

um histórico de inundações  muito freqüentes, segundo Hermann e Oliveira (2005),  

que no seu estudo na região da grande Florianópolis fazem um histórico dos 

episódios pluviais dentro do período de  1980 a 1995.  

Estes autores destacam  que no município de  Biguaçu,  as cotas  situadas ao 

redor dos 5 metros, são frequentemente atingidas por inundações. Dentro deste 

período, segundo os autores,  ocorreram  11 enxurradas, 10 enchentes moderadas e 

2 enchentes de calamidade publica. Estes desastres, conforme o estudo citado 

desabrigaram mais de  8.000 habitantes e causaram 2 mortes. Foi levantado ainda 

que os problemas maiores  ocorrem quando a precipitação  diária é superior a 100 

mm. 
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Os relatórios das avaliações de danos -  AVADANS que ”referem-se ao 

registro das características intrínsecas do desastre, da área afetada, dos danos 

humanos, materiais e ambientais e dos prejuízos econômicos e sociais provocados 

pelo desastre” (DEFESA CIVIL DO ESTADO DE SANTA CATARINA), emitidos pelo 

município  e que se encontram junto  ao arquivo da Defesa Civil do estado de Santa 

Catarina confirmam esse estudo.   

AVADANS  e decretos de situação de emergência foram emitidos pela 

Prefeitura Municipal de Biguaçu nos anos de  1995, 1998, 2000, 2001, 2004, 2005 e 

2006. E todos eles tendo como causa principal ou secundária os eventos de 

inundação. É importante destacar o fato de que não é toda vez que ocorrem 

episódios de  inundação que as avaliações de danos são emitidas. Este documento 

é emitido somente quando os danos são de grande porte, necessitando o município 

de apoio do governo estadual ou federal para restabelecer a normalidade.  No 

município de Biguaçu, existem decretos de situação de emergência, porém em 

muitos casos,  não se tem relato de AVADANS, como por exemplo, nos eventos que 

ocorreram em 2000 e 2001, apesar dos decretos relatarem as condições difíceis 

vividas pelo município. 

Em resumo, as perdas provenientes das inundações  são sempre muito 

significantes no município, no evento que ocorreu em  21 de novembro de 1985  

uma criança perdeu a vida devido as inundações, o mesmo ocorre em 22 de 

fevereiro de 1994, onde 13.750 dos 14.000 habitantes do centro da cidade 

desabrigadas e 2.000 pessoas desalojadas e um adulto  veio a falecer, ainda em 

2006,   o AVADAM emitido relata 1500 pessoas atingidas pelas inundações. 

O município de Biguaçu está dentre os poucos municípios do estado  que tem 

por decreto uma Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC). Mesmo 

estando mais organizado, apresenta dificuldades em antever ou se preparar para 

eventos de inundação devido a falta de material sobre as áreas suscetíveis ou 

vulneráveis a eventos naturais.   

Este trabalho vem com uma proposta de estudo para compreender a 

suscetibilidade a inundações no sítio urbano do município de Biguaçu (ver mapa de 

localização – Figura 01). A suscetibilidade a inundações é diretamente ligada ao 

conhecimento da estrutura e funcionamento da bacia hidrográfica. Contudo esta 

suscetibilidade pode ser aumentada pelo uso do solo e por obras e estruturas na 
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rede de drenagem feita pelo homem. Por isso, estes temas serão abordados na 

análise de suscetibilidade pretendida aqui. 

 Este trabalho pretende  não só dotar a prefeitura e o COMDEC de material 

especifico sobre as inundações no sitio urbano do  município de Biguaçu, mas 

também colaborar com a elaboração de cartografia  especifica ajudando dessa 

forma na resposta aos eventos que possam vir a ocorrer, ou para  tomar medidas 

que tornem esses eventos menos danosos como por exemplo uma melhor 

ordenamento do território ou mesmo para uma plano diretor de gestão de desastre. 
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MAPA DE  LOCALIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 
 

2.1 ÁREA DE RISCO: DISCUSSÃO SOBRE CONCEITOS E TERMOS UTILIZADOS  
   

Suscetibilidade, vulnerabilidade, risco e perigo são conceitos que remetem a 

ocorrência de determinados fenômenos da dinâmica natural. Tais fenômenos 

quando se manifestam produzem eventos (natural events) que são definidos por 

Cerri e Amaral (1998) como um fato ocorrido onde não houve perdas econômicas ou 

conseqüências sociais, o contrário desse termo, ou seja, quando o fenômeno ocorre 

tendo como resultados perdas e danos os pesquisadores chamam de acidente ou 

disaster. Contudo, o termo evento em si significa apenas uma ocorrência ou 

acontecimento bem delimitado no tempo e no espaço. 

Dentre os fenômenos naturais que podem provocar desastres naturais pode-

se citar os de natureza atmosférica ou de natureza geológica.  Este último ainda 

pode-se subdividir em eventos: geológicos internos que compreende os terremotos, 

vulcanismos e tsunamis e os  geológicos externos, onde pode-se citar os 

escorregamentos, subsidências, enchentes e inundações, este último apesar de 

estar relacionado com condições atmosféricas – precipitações – tem  como 

condicionantes  de origem geológica e geomorfológica (CERRI e AMARAL, 1998). 

Os conceitos de risco ou perigo são muitas vezes usados de forma errônea 

em função da confusão gerada entre os termos. No Brasil a Defesa Civil (2002) 

conceitua risco como a probabilidade de ocorrência de um evento adverso 

relacionado com a magnitude dos danos deste resultante. Para UNDP – Programa 

das Nações Unidas para o Desenvolvimento (2004, apud RUDORFF, 2005, p.15) 

“risco é uma medida de probabilidade das conseqüências adversas perdas 

esperadas de vidas, pessoas feridas, danos materiais e econômicos resultantes da 

interação entre perigos naturais e as condições de  vulnerabilidade” onde R (risco) = 

f (P(perigo), V (vulnerabilidade). Cerri e (1998)  partem também do conceito que 

risco geológico é uma situação de perigo, perda ou dano, ao homem  e a suas 

propriedades  diante da possibilidade de ocorrência de um acidente. No seu estudo 

os autores ainda dividem o risco em risco atual e risco potencial, onde risco atual 

corresponde a um risco efetivo, ou seja, o risco presente em áreas já ocupadas 

enquanto que o risco potencial trata da suscetibilidade  à ocorrência  de eventos em 

áreas sem ocupação humana. 
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Para Einstein (1988, apud SOUZA, 2004) o próprio fenômeno natural pode 

ser considerado  em si perigo  ou danger. Porém existe ainda a expressão hazards 

que segundo alguns estudiosos pode ser traduzido como perigo ou hora também  

como risco, a confusão gerada em torno dos termos é tão ampla que  Marandola e 

Hogan (2003) se dedicam a um estudo que visa entender e estabelecer conceitos e 

terminações, o diferencial deste estudo é que este leva em conta a visão geográfica 

e sociológica  em detrimento aos significados  que são adotados por outras linhas de 

raciocínio.  

No estudo desenvolvido por eles, o termo natural hazards tem seu significado 

elaborado na  década de 1920, e surge junto  com a  preocupação do resgate da 

qualidade de vida urbana.  Segundo White (1974, apud MARANDOLA e HOGAN, 

2003) a origem desses estudos esta ligado a uma solicitação do governo dos 

Estados Unidos ao seu corpo de engenheiros para  que estudassem  medidas  para 

solucionar o problemas das inundações que afligiam  as áreas urbanas e rurais. 

Dentro desses estudos é que a participação dos geógrafos foi fundamental, uma vez 

que estes contribuíram com uma visão integrada do problema estudando a relação  

homem-meio / sociedade-natureza (WHITE, 1974, apud MARANDOLA e HOGAN, 

2003). 

Dentro desta perspectiva Jones (1993, apud MARANDOLA e HOGAN, 2003) 

aprofunda e divide o termo hazards em: environmental hazards que operam em 

ambiente físico e biótico, social hazards para os perigos que são resultado do 

comportamento humano e os technological  hazards que  emanam das estruturas, 

processos e produtos tecnológicos, estes últimos segundo o autor ainda atuam 

sobre o meio natural produzindo  diferentes hazards, os quasi-naturais  e os hazards 

híbridos, o primeiro se  remetendo a dimensão do meio físico modificado e o 

segundo conceito  referindo-se aos resultado da interação de fenômenos sociais e 

tecnológicos. 

Neste estudo Marandola e Hogan (2003) definem risco  (risk) como uma 

situação de incerteza e insegurança, desta forma, estar em risco é estar suscetível a 

um perigo (hazards), por fim o estudo conclui que não existe risco sem perigo e vice-

versa de forma que não são conceitos equivalentes mas complementares (CASTRO, 

2000 apud MARANDOLA e HOGAN, 2003). 

Para um estudo de suscetibilidade, diferente do que acontece com os estudos 

de vulnerabilidade, recorre-se a possibilidade de ocorrência de um evento em um 
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determinado ambiente sem considerar os danos dele advindos, sejam eles vidas 

humanas ou de infra-estruturas, conforme designado por Cerri e Amaral (1998), o 

estudo de suscetibilidade tem como base as características físicas do ambiente que  

de alguma forma contribuem para que o evento ocorra. O conceito de 

vulnerabilidade que segundo Souza (2004, p. 233)  é um “conjunto de condições  e 

processos resultantes  de fatores físicos (relacionados ao uso e ocupação do solo), 

sociais, econômicos e ecológicos”  ou conforme  Alcantara – Ayala (2002, apud 

RUDORFF, 2005, p.15) que determina o conceito como sendo  a propensão de um 

elemento sofrer perdas ou danos frente a um determinado tipo de perigo natural 

levando em consideração condição humana resultante de fatores sociais, 

econômicos, políticos e culturais ou ainda como entende a Defesa Civil (2002) 

vulnerabilidade como sendo: a probabilidade de uma área ser afetada pelo risco  de 

desastre, estando dessa forma a vulnerabilidade  ligada ao grau de preparo da 

população e infra-estruturas para reduzir os riscos ao ambiente e a população 

diminuindo dessa forma as conseqüências ou os danos causados pelos   possíveis 

desastres. 

 Para Palácio et al (2005, p.12) vulnerabilidade:  

 

“Es el conjunto de  condiciones ambientales, sociales, econômicas, 
políticas y educativas que hacem que uma comunidad esté más o menos 
expuesta a um desastre, sea por las condiciones inseguras existentes o por 
su capacidad para responder o recuperarse ante tales desastres.”  
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2.2  ENCHENTES, INUNDAÇÕES  BRUSCAS E INUNDAÇÕES GRADUAIS 
 

Assim como existe confusão no uso dos termos risco e perigo também 

encontramos confusão na conceituação dos termos enchente e inundações. 

Segundo o ISDR - International Strategy for Disaster Reduction  ou Estratégia 

Internacional para a Redução de Catástrofes (EIRC) (2002, apud SOUZA, 2004) 

inundações são  eventos emanados  de fenômenos ou perigos naturais de caráter 

hidrometereológico ou hidrológico, ou seja  com natureza atmosférica, hidrológica ou 

oceanográfica.  Como as inundações, o termo enchente também é utilizado para 

eventos ou desastres que da mesma forma derivam de mudanças atmosféricas.  

Para Tucci (1993) o termo enchente é sinônimo ao de inundação, que por sua 

vez é resultado de precipitação intensa  e da quantidade de água que chega a um 

canal excedendo a sua capacidade de drenagem fazendo com que a várzea seja 

tomada pela água. Souza (2004) em seu trabalho sobre zona costeira denomina 

enchente de duas formas: Enchente na planície costeira que é  o  evento de 

transbordamento do canal que atinge locais onde a ocupação humana se faz 

presente e onde o homem já construiu seu ambiente, e  inundação ou enchente 

relâmpago causada por transbordamento de canais pluviais, estuarinos lagunares 

sobre terrenos de ocupação antrópica. Para a pesquisadora, as inundações podem 

ser classificadas de duas formas: inundações costeiras  que por sua vez são 

originadas de ressacas ou marés  astronômicas  elevadas e inundações na planície 

costeira que  é resultado do transbordamento  de canais fluviais, estuarinos, 

lagunares ou de maré sobre terrenos naturais, onde não existem ou são raras as 

ocupações ou  e usos antrópicos.  

Neste trabalho, o termo inundação será interpretado  como:  as águas que 

devido a precipitação intensa extravasam a calha do rio cobrindo áreas marginais 

habitualmente não ocupada pelas águas, área esta que pode se denominar, leito 

maior, planície de inundação ou várzea (MACEDO, et al., 2004). E o termo enchente 

caberá aos eventos em que houver apenas um aumento da vazão do rio por um 

determinado período de tempo sem superar a capacidade de  descarga do canal 

fluvial (HERMANN, no prelo). Enchente será o fenômeno  de subida das águas do 

rio, sem que haja extravasamento  de água para a planície. 

Dentro do conceito de inundação admite-se ainda subdividir o termo de duas 

formas: inundações bruscas e inundações graduais.  As inundações graduais estão 
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mais associadas a períodos de chuvas prolongados e contínuos. As regiões cujo 

relevo é plano destacando-se desta forma as regiões costeiras são as áreas mais 

suscetíveis a esse tipo de evento (WOOROFFE, 1995, apud  HERMANN, no prelo) 

sendo esse tipo de inundação responsável  por 37,7 % do total de desastres naturais 

que assolam o estado de Santa Catarina. 

Enquanto que as inundações bruscas são resultados de chuvas convectivas 

intensas e concentradas que fazem com que aconteça um aumento súbito do nível 

das águas dos rios, no estado de Santa Catarina os registros de inundações bruscas 

tem aumentado, causando vários prejuízos, acredita-se que  este aumento no 

número de eventos esteja intimamente relacionado ao processo de 

impermeabilização do solo  e pela ocupação desordenada das planícies de 

inundações (HERMANN, no prelo). 

Importante destacar o evento de inundação pode ocorrer tanto na região 

costeira como longe dela, nos dois casos trata-se do transbordamento do canal, 

porém, as dinâmicas que precedem o evento são distintas. Segundo Smith (2000, 

apud RUDDORF et al, 2004), as inundações longe da área costeira “ocorrem 

quando a capacidade de escoamento e infiltração do solo é excedida em períodos 

de precipitação intensa e/ou prolongada” (p.566), no entanto quando tratamos das 

inundações em áreas costeiras,  além dos fatores que interferem nas inundações 

distantes do litoral temos ainda as marés astronômicas e  de tempestade  que atuam 

como uma “barragem” na jusante do rio. 

As marés que são a oscilação vertical da superfície do mar causada em 

primeira instância pelas diferenças na atração gravitacional da Lua e, em menor 

extensão, do sol sobre os diversos pontos da Terra, apresenta-se de forma mais 

singular ou diferenciada quando da  soma de duas vezes as forças de atração da lua 

e do sol. Isto ocorre duas vezes em cada lunação  (intervalo de tempo entre duas 

conjunções ou oposições da Lua, cujo valor, em dias médios, é 29,530588 dias), por 

ocasião da Lua Nova e da Lua Cheia, produzindo as  marés de sizígia, com  

preamares (PM) muito altas (MARINHA DO BRASIL). “Tem-se ainda as marés de 

tempestade (storm surge),  que significam um aumento no nível da água nas regiões 

costeiras devido ao efeito combinado de ventos, ondas e pressão reduzida no centro 

de uma tempestade” (USP). 

A crescida do mar, como é popularmente chamada, acaba por  influenciar no 

escoamento da água do rio para o mar  nos dias em que a precipitação provoca 
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aumento das vazões nos rios e  acaba por contribuir no extravasamento da água do 

leito para a planície provocando as inundações nas áreas ribeirinhas. Devido a 

urbanização descontrolada, estas áreas ribeirinhas são habitadas por um grande 

número de pessoas, as quais sofrem com o fenômeno que acaba por se tornar um 

grande desastre.  

Desta forma podemos supor que as inundações em áreas costeiras podem 

ser mais severas dependendo das condições do tempo, independente da saturação 

ou não do solo e da condição da maré, no momento da vazão do rio. Como o sitio 

urbano de Biguaçu se localiza junto a foz do rio, a influência das marés nos 

episódios de inundação deve ser considerada. 
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2.3 MECANISMOS E CONDICIONANTES 
  

Entre os fatores que condicionam o aumento da vazão de um rio e que em 

conseqüência promovem a subida das águas em seu canal causando enchentes ou 

inundações, estão os naturais e antrópicos.  

Segundo Tucci (1993) “a vazão é o resultado da interação  de todos os 

componentes  do ciclo hidrológico entre a ocorrência da  precipitação  e a vazão da 

bacia hidrográfica” (p.391). 

Quando existe precipitação esta já em trajeto a superfície terrestre sofre 

evaporação, caso o ambiente  que recebe a chuva tiver vegetação parte desta sofre 

interceptação em folhas e caules de onde evapora, quando esta vegetação  excede 

sua capacidade de armazenar água na superfície dos vegetais  a água passa a 

reprecipitar (SILVEIRA, 1993).  

No entanto grande é o volume de água que cai no solo, esta por sua vez 

segue diversos caminhos. Parte dela infiltra no solo uma vez que este é um meio 

poroso, até que o solo atingir a saturação, a partir daí  ocorre o escoamento 

superficial,  que é a água da chuva que passa a correr   por cima do solo  das cotas 

mais altas para as cotas mais baixas seguindo a influência da gravidade. Durante o 

escoamento superficial ocorre a erosão de partículas de solo que associadas a 

topografia da área acaba por moldar uma microrrede de drenagem efêmera que 

converge para uma rede de drenagem mais estável.  Quanto à presença da 

vegetação  no terreno, esta  minimiza a erosão diminuindo  a energia cinética de 

impacto e favorece a  infiltração em percurso (SILVEIRA, 1993). 

Em resumo a  água da precipitação, concentra-se nos leitos dos rios, depois 

de se escoar superficial e subterraneamente pelos terrenos da bacia. Tendo os leitos 

como caminho, as águas são conduzidas em direção à desembocadura.  

A partir do ciclo hidrológico, pode-se verificar que a vazão depende de  um 

grande número de fatores ligados diretamente a precipitação e ao escoamento. 

Dentre eles, pode-se citar os de origem natural como sendo: o relevo (altura e 

forma), a forma e o tamanho da bacia hidrográfica, a densidade e distribuição da 

rede de drenagem, o tipo e a profundidade do solo presente no local, o tipo do leito 

fluvial e sua profundidade, o tipo do canal fluvial, a duração e intensidade da 

precipitação e por fim a circulação costeira (marés de sizígia ou de tempestade) que 

influênciam na desembocadura das águas dos canais no mar. As modificações 
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artificiais que  sofrem os rios sob a influência do homem e o uso e ocupação do solo 

feito na bacia são também fatores antrópicos que potencializam o aumento da 

vazão. 

Boa parte da velocidade com que se da o escoamento superficial é controlado 

pela declividade dos terrenos da bacia, esta velocidade afetará, portanto o tempo em 

que a água precipitada levará para concentrar-se nos leitos fluviais  que constituem 

as redes de drenagem fator que está diretamente ligado à magnitude dos picos  de 

inundação ou de enchente.  A velocidade do fluxo também influirá na  oportunidade, 

a infiltração  e à susceptibilidade a erosão dos solos.  

A forma da bacia por sua vez esta diretamente ligada ao tempo que uma 

partícula de água leva para atingir o fluxo principal da rede de drenagem, ela define 

o tempo necessário  para que  toda a bacia passe a contribuir para a vazão do fluxo 

do rio. Desta forma, se  a mesma tiver forma circular, propiciará com que a água 

chegue ao canal de forma mais rápida, caso a  bacia hidrográfica tenha  forma 

alongada, esta precisará de um tempo maior para que a água chegue ao canal 

(CHISTOFOLETTI, 1974). 

O tamanho da bacia por sua vez influenciará na contribuição de águas  para o 

rio principal, quanto maior a bacia, maior a captação de água para o  rio. O tamanho 

da bacia desta forma influirá não só na velocidade do fluxo como também no volume 

de água que  o canal principal deverá suportar. 

A rede de drenagem é formada  pelo rio principal e seus afluentes. Quanto 

maior for a rede, mais eficiente e com mais rapidez se aumentará o fluxo ou a vazão 

do rio principal, ou seja pode-se calcular através dela com que velocidade a água 

deixa a bacia hidrográfica (CARDOSO, 2005). 

A erosão assim como também  a capacidade de  infiltração  e absorção das 

águas das chuvas  está atrelada as propriedades físicas do solo presentes na região 

que compreende a bacia hidrográfica. A textura, estrutura, permeabilidade e 

densidade, além de características químicas, biológicas e mineralógicas são fatores 

importantes  para entender não só estes dois fatores mas também permite entender 

a  deposição de sedimentos presentes na bacia,  a susceptibilidade a erosão das 

margens do rio,  a forma do seu leito,  o padrão de drenagem e  o transporte de 

detritos (USP – DEPARTAMENTO DE HIDRÁULICA E SANEAMENTO, 2006). 
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Segundo Christofoletti (1974) os “leitos fluviais correspondem  ao  espaços 

que podem ser ocupados  pelo escoamento das águas” (p.64). Os leitos se 

distinguem da seguinte forma: Leito de vazante, que inclui o leito menor e é utilizado 

para escoamento das águas baixas, leito menor normalmente é bem delimitado e 

esta encaixado entre as margens onde se verifica a existência de irregularidades  

com trechos profundos seguidos de partes menos profundas. Tem-se ainda,  

conforme o autor,  o leito maior periódico   que é regularmente ocupado pelas cheias 

e o leito maior excepcional onde ocorrem as cheias mais elevadas. A forma dos 

leitos  e a sua profundidade  estão intimamente ligados a litologia, ou seja ao tipo de 

rocha sobre a qual correm. 

Os tipos de canais fluviais também são um fator importante no estudo da 

vazão do rio, pois estão relacionados diretamente a velocidade do fluxo. 

Christofoletti (1974) classifica os canais de sete formas: meandrante, anastomosado, 

reto, ramificado, reticulado e irregular. A existência ou não de meandros 

(sinuosidade do canal) influencia diretamente na  velocidade e capacidade de 

transporte das águas e de sedimentos. 

Dentro dos aspectos naturais encontra-se ainda  os de origem oceanográfica 

que tem influência na dinâmica da circulação costeira junto às desembocaduras 

fluviais/lagunares e das marés, podendo sofrer a influência das forças astronômicas 

(levando em conta as fases da lua) e/ou meteorológicas (represamento das águas 

no litoral por causa do vento), elevando o atual nível do mar, dificultando que o rio 

deságüe no mar, e consequentemente provocando a elevação do nível das águas 

do rio acima de sua vazão normal. 

 Outro fator da dinâmica costeira que influencia diretamente na liberação das 

águas do sistema fluvial no mar é a sedimentação costeira, ou seja, o assoreamento 

na margem de costa por detritos trazidos pelo rio. Os detritos lançados no mar 

acabam por formar uma barreira que dificulta o escoamento das águas. 

Por fim como agente natural tem-se o volume  e a intensidade das chuvas 

que dentro desta dinâmica é o fator decisivo para que se tenha  inundações ou 

enchentes. A quantidade de chuva que precipita em relação a um dado tempo esta 

ligada à absorção da água pelo solo e em conseqüência ao escoamento superficial. 

Quando a chuva é torrencial e o escoamento é muito rápido, o rio principal que 

recebe a drenagem dos demais acaba por não conseguir  lançar a quantidade de 
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água que recebe na foz e acaba por inundar o seu leito, fator este que acaba  

represando a água dos afluentes que também sofrem com a  inundação.  

A questão do uso e ocupação do solo que é na maioria das vezes 

determinado por ações humanas sobre o território pode ser um fator que 

potencializa os efeitos das chuvas nos cursos de água. Nos lugares onde há 

vegetação a evaporação provocada pelas árvores é intensa, o solo normalmente é  

mais permeável permitindo assim que a maior parte da água das chuvas penetre no 

solo, as raízes dessa vegetação que funcionam como “esponjas”  também exercem 

uma função importante na captação dessa água diminuindo dessa forma o 

escoamento superficial da água precipitada. Por outro lado, com a construção das 

cidades e a conseqüente retirada da vegetação que da espaço a áreas 

pavimentadas com asfaltos, e construções, o solo foi torna-se  impermeável, 

aumentando o escoamento superficial. O uso de sistemas de drenagem  nas áreas 

urbanas não permite que exista uma absorção por parte do solo, permitindo com que 

a água precipitada corra em direção ao canal de maneira rápida aumentando dessa 

forma o fluxo do rio, e o aumento da freqüência e magnitude das cheias do canal. 

 As obras hidráulicas realizadas pelo homem como a canalização, retificação 

dos rios,  aumentam a velocidade do fluxo uma vez que os meandros que aumentam 

o trabalho e diminuem sua energia são cortados. Estas medidas são feitas com o 

intuito de diminuir as inundações na área uma vez que a água chegará a 

desembocadura de forma mais rápida em função de não haver obstáculos, porém 

tais medidas por fim acabam por somente transferir  o problema para outros pontos 

do rio que recebem as águas cuja velocidade foi aumentada pela retificação. Com a 

retificação do rio aumenta-se a erosão nas áreas de montante e a oferta de 

sedimentos  uma vez que a energia hidráulica é aumentada. Estes sedimentos são 

depositados na foz do rio o que resulta num acúmulo de material sedimentar   na 

desembocadura e que por fim acaba por refrear as águas do rio (FORTES, 1996). 
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3. CARACTERIZAÇÃO DA BACIA DO RIO BIGUAÇU E DO SITI O URBANO DA 
CIDADE DE BIGUAÇU: ASPECTOS NATURAIS E DE OCUPAÇÃO HUMANA
  
3.1 ASPECTOS NATURAIS DA BACIA DO RIO BIGUAÇU 
 

3.1.1 Aspectos Climáticos importantes para o estudo da suscetibilidade a 
inundações. 

 

O “clima é um ambiente atmosférico constituído pela série de estados da 

atmosfera acima de um lugar em sua sucessão habitual” (MONTEIRO, 1968, p.114). 

Este por sua vez sofre influência dos fatores como a latitude, a altitude, o relevo, o 

solo, a cobertura vegetal, a continentalidade e a maritimidade (MONTEIRO e 

MENDONÇA, 2005). 

Segundo Monteiro e Mendonça (1995) em Santa Catarina, os fatores que 

apresentam maior influência junto aos sistemas atmosféricos  tornando-os  instáveis 

ou estáveis são: o relevo, a altitude, a continentalidade  e a maritimidade, sendo o 

relevo o fator que atua diretamente na distribuição da precipitação. 

Localizado entre os paralelos 25º57'41" e 29º23'55" de latitude Sul e entre os 

meridianos 48º19'37" e 53º50'00" de longitude oeste, o estado de Santa Catarina 

esta submetido a muitos  sistemas atmosféricos dentre eles, as massas de ar 

tropical continental (mTc), a massa tropical  atlântica (mTa), a polar atlântica (mPa) e 

a equatorial continental (mEc),  sendo as frentes frias, os vórtices ciclônicos, os 

cavados de níveis médios, a convenção tropical, a ZCAS (Zona de Convergência do 

Atlântico Sul) e a circulação marítima os principais sistemas responsáveis pelas 

precipitações que acontecem no estado (MONTEIRO, 2001). Para Monteiro (1958), 

as precipitações no estado de Santa Catarina são fartamente distribuídas durante o 

ano todo, o que dificulta a distinção do período em que as chuvas predominam, 

porém destaca, que na região litorânea do estado pode-se perceber uma maior 

quantidade de precipitação  no verão, o que pode ser interpretado como resultado 

da atuação da Massa Tropical Atlântica  que sofre os efeitos de convecção  

impostos pelas serras litorâneas e borda dos planaltos.  

Para o estudo do clima na porção central do litoral catarinense que engloba a 

área compreendida pela bacia hidrográfica do rio Biguaçu, deve-se levar em 

consideração segundo Monteiro e Furtado (1995), as massas de ar tropical 
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continental (mTc) e atlântica (mTa), a polar atlântica (mPa) e a equatorial continental 

(mEc).  

Ainda segundo Fortes (1996) inexiste uma estação seca definida, sendo o 

verão a estação  que apresenta maior  índice pluviométrico.  

Para a estação pluviométrica de Antonio Carlos, cujos dados estão presentes 

no trabalho de Luiz (2003) o registro para a média anual no período compreendido 

entre 1977 a 2001 é de 164,5 mm enquanto para o mesmo período para a estação 

de São José temos uma média de 143,6 mm . 

Fortes (1996) em seu trabalho faz uma comparação entre os dados  coletados 

na estação de Antônio Carlos, coletados pela DNAEE (Departamento Nacional de 

Água e Energia Elétrica)  e  os dados obtidos pela estação de  São José no período 

compreendido entre  1977 e 1986, e segundo ele,  o mês de março foi o único mês 

em que  a média de precipitação em Biguaçu é maior que a de Antonio Carlos, nos 

demais meses apresenta-se um maior índice de precipitação no interior da bacia  

que tem como possíveis causas, segundo Fortes (1996),  a conformação do vale, 

que por sua vez propicia maior precipitação pluviométrica  nos contrafortes das 

serras da área de Antônio Carlos, “sendo estas elevações  próximas  que permitem 

a ascensão das massas de ar, gerando o desenvolvimento de chuvas orográficas 

para as encostas orientais da Serra do Mar” (NIMER, 1979, apud FORTES, 1996, p. 

47). 

Usando os dados presentes no trabalho de Luis (2003) que abrangem um 

período maior (1977 – 2001) pode-se verificar que o proposto por Fortes (1996) se 

confirma, conforme   tabela  e gráficos abaixo: 

Estação São José Estação Antônio Carlos
Biguaçu                   

Período: 1977- 2001
Antônio Carlos       

Período: 1977- 2001
Janeiro 219,0 284,0
Fevereiro 221,5 261,1
Março 190,6 193,1
Abril 96,0 115,0
Maio 105,4 105,5
Junho 71,1 82,8
Julho 104,0 115,8
Agosto 95,6 98,7
Setembro 130,9 157,9
Outubro 156,9 179,5
Novembro 155,2 160,6
Dezembro 176,8 219,6
TOTAL: 1.723,0 1.973,6

Fonte: EPAGRI e ANEEL  
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Fazendo uma análise somente com os dados da estação de São José 

coletados pela Epagri no período compreendido entre 1980 e 2006, podemos 

verificar que a partir de 2002 têm-se picos de precipitação menores no verão, 

estação do ano que segundo FORTES (1996) é a estação com maior índice 

pluviométrico. 
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1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987
Janeiro 272,2 129,9 103,3 279,2 247,5 226,1 147,1 251,9
Fevereiro 197,4 157,7 187,3 236,3 77,1 271,7 176,6 249,3
Março 86,4 292,9 443,1 151,6 138,8 229,2 155 110,1
Abril 73,9 114,9 78,2 178,3 119,2 111,2 111,8 105,1
Maio 36,3 179,4 115,7 205 89,8 32,6 57,8 131,9
Junho 49 59,2 112,3 176,5 102,6 20 16,3 72,4
Julho 153,3 86,7 23,1 513,6 91 65,6 51,2 67,8
Agosto 116,5 40 50,8 96,6 261,7 50,1 56,7 122
Setembro 106 69,4 15,1 148 160,4 85,4 174,5 53,3
Outubro 145,8 169,8 145,2 56 90,6 131,8 246 188,4
Novembro 85,1 112,8 182,9 191,9 269,5 185 127,1 47,7
Dezembro 212 184,3 78,4 365,5 128 64,5 129,5 190,2
TOTAL 1.533,9 1.597,0 1.535,4 2.598,5 1.776,2 1.473,2 1.449,6 1.590,1

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995
Janeiro 125,7 357,6 250,9 204,1 254,5 245,2 123,1 357,4
Fevereiro 85,9 163,7 283,6 109,2 126,9 198 432,7 253,2
Março 191,3 125,6 161 96,1 240 130,5 237,2 226,9
Abril 101,6 121,4 188,6 31,5 36,4 116,1 130,6 36,4
Maio 103,9 164,7 74,8 103,8 200,1 105 225,2 5,7
Junho 49,5 38,8 69,4 84,4 80,9 69,3 81,8 107,3
Julho 4,4 68 175,8 12,6 148,8 185,6 117,8 56,2
Agosto 9,7 57,8 117,7 125,4 105,6 13,8 12,6 60
Setembro 135,6 228,7 149,5 51 64,6 228,7 18,4 109,7
Outubro 104,8 50,3 176,4 170,3 37,1 123,2 109,4 141,8
Novembro 42,8 74 149,3 594,9 157,6 27,4 134,1 106,6
Dezembro 99,9 183,8 146,4 183 27,8 177,8 247,9 562,2
TOTAL 1.055,1 1.634,0 1.943,4 1.766,3 1.480,3 1.620,6 1.870,8 2.023,4

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Janeiro 206,8 625 305,6 160,9 264,5 172,9 229,9 113,5
Fevereiro 247,7 227 186,3 213,7 222,3 536,5 116,4 75
Março 248,4 50 135,7 75,9 236,2 176,1 117,2 123
Abril 49,7 109,5 155,6 93,6 65,6 215,8 207,4 75,4
Maio 142,6 46,7 70 51 18,1 310,2 88,2 46,3
Junho 153,8 38,2 19,2 116,5 76,4 95 36,7 84,2
Julho 108,9 87,1 93,5 158,5 50 82,7 98,7 23,3
Agosto 91,6 55,9 225,7 137,2 45,4 50,6 118,3 10
Setembro 222,9 181,9 231,3 89,4 160,3 126,8 86,5 109,8
Outubro 103,3 339 133,9 229,8 216,3 287,8 173,8 111,3
Novembro 62,3 233,6 130,4 231,3 64,9 192,3 133,6 108,5
Dezembro 163,7 180 114,7 94,3 203,8 114 180,8 255,9
TOTAL 1.801,7 2.173,9 1.801,9 1.652,1 1.623,8 2.360,7 1.587,5 1.136,2

2004 2005 2006
Janeiro 375,3 211,9 183,2
Fevereiro 196 222,1 174,2
Março 207,8 134 67,8
Abril 127,6 164,3 68,1
Maio 214,1 202 49,2
Junho 92,5 31,2 35,2
Julho 83,2 76 41,4
Agosto 28,3 163,6 56,5
Setembro 127,8 307,1
Outubro 134,7 202,8
Novembro 130,1 89
Dezembro 260,6 90,6
TOTAL 1.978,0 1.894,6

Totais mensais de precipitação
Período: 1980 - 2006

Estação Pluviométrica de São José
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Totais mensais  de precipitação  -  Período de 1980  a 2006 
Estação Pluviométrica de São José - SC               
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Fonte: Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina – EPAGRI 
Figura 04  
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Porém avaliando o gráfico de precipitação total para o período de 1980 a 

2005 nota-se que não grande diferença nos totais anuais que precipitam na região , 

os anos cuja precipitação foi menor são 1988 e 2003 enquanto que os maiores totais 

de precipitação  se apresentam em 1983 e 2001. 

 

 

Segundo Monteiro (2001), a formação de nuvens tipo cumuloninbus no verão, 

resultado do calor intenso e dos altos índices de umidade, são responsáveis pelas 

pancadas de chuva que acontecem nesta estação. A passagem de frentes frias 

nesta época do ano são responsáveis por intensificar a convenção tropical que é 

caracterizada por chuvas de forte intensidade, esses fatores fazem do verão uma 

estação com grande índice pluviométrico em Santa Catarina e com  chuvas de 

grande intensidade, podendo provocar maiores vazões nos rios por causa da maior 

produção de escoamento uma vez que a velocidade de chegada da chuva é maior 

que a velocidade de infiltração de água no solo.  

A “Massa Tropical Atlântica (mTa) possui considerável  atuação nesta estação  

sobre a região sul” (MONTEIRO e FURTADO, 1995, p. 123). Geralmente, a 

condição do tempo quando do domínio desta massa são de dias agradáveis 

podendo haver nebulosidade acompanhada de aguaceiros em função do 

aquecimento. Outra massa que atua na região litorânea é a Massa Tropical 

Continental (mTc), com baixa umidade, esta massa garante condições de bom 
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tempo,  dificultando as condições necessárias a precipitação. A Massa Equatorial 

Continental (mEc) também atua no estado durante o verão, esta  por sua vez é 

ligada as áreas de baixa pressão atmosférica que vem da Amazônia. A alta umidade 

presente nesta massa, favorece a nebulosidade que se desloca de noroeste para 

sudeste e esta massa segundo Monteiro e Furtado (1995), é  responsável por 

grande parte das precipitações que ocorrem no período do verão.  

Monteiro e Mendonça (2005) constatam ainda que o vórtice ciclônico (intensa 

baixa pressão que  se desloca desde o oceano pacifico, cruza os Andes), atua no 

litoral  possivelmente  devido a presença das  Serras do Leste Catarinense (Geral e 

do Mar), já que no verão este evento esta associado a efeitos orográficos. Este fator, 

nesta época do ano favorece  a ocorrências de temporais com chuva forte em curto 

espaço de tempo, o que resulta, muitas vezes, em inundações bruscas.  

As temperaturas  variam entre 20 graus para as mínimas e 30 graus para as 

máximas quando da atuação das massas de ar tropical. No litoral a máxima pode 

chegar a 35 graus devido a aproximação de frentes frias (MONTEIRO, 2001). 

O outono no estado de Santa Catarina é marcado pela  estabilidade 

atmosférica,  resultado dos bloqueios atmosféricos que impedem a passagem de 

frentes frias, desta forma tem-se longos períodos de tempo bom sem ocorrência de 

chuva, esta também esta associada pela baixa umidade do ar (MONTEIRO, 2001).  

Segundo Monteiro as primeiras incursões de massas polares que acontecem 

no inicio do outono provocam quedas na temperatura, por outro lado os bloqueios 

atmosféricos  que impedem as frentes frias se deslocarem sobre o estado diminui o 

volume de chuvas e estabelece massas de ar secos e mais aquecidos quando as 

temperaturas sobem podendo registrar-se temperaturas  maiores de 30 graus, esta 

condição  segundo Fontes (1997 apud MONTEIRO, 2001), pode durar até 30 dias, 

caracterizando períodos denominados de “veranico”. 

 No estudo realizado por Monteiro (2001), em grande parte  dos  municípios 

litorâneos, o inverno é a estação de menor volume pluviométrico, o que “reflete em 

condições de tempo mais estáveis, resultado do fortalecimento da Alta Subtropical  

do Atlântico Sul que exerce uma subsidência do ar na faixa leste do estado  inibindo 

a formação de nuvens mais desenvolvidas verticalmente” (p.75). As médias 

pluviométricas nesta estação ficam abaixo de 100 mm, sendo influenciadas por 

sucessivas massas de ar  polar provenientes do continente antártico. As 

precipitações que ocorrem neste período  são resultado dos sistemas frontais  e de 
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vórtices ciclônicos  em altitude de aproximadamente 5.000 metros (MONTEIRO, 

2001). Outro fator que influência na ocorrência das chuvas nesta estação é a 

trajetória do anticiclone polar, quando este se desloca sobre o Atlântico,  a leste do 

Uruguai e Rio Grande do Sul, este provoca um aumento de nuvens  favorecendo  a 

ocorrência de chuva isolada em todo o litoral sul (MONTEIRO e MENDONÇA, 2005).  

“A interação das frentes na superfície como o Jato Subtropical (JTS) em altos níveis 

também pode influenciar os climas locais ocasionando a intensificação das 

precipitações” (INAZAWA, 1997 apud MONTEIRO e MENDONÇA, 2005, p. 8). 

Nestes casos, as chuvas tendem a ser menos intensas, porém apresentam maior 

tempo de duração.  

As temperaturas no inverno  sofrem o efeito latitudinal  favorecendo o litoral 

com temperaturas mais altas no litoral norte com declínio gradual em direção ao 

litoral sul. A influência das massas de ar frio  são evidenciadas em todo o estado, 

favorecendo inclusive a ocorrência de geada. Apesar de existir poucas chances 

desse fenômeno acontecer no litoral a um aumento de probabilidade nas 

proximidades da encosta da Serra do Mar e Serra Geral. 

Na primavera, tem-se a atuação mais presente  das frentes frias  e dos 

Complexos Convectivos de Mesoescala (CCM). O CCM faz com que se  tenha  um 

tempo menos estável  no estado, favorecendo  a ocorrência de pancadas de chuva 

forte com trovoadas (MONTEIRO e MENDONÇA, 2005). 

A temperatura pode sofrer um acentuado declínio devido ao deslocamento de 

algumas massas de ar polar deslocando-se sobre o estado que ainda são muito 

ativas no período da primavera (MONTEIRO, 2001). 
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3.1.2.1 Sistemas físicos naturais: Compartimentos de relevo, aspectos 
geológicos, solos e cobertura vegetal 

 

A bacia hidrográfica do rio Biguaçu  apresenta distintos compartimentos de 

relevo agrupados em modelados de dissecação e de acumulação. Segundo Rosa e 

Justus (1995), ocorre na bacia do rio Biguaçu  os seguintes modelados  de 

dissecação: dissecação em colinas, em morrarias (outeiros) e em montanhas.  

O modelo de dissecação com amplitudes altimétricas superiores a 300m é 

qualificado como montanhoso, e por isso, é denominado como modelo de 

dissecação em montanhas (ROSA e JUSTUS, 1995). O modelo de dissecação em 

montanhas se apresenta com “vales bem encaixados, fechados, podendo conter 

(vales) terraços alveolares; topos extensos convexo-côncavos e vertentes com 

diferentes graus de inclinação, por vezes desdobradas em patamares” (ROSA e 

JUSTUS, 1995, p.14).  Na bacia do rio Biguaçu  é encontrado principalmente nos 

divisores próximos das nascentes do rio Biguaçu e seus afluentes a oeste e ao sul.  

Por sua vez o modelado de dissecação em  colinas ocorre junto a planície 

fluvial do médio e baixo curso do rio. Tem como característica  conforme Rosa e 

Justus (1995) “vales encaixados, mais fechados e com amplitudes altimétricas 

maiores que no colinoso, constituindo elevações convexo-côncavas, conformando 

morros” (p.14) . 

Conformando morros o modelado de dissecação em morrarias (outeiros) 

apresenta “vales encaixados, mais fechados e com amplitudes altimétricas maiores 

que no colinoso, constituindo elevações convexo-côncavas” (ROSA e JUSTUS, 

1995, p.14).  Este modelado  aparece ao longo  de toda a bacia, inclusive no baixo 

vale do rio Biguaçu próximo a linha de costa.  

As elevações presentes nos modelados citados acima fazem parte das serras 

do leste catarinense. Segundo Fortes (1996), as maiores altitudes da bacia são 

encontradas na Serra de Congonhas, onde existem terrenos com 885m, 

pertencentes ao modelado de dissecação em montanha. Este modelado  forma 

terrenos elevados e com elevações com picos angulosos que localmente são 

chamados de serras. Esta área apresenta  influência  de lineamento de estruturas de 

direção NE-SW condicionando os interfluvios e os vales. 

Os modelos de dissecação são esculpidos  na área em rochas 

cristalinas ígneas e metamórficas. Segundo Fortes (1996) e Rosa e Justus (1995) o 
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lado oeste  da bacia, onde  ocorre modelado de dissecação em montanhas, aflora 

rochas ígneas da suíte intrusiva valsungana, constituída por “diversos granitóides de 

composição predominantemente granodiorítica, com variações para termos 

graníticos, quartzo-monzoníticos e quartzo-dioríticos” (PIRES et al, 1995, p.8). 

A alta resistência destas rochas ao intemperismo é que torna esta área  

menos dissecada, com maiores altitudes e menores mantos de  alteração, como a 

Serra de Congonhas. No restante da bacia, os modelados dissecados são 

esculpidos  em granitóides da suíte intrusiva São Pedro de Alcântara e em rochas 

metamórficas do complexo Canguçu (ROSA e JUSTUS,1995).  

A suíte intrusiva São Pedro de Alcântara engloba os "diatexitos" e 

dioritos descritos por Trainini et al. (1978, apud PIRES et al, 1995) como 

pertencentes ao Complexo Metamórfico-migmático e por Kaul et al. (no prelo) (apud 

PIRES et al., 1995), como Complexo Canguçu, além dos granitos Angelina, Alto do 

Varginha e Santa Filomena. 

Predominam neste complexo os litotipos de composição granítica, 

granodiorítica, e quartzo-monzonítica, de estrutura maciça, cinza-claros, 

inequigranulares a porfiríticos. Os termos mais ácidos apresentam, com freqüência, 

encraves microgranulares de diorito, macroscópicamente, os autores, citam que 

podem ser observados feldspato potássico, plagioclásio, biotita e hornblenda. 

Numa observação panorâmica esta unidade mostra-se mais aplainada 

com formas de relevo mais arredondadas, cristas menos proeminentes, e um padrão 

de fraturamento menos denso que os granitos mais jovens associados. 

As rochas que compõe estas unidades são mais suscetíveis ao intemperismo  

e formam mantos de alteração muito espessos, e com muitas relíquias da rocha 

matriz ainda presentes no horizonte C dos solos. 

Sob a alteração dessas rochas os solos formados são do tipo argisolo, 

cambisolo e litólicos. 

Os  argisolos são solos de textura média a argilosa, com baixo grau de 

floculação nos horizontes mais superficiais. Apresentam migração de argila do 

horizonte A para o B e sua profundidade é de aproximadamente 1,5 m (LUIZ, 2004). 

Apresentam-se em blocos angulares ou subangulares, ou prismática e em geral, são 

moderadamente a bem drenados (EMBRAPA, 2006). Sua origem esta ligada a 

relevos mais ondulados, ou solos das encostas de montanhas, morros e colinas, por 



 

 

44
 

causa disto, sua fragilidade à erosão é grande quando não possuem cobertura 

vegetal. 

Pouco profundos ou rasos os cambissolos são moderadamente drenados. 

Com profundidade entre 0,5 a 1,5m se caracterizam por serem pouco desenvolvidos 

e com um horizonte B ainda em formação, sendo esta com pouca espessura (cerca 

de 10 cm) (LUIZ, 2004). Sua textura pode ser  cascalhenta, pois pedaços do material 

de origem ainda pouco alterados podem estar ao longo de todo o perfil. Este solo é 

encontrado nas encostas íngremes dos morros e montanhas ou ser formado a partir 

dos depósitos de sedimentos presentes na base das encostas. A sua fertilidade vai 

depender do material de origem de onde ele se desenvolve. Seu substrato geológico 

compõe-se de rochas cristalinas: granitos, migmatitos e gnaisses a resistência 

dessas rochas confere aos cambissolos dificuldade de infiltração  o que propicia 

maior escoamento superficial. 

Neosolos litólicos são geralmente rasos constituídos por horizonte “A” e 

“rocha viva”, alterada ou sobre horizonte “C” (AMBIENTE BRASIL, 2006). Sua maior 

ocorrência  se dá em relevo forte ondulado e montanhoso podendo  se originar de 

vários tipos de  rochas, desta forma suas características físicas, químicas e 

morfológicas  também são bem variadas (AMBIENTE BRASIL, 2006). Podem ter 

textura média e argilosa, com ou sem cascalhos, sendo que algumas vezes são 

pedregosos e rochosos. 

O modelado de acumulação é constituído na bacia pelos seguintes tipos:  

Modelado de acumulação coluvial, de terraço fluvial e de terraço marinho, 

segundo Rosa e Justus (1995). Fortes (1996) detalha mais seu estudo sobre estes 

depósitos e coloca que na área da bacia, seguindo a planície costeira  para 

montante, tem-se: área de sedimentação transicional  (marinha e fluvial), fluvial, 

coluvial e o referido autor coloca também que as areias quartzosas e os sedimentos 

silticos argilosos constituem os elementos fundamentais dos depósitos gerados em 

ambiente fluvial e marinho. 

Os depósitos de coluvio ocorrem geralmente na base das encostas, como 

resultado de movimentos de massa e escoamento superficial concentrado 

(enxurradas) e não apresentam seleção de seus sedimentos podendo conter 

fragmentos de  tamanhos de matacões até argilas. 

Os depósitos de leques aluviais ocorrem nos fundos de vales confinados e na 

saída destes para planícies nas áreas de modelados de dissecação em morros e 
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montanhas. Estes episódios representam fluxos de alta energia nos rios que descem 

as encostas mais altas e íngremes e possuem sedimentos de variados tamanhos, 

mas com predominância de fragmentos maiores, como grânulos, cascalhos e até 

matacões. Os leques aluviais costumam ocorrer nos altos vales do rio Biguaçu e 

seus afluentes. 

Os depósitos fluviais se encontram bem selecionados, alternando camadas 

de material arenoso, siltoso, até argiloso e se encontram junto aos leitos dos rios  

nas planícies, inclusive constituem esta ultima, as planícies fluviais costumam 

ocorrer na bacia desde o fim do alto vale dos rios, mas alguma são alveolares, ou 

seja, o vale se abre em uma planície, mas a jusante volta a se fechar, com as 

encostas das elevações  chegando junto ao leito do rio. Pires et al (1995) chama 

estas áreas de acumulação de terraço fluvial. 

Junto ao litoral, se desenvolve a planície costeira, construída a partir de 

processos marinhos e fluviais. As áreas próximas ao mar apresentam também 

depósitos paludais (mangues) que hoje estão completamente aterrados. 

Fortes (1996) explica que a planície costeira no baixo vale do rio Biguaçu foi 

construída a partir de sedimentação de leques aluviais e de cristas praiais em forma 

de arcos junto ao litoral. Estas cristas praiais apresentam cavados (depressões) 

entre uma e outra crista. O rio Biguaçu ficou confinado próximo as elevações 

cristalinas ao norte e, ao sul, o mar regredia após a ultima  transgressão marinha de 

5.100 anos atraz,  e depositava faixas de areia de quartzo (as cristas praiais) que 

constitui uma planície arenosa junto o leito do rio Biguaçu, na planície costeira é 

possível encontrar depósitos de silte e argila e feições de meandros abandonados e 

áreas alagadas. 

Os solos desenvolvidos no modelado de acumulação são o cambissolo e o 

argisolo nas áreas de depósitos aluviais mais antigos. Solos aluviais e glei nas 

planícies e solos de mangue, glei e de areias quartzosas na planície costeira.   

Derivados de sedimentos aluviais, os solos aluviais ocorrem em sua maioria 

nas margens dos rios. São constituídos por um horizonte superficial “A”, 

sobrejacente as camadas de composição física e química distintas transportadas 

pelos rios. 

Os solos de mangue têm origem sedimentar flúvio-marinha, são constituídos 

geralmente por material areno-siltico-argiloso. correm na foz dos rios em ambientes 

flúvio marinhos, por estarem sujeitos ao fluxo e refluxo das marés são instáveis, o 
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que confere a vegetação que o coloniza grande importância.  Ricos em matéria 

orgânica, hidromórfica, salina  tem elevada condutividade elétrica. 

Com ocorrência em relevos suaves das planícies fluviais de rios e na planície 

costeira os Solos gleis são hidromórficos, derivados de sedimentos alúvio-

coluvionares. São solos com horizonte “A” com muita matéria orgânica, seguido em 

profundidade por um horizonte chamado glei, onde as cores são acinzentadas ou 

esverdeadas ou azuladas por causa do excesso de água, pois este é um solo 

encharcado. A textura é geralmente argilosa, mas pode conter alguma quantidade 

de areia. Apresentam boa fertilidade, porém para o uso agrícola precisam ser 

drenados. 

Por fim as areias quartzosas são constituídas essencialmente por partículas 

arenosas (sílica) na proporção de 85% ou mais, são muito pobres em nutrientes e 

apresentam baixa capacidade de retenção de água. Ocorrem geralmente no litoral 

em área de antiga influência marinha e em regiões de arenitos. 

 

3.1.2.3 Vegetação 
 

Devido a grande exploração  advinda da forma de colonização e ocupação 

das áreas litorâneas em todo o Brasil, a bacia hidrográfica do rio Biguaçu já não 

mais apresenta a rica diversidade vegetal que era encontrada em seu território.   

A floresta foi derrubada com diversos fins, a principio para a ocupação das 

áreas e posteriormente para agricultura, sendo ainda a extração da madeira uma 

das primeiras fontes de renda dos que colonizaram as terras da bacia. 

Segundo Reitz (1988) a formação vegetal encontrada na região pode ser 

assim denominada: Floresta Pluvial da Encosta Atlântica, Floresta de Pinheiros   e 

áreas de campo nativo, esta última formação é de pequena proporção 

aproximadamente 1 Km  e se encontra  nas regiões mais altas do município de 

Antônio Carlos (acima de 700 km)  junto as nascentes do ribeirão Rancho Miguel, do 

rio Farias,  e junto ao pico culminante de 886 metros de altitude. Nesta formação são 

encontradas espécies arbóreas mais baixas como as gramíneas (capins), 

ciperáceas, musgos Sphagnum e o Blechnum imperiale (xaxim miúdo), ainda 

encontra-se  Alstroemeria  isabelana, Sisyrhhinchium vaginatun, Lycopodium 

rasteiro, mirtáceas (araçá), melastomatáceas (pixiricas)  dentre outros arbustros de 

diversas familias (REITZ, 1988). 
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A Floresta Pluvial da Encosta Atlântica se apresenta conforme o pesquisador 

desde as várzeas úmidas até uma altitude de 600 metros quando se encontra a 

Floresta com pinheiros caracterizada pela presença da Araucária angustifólia, e a 

diminuição do número  e do tipo de  espécies em função do clima mais frio. 

Encontra-se nesta formação número maior de taquaras (Merostachys multiramea) e 

carás (Chusquea spp.) (REITZ, 1988). 

Segundo Reitz (1988), a canela preta (Ocotea Catharinensis), o cedro 

(Cedrela fissilis), o louro (Cordia trichotoma), o sassafrás  (Ocotea pretiosa), a 

peroba (Aspidosperma olivaceeum), o óleo (Copaifera trapezifolia), o palmiteiro, o 

indaiá, a canjerana (Cabralea canjerana), camboará – vermelho (Matayba 

guianensis), estopeira (Cariniana estrelencis), pau-de-mandioca (didymopanax 

angustisimun), bacopari (Rheedia gardneriana) e diversos xaxins (Alsophyla 

phalerata, Cyathea schanschin, Nefelia setosa) são os principais tipos de vegetação 

que encontramos nesta formação. 

Reitz (1988) destaca ainda as árvores: tanheiro (Alchornea triplinervia), 

canela branca (Nectandra  leucothyrsus), figueira-de-folha-fina (Ficus organensis), 

garapuvu (Schizolobium parahyba), baguaçu (Talauma ovata), ipé-da-várzea 

(Tabebuia umbellata), coqueiro (Arecastrum romanzoffinanum), palmiteiro (Euterpe 

edulis), tucum (Bactris lindmaniana), gamiova ou palheira (Geonoma gamiova), 

tucaneira (Citharexylum myrianthum), mutuqueira (Erythrina falcata), corticeira 

(Erythrina cristagalli)  como sendo as árvores presentes nas matas das vargens que, 

no geral, eram brejosas ou úmidas com solos argilosos e férteis 

No mapa fitogeográfico elaborado por Klein em 1978 em função do estudo 

para o projeto Madeira de Santa Catarina a região compreendida pela bacia do rio 

Biguaçu esta classificada como área onde  prevalece a Floresta Tropical do Litoral e 

Encosta Centro Norte, cuja  vegetação predominante é a canela preta (Ocotea 

catharinensis), laranjeira – do – mato (Sloanea guianensis) e palmiteiro (Euterpe 

edulis). 

Pouco se encontra hoje de mata primária o que se apresentava ao longo da 

bacia, hoje encontra-se  uma  vegetação secundária presente ao longo das encostas 

e no topos dos morros, sendo a área urbanizada da planície quase que inexistente a 

presença de vegetação. 
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No médio vale, as áreas mais planas são utilizadas para uso agrícola, 

destacando-se o cultivo de grama e de ortifrutigrangeiros e, no baixo  vale, destaca-

se a  urbanização devido a  presença da sede do município de Biguaçu 

 

3.1.3 Hidrografia 
 

A bacia hidrográfica do rio Biguaçu apresenta uma rede de drenagem densa, 

com muitos segmentos de rios seguindo o controle estrutural, como falhas, fraturas e 

contatos litológicos. 

Esta bacia possui forma alongada, e um comprimento aproximado de 27 km  

e uma largura média de 18 km  na direção E-W (FORTES, 1996). 

Com uma extensão de 37 km, o rio Biguaçu é o principal canal da bacia. 

Segundo Fortes (1996), o rio Biguaçu em seu médio curso, o canal apresenta uma 

largura que varia entre 18,60 m e 42,60m no seu leito maior.  

Os principais afluentes que desembocam na margem esquerda do rio Biguaçu 

são os rios Braço do Norte, Farias, Rachadel, Três Riachos e da Saudade.  O rio 

Louro e o rio Ribeirão Vermelho são os dois tributários que drenam a margem direita 

do rio Biguaçu. 

Os canais de 1ª ordem nas encostas costumam se apresentar com vales 

encaixados. Segundo Fortes (1996), existem diferentes padrões de canais na bacia, 

como meandrante, retilíneo, entrelaçado. O padrão entrelaçado ocorre no sopé das 

elevações do modelado de dissecação em montanhas e morros das cabeceiras da 

bacia e no médio vale do rio Biguaçu. O entrelaçamento ocorre por causa da grande 

quantidade de sedimentos e dos seus tamanhos que podem chegar a blocos de 

matacões.  

Nas planícies alveolares e na planície costeira, os cursos dos rios são 

meandrantes, com muita disposição de sedimentos arenosos a finos. A migração 

dos canais nas planícies é comprovada pela existência de meandros e segmento de 

canais abandonados e por erosão e sedimentação no canal atual. Mudanças no uso 

do solo e obras de retilinização e dragagem dos cursos de água têm provocado 

mudanças na dinâmica hidrológica.  

Os principais canais da bacia sofreram retificação em função das constantes 

inundações e enchentes que assolam a região.  Entre os anos de 1966 e 1970, o rio 

Biguaçu foi retificado numa extensão de 10,7 km compreendendo 1,7 km ao norte no 



 

 

49
 

município de Antônio Carlos; 5,5 km de extensão nas proximidades da 

desembocadura do Ribeirão Vermelho até a localidade de Volta da Pedra e 500 m 

no canal que se situa próximo ao antigo depósito de lixo do município de Biguaçu 

(FORTES, 1996). 

Segundo Fortes (1996, o canal que se situa entre a localidade de Volta da 

Pedra e o depósito de lixo urbano de Biguaçu foi retificando antes de 1957 em uma 

extensão de 3,0 km, conforme verificado nas fotografias aéreas. Os rios Três 

Riachos, Saudades e Guiomar também foram retificados: o primeiro  teve 7,5 km do 

seu médio e baixo curso retificados, o seguinte teve 2,25 km e o último 2,5 km de 

canal retificado também. Tem-se ainda registro de retificação de um trecho de 1,25 

km de extensão do rio Rachadel em 1969, de 2,75 km do rio ribeirão Vermelho e de 

1,0 km de extensão do canal  do rio Caveiras. 

Tais obras, segundo Fortes (1996), pouco alteraram a constância das 

inundações, pois o principal objetivo das retificações é o aumento da declividade, o 

que não ocorreu na bacia devido ao pequeno desnível entre os canais retificados, o 

resultado, a revelia do esperado, foi a obstrução da foz pela deposição do material 

incoerente erodido do fundo e margens dos canais. O aumento da energia hidráulica 

por causa da retificação levou a reativação e ao aumento dos processos erosivos, 

fato este que “resultou no acúmulo de material sedimentar na desembocadura do rio 

Biguaçu, com a formação de barras nesta área” (p. 72). 

O acúmulo de material sedimentar na foz do rio Biguaçu é também relatado 

por um pescador da região que falou da dificuldade que ele e seus colegas 

enfrentam para saírem com os barcos para o mar, uma vez que os sedimentos 

diminuem a profundidade do mar junto à praia. 

A barra do rio Biguaçu na sua foz, segundo os estudos de Fortes (1996), “é 

constituída de material arenoso interrompido por depósito de lama, ricos em matéria 

orgânica” (p.74). O referido autor cita que por volta de 1996, medidas de campo da 

barra mostraram que ela tinha 1.000 m de comprimento e 700 m de largura, ficando 

totalmente exposta durante os períodos de maré baixa. 

Segundo os estudos realizados por Fortes (1996), esta barra tem crescimento 

médio anual de aproximadamente 23,43 metros. 
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3.2 ASPECTOS NATURAIS DO SITIO URBANO DE BIGUAÇU 
 

Localizado a uma altitude de 2 m acima do nível do mar, a área urbana do 

município de Biguaçu e está localizada em cima da planície costeira  que, segundo 

Fortes (1996), é representada por uma sucessão de cristas praiais. Tal planície, 

segundo o pesquisador, constitui-se de uma faixa arenosa situada entre a praia atual 

a leste e os depósitos fluviais e terrenos cristalinos ao norte, oeste e sul.  

Segundo Martin et al (1988, apud FORTES, 1996), esta faixa arenosa 

compreende depósitos quaternários ligados direta ou indiretamente às fases de 

submersão e emersão do nível relativo do mar e pertence a unidade geomorfológica  

planícies costeiras. Também estão presentes depósitos paludais e fluviais. 

O modelado presente na área hoje urbanizada do município de Biguaçu é 

segundo Fortes (1996) o ”modelado de acumulação que corresponde as áreas com 

declividade de 2% a 5% ou inferiores a 2%(...)” (p. 42). O modelado de acumulação 

esta presente em 24,03% da superfície da bacia e abrange uma área de 93,67 km2 

(FORTES, 1996). 

Apresenta-se neste modelado de acumulação feições típicas dos processos 

deposicionais, as quais se encontram na direção de leste para oeste em direção as 

elevações. São áreas de sedimentação transicional, áreas de sedimentação flúvio-

transicional, área de sedimentação fluvial e áreas de sedimentação coluvial, sendo 

estes constituídos por sedimentos de areias quartzosas e síltico - argilosos 

(FORTES, 1996). 

Segundo Fortes (1996), a planície em estudo é constituída de cristas praiais, 

que segundo Leinz & Leonardos (1971, apud FORTES, 1996) devem ser entendidas 

como “depósitos sedimentares de origem tão variada quanto as cristas praiais 

(beach ridges), as praias barreiras (barrier beach), as barras (bars), aos esporões 

(spids) e aos tômbolos” (p. 67). As cristas e os sulcos emprestam ao terreno um 

aspecto frizado e peculiar a esse depósito, sendo hoje algumas cristas e depressões 

cobertas por aterros. 

Para Fortes (1996), a evolução das cristas praiais se deu com a formação 

sucessiva de cristas intercaladas por cavas que por sua vez retiam água que 

formavam pequenas e rasas lagunas paralelas a linha de costa. 

A baixa altimetria deste depósito localizado na margem esquerda do baixo 

curso do rio Biguaçu na área correspondente ao setor norte da planície marinha, 
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provoca alagamentos devido ao afloramento constante do lençol freático e a invasão 

das águas pelas marés (FORTES, 1996). 

Depósitos paludiais (correspondente as áreas de mangue) são encontrados 

nas laterais dos baixos cursos dos rios Biguaçu e Caveiras. Tais áreas se encontram 

hoje descaracterizadas pelos aterros que são feitos na região.  

Em 1994, quando da dragagem da foz do rio Biguaçu, todo o material 

dragado foi depositado em cima da área de mangue localizada a aproximadamente 

200 m da foz, no lado esquerdo do rio Biguaçu (FORTES, 1996). Em 2006, verificou-

se em campo que estava sendo aterrado o mangue presente na Praia João Rosa. O 

projeto, segundo relatos de moradores locais, vem sendo executado para minimizar 

o cheiro que advém do mangue, melhorando, dessa forma, a qualidade de vida da 

população local. Este projeto é financiado pelos recursos do programa Habitar - BID. 

Encontra-se ainda no sitio urbano de Biguaçu, áreas de sedimentação fluvial 

representados por leques aluviais que localizados nas margens oeste, sul e norte da 

bacia (FORTES, 1996). Segundo Fortes (1996), os depósitos distais se misturam e 

se dispõe ao longo do canal principal que os tem trabalhado, redepositando os 

depósitos da planície de inundação nas áreas mais baixas. 

Dentre os canais presentes no perímetro  urbano do município de Biguaçu 

pode-se destacar o Ribeirão Caveiras, o Córrego Boa Vista, o Córrego da Cachoeira 

e o mais expressivo deles rio Biguaçu que  corta boa parte do perímetro urbano.  

Encontra-se ainda em grande parte da área destinada a expansão da mancha 

urbana terrenos em que o lençol freático esta muito próximo a superfície deixando 

as áreas alagadas mesmo após os terrenos terem sido aterrados. Ainda verifica-se 

locais onde existem meandros abandonados, que são indicações de que em épocas 

remotas o rio apresentava outro percurso. 

Quase não existe cobertura vegetal no sitio urbano de Biguaçu, algumas 

manchas de vegetação que são observadas correspondem aos estágios de 

sucessão de capoeirinha e capoeira. Existe ainda na área de estudo a presença de 

pastagem e solo exposto. 
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3.2.1 A OCUPAÇÃO HUMANA NO MUNICÍPIO DE BIGUAÇU 
 

Antes de ser ocupada pelos açorianos, primeiros estrangeiros que habitaram 

as terras da freguesia de São Miguel (atual município de Biguaçu), estas já eram 

ocupadas pelos índios guaranis presentes em todo o litoral catarinense. 

A tribo Mbyas, grupo que ocupa as terras de São Miguel, é descendente dos 

índios carijós, mas especificamente das tribos Chiripás e Pháim antigos habitantes  

da Ilha de Santa Catarina, antes dessa ser tomada pelo homem branco (ALVES, 

1999).  

A presença destes primeiros cidadãos se faz sentir ainda hoje não só nos 

costumes, na alimentação, mas nas palavras que foram incorporadas e que 

passaram a fazer parte do cotidiano dos imigrantes açorianos que colonizaram a 

região em meados do século XVIII e posteriormente os alemães  nos primeiros 

decênios do século XIX. Dentre muitas denominações de frutas, animais, cidades e 

rios está o termo Biguaçu, nome do rio que hoje denomina  a cidade  de Biguaçu. A 

origem do nome Biguaçu vem, segundo Ozias Alves Júnior (BIGUAÇU, 2006) da 

palavra "Guambýgoassu”, que significa "Grande Cerca de Paus" ou "Cerca Grande".  

Atualmente, existe no município de Biguaçu uma tribo indígena assentada em 

1987 , vinda do morro dos cavalos.  

Na época em que os colonos alemães se instalaram no município rio Biguaçu  

passou a ter importante função na região, pois ele era totalmente navegável. Já em 

1830, este passou a ter importância na economia local, pois era a única via para 

escoamento da produção das colônias instaladas na sua bacia (SOARES, 1988).  

Para entender a colonização européia de São Miguel é importante entender 

que esta colonização  fazia parte do plano do brigadeiro José da Silva Paes  cujo 

objetivo era garantir para a coroa portuguesa a posse desta parte do Brasil a partir 

da  fixação de casais açorianos nestas  terras (SOARES, 1988).  

Para isso, segundo Soares (1988), o poder público iniciou a colonização 

dessa região com casais açorianos, enquanto que a colonização alemã  em São 

Miguel teve o caráter de espontaneidade. As primeiras 18 famílias alemãs que 

habitaram as cabeceiras do rio Biguaçu, em 1830, eram originárias de São Pedro de 

Alcântara. “Em 1847, aproveitando o local onde anteriormente funcionou a Armação 

da Piedade, cujo termo pertencia a vila de São Miguel o governo fundou uma colônia 

com 150 alemães” (SOARES, 1988, p.43), porém os colonos foram gradativamente  
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se retirando por não se adaptar as condições das terras oferecidas, espalhando-se 

nas colônias alemãs nos arredores, principalmente em Biguaçu. 

Ainda segundo Soares (1988) “foi com a definição do local de passagem 

sobre o rio Biguaçu, em 1849, que começaram a surgir os primeiros vestígios de 

arruamento pelas  imediações” (p.51), e é com a prosperidade do comércio próximo 

a passagem do rio que a povoação ao seu redor começou a crescer 

espontaneamente. 

Devido aos excedentes dos produtos cultivados no alto Biguaçu houve a 

necessidade de mais comercio e mais transporte. Devido a precariedade do 

transporte pelos caminhos a navegação foi um dos meios de transporte mais 

utilizados no século XIX e XX, uma vez que o rio apresentava  boa quantidade  de 

água, porém,  pouca profundidade as embarcações utilizadas eram  pequenas com 

capacidade de 2 a 3 toneladas (REITZ, 1988). Em função desse transporte  foram 

construídos portos fluviais ao longo do rio Biguaçu, segundo Reitz (1988) eram 08 

portos fluviais localizados  desde o alto vale até a foz, destes oito, três eram 

localizados no município de Biguaçu. Ainda segundo o estudioso os portos  eram 

localizados próximos as casas comerciais, o que ajudou a aumentar o trabalho  e em 

função disso a população presente no local.  

Em 1797, já consta em relatório histórico que São Miguel é a quarta freguesia 

em extensão e foi elevada a categoria de vila em 1º de março de 1833, sendo esta 

instalada e tendo administração própria em 17 maio de  1833, ficando assim 

desmembrada da cidade de Desterro. Em 05 de agosto de 1886, a sede da vila de 

São Miguel passa para freguesia de São João Evangelista da Barra do Biguaçu, 

passando a servir de sede da comarca de São Miguel. Nesta época, a cidade já 

dispunha de um comércio sete vezes maior do que  a antiga vila, sendo o entreposto 

natural da produção agrícola  que advinha das propriedades que situavam –se ao 

longo do rio Biguaçu e utilizavam-se do rio para seu escoamento. Em 21 de abril de 

1894, Biguaçu vira sede do município  fato  intimamente ligado ao nome do 

comerciante  João Nicolau  Born que não poupou esforços para que isso ocorresse.  

Biguaçu nesta época tinha maior concentração populacional e  um comércio mais 

forte, também por estar mais próxima a capital crescia em projeção maior que São  

Miguel. 

Já em meados século XX, há em todo o país um aumento da população 

urbana, conforme relata Santos (1988), e a partir de 1970, o aumento da população 
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urbana mostra-se maior que o número da população total. Isto justifica que a 

dinâmica da população foi modificada, anteriormente a esta data, tem-se uma 

migração campo cidade, porém, o que se verifica a partir daí é que as migrações 

agora se dão além do sentido rural – urbana, também de forma urbanas - urbana.  

Este aumento de migração para a área urbana é favorecida pela integração 

do território advinda da melhoria nas redes de comunicação que permitem o acesso 

aos bens de consumo, ao capitalismo que se expande para o campo e que por sua 

vez aumenta e modifica a relação entre trabalho e capital, reduzindo a quantidade 

de trabalho humano necessário nas atividades rurais. Outro fator que contribuiu para 

o aumento da urbanização foi a modernização dos transportes e a construção de 

estradas de rodagem e rodovias  de primeira ordem que por sua vez dão fluidez ao 

território, segundo Santos (1988). 

Todos esses fatores contribuem para que de alguma forma o Brasil passe de 

um país estritamente rural para um país  urbano. Igualmente dentro deste contexto, 

esta inserida  a cidade de Biguaçu, que teve sua urbanização impulsionada não só 

pelo comércio que foi levado a cabo na região a principio pelo rio Biguaçu,  mais 

também pela construção da rodovia federal BR 101, que corta o município e que 

serve de escoamento para boa parte das mercadorias produzidas no sul do país. 

Sua proximidade à capital do estado é outro fator que foi significativo para este  

crescimento. 

Os dados censitários do IBGE dão uma noção do aumento urbano que 

ocorreu no município de Biguaçu.  Segundo os censos do IBGE, em 1950, a 

população total do município de Biguaçu era de 19.527 habitantes, destes  15.419 

viviam na área rural, e os 4.108 habitantes restantes estavam na área urbana. No 

censo de 1960, a situação do município pouco se altera: dos 22.380 habitantes no 

total 16.822 viviam e  trabalham na área rural enquanto que 5.558 apenas residiam 

na área urbana.  

Em 1970, o censo traz uma outra realidade, uma pequena diminuição do 

número de pessoas que viviam no campo para 9.097 habitantes fato este 

relacionado ao desmembramento do município de Antonio Carlos, e a população 

urbana aumentando para 6.240 habitantes.   

O crescimento populacional urbano do município de Biguaçu  a partir de 1970 

comprova a tese de Santos (1988) de que  o país sofreu uma dinâmica migratória 

diferenciada nesta década. Em 1980, os números do censo confirmam ainda mais o 
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aumento da população urbana no município e comprovam que este  não é resultado  

das  migrações rurais x urbanas somente, mas também urbano x urbanas. Neste 

censo se constata que a população que vive na área urbana de Biguaçu  já é duas 

vezes maior que a população que vive no campo: são 16.101 habitantes na zona 

urbana contra 5.333 na zona rural, a soma total da população é de 21.434  

habitantes. Entende-se que em dez anos a população que residia na área urbana 

duplicou. 

O impacto gerado pelo aumento da população é tão grande que em 08 de 

junho de 1985 (p.3), o jornal local chamado “Folha Catarinense” traz uma 

reportagem intitulada “Biguaçu cresce e os problemas também”. A notícia fala da 

exclusão da população para as periferias devido à pressão exercida sobre o centro 

da cidade o que estava gerando grandes problemas de  segurança pública a noticia 

ainda coloca que as lideranças  comunitárias, prefeitos e vereadores celebraram um 

convenio entre a prefeitura e a secretaria de segurança pública a fim de implantar 

um  destacamento policial militar. 

Em 1991, o censo mostra números ainda mais convincentes da inversão da 

dinâmica populacional em Biguaçu, a população urbana contada neste censo é de 

28.207 habitantes e a rural de 5.856. No último censo (2000), a população urbana 

aumentou em 10.809 habitantes totalizando dessa forma 39.016 habitantes 

enquanto a população rural diminuiu para 4.302 habitantes.  

Segundo estimativas do IBGE elaboradas para o FPM (Fundo de Participação 

dos Municípios) e publicado no Diário Oficial da União para o Ministério do 

Planejamento Orçamento e Gestão em 2001, o município teve um acréscimo de 

população de 6.404 habitantes ficando o total de munícipes em torno de  49.722. Em 

2002, a estimativa do IBGE é que o município tivesse  51.026 habitantes, em 2003 

52.394 habitantes e em  2004, o contingente populacional do município ficaria em 

torno de  55.267 habitante em 2005, com um acréscimo menor, o total estaria em 

torno de 56.857 habitantes em 2006, estima-se que Biguaçu tenha 58.435 

habitantes. 

Diante dos números apresentados pelos censos realizados pelo IBGE, pode-

se notar a dificuldade em trabalhar o ordenamento do território urbano de Biguaçu. 

Na década de 1980 a população que vive no centro urbano de Biguaçu duplicou, e a 

área que já havia sido ocupada próximo a foz do rio Biguaçu pela facilidade de 

comércio e pelo escoamento das mercadorias passou a ser adensado e expandido 
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para ocupar as margens do rio os quais são passiveis de serem inundadas. Esta 

ocupação é problemática, pois os moradores locais não conhecem a dinâmica 

natural da região e acabam por sofrer perdas e danos com as inundações tornando 

as áreas suscetíveis as inundações áreas de risco. 
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4. ANÁLISE E DISCUSSÃO DA SUSCETIBILIDADE DO SITIO URBANO DE 
BIGUAÇU 

 

4.1 FATORES DE SUSCETIBILIDADE RELACIONADOS A BACIA HIDROGRÁFICA 
DO RIO BIGUAÇU 

 

Composta por elevações do tipo montanhas, morros e colinas, a bacia do rio 

Biguaçu apresenta altitudes cujo pico mais alto se encontra em torno dos 800 m, tais 

elevações são representados pelas serras do Major e do Macaco Branco localizados 

em posição oeste. Esses 800 m vão diminuindo no decorrer dos seus 18 km de 

extensão, na direção E-W, e chegam a 2 m (ver mapa de declividade – anexo nº 03) 

quando encontra a planície sedimentar costeira. Tais elevações, como já levantado 

por Fortes (1996), são responsáveis por precipitações orográficas, o que confere à 

bacia um regime de chuvas diferenciado. As significativas declividades presentes na 

bacia aumentam a produção de escoamento superficial, uma vez que terrenos mais 

íngremes absorvem menos a água precipitada. Este fator declividade também pode 

aumentar a suscetibilidade a inundações no sítio urbano, uma vez que a velocidade 

do fluxo de água precipitada que chegará ao rio será maior fazendo com que em um 

curto espaço de tempo esta vazão chegue a foz, apesar das planícies alveolares 

segurarem um pouco o fluxo d’água.  

Configura-se na bacia do rio Biguaçu 04 tipos de solo, como discutido 

anteriormente, o argisolo, o cambisolo, o neosolo litólico e os solos aluviais. A 

influência de cada um destes tipos de solo na suscetibilidade a inundações na bacia 

é variável. Os argisolos apresentam uma capacidade de infiltração ´prejudicada pelo 

acúmulo de argilas no horizonte B e como são encontrados em áreas declivosas, o 

risco de erosão se não apresentarem cobertura vegetal é grande e por conseguinte 

produção de sedimentos para o assoreamento dos rios. Os solos mais jovens 

representados pelos cambisolos e pelos solos litólicos possuem uma permeabilidade 

muito baixa devido a sua pouca profundidade, não permitindo a infiltração de grande 

parte das precipitações, aumentando o potencial para produção do escoamento 

superficial. Os solos aluviais além de serem formados por várias camadas de 

sedimentos incluindo sedimentos com textura fina e por isso com baixa 

permeabilidade, apresentam o lençol freático muito próximo da superfície, o que 

impede a infiltração e aumenta a possibilidade de escoamento superficial. Este 

último tipo de solo está presente nas planícies da bacia, incluindo a planície costeira 
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onde está localizado o sítio urbano de Biguaçu. Conclui-se que a captação da água 

da chuva pelos solos presentes na bacia é pouco eficiente, contudo, deve ser 

ressaltado que apesar da pouca profundidade dos cambissolos e dos argissolos, 

eles são desenvolvidos, muita vezes, sobre espessos mantos de alteração com 

textura siltosa ou arenosa (o horizonte C deste solos), o que facilita a infiltração. 

Além disso, o uso e a ocupação do solo na bacia também é um importante fator a se 

relacionar com os tipos de solo. 

Conforme o mapa tal, o uso do solo na bacia apresenta uma área 

considerável coberta por vegetação de porte arbóreo, provavelmente estágios de 

sucessão avançados da floresta de encostas (ver o nome dela exato). Segundo 

vetores extraídos da imagem SPOT coletada em 2002, a bacia apresenta uma área 

de 270 km2 com cobertura de floresta, porém tal cobertura está mais presente nos 

terrenos mais declivosos, o que não lhe confere um status de fator colaborador na 

absorção de água pelo solo uma vez que a declividade diminui seu potencial de 

absorção. Mas, a presença desta cobertura de mata permite um pouco mais de 

infiltração e protege o solo da erosão, o que evita a produção de sedimentos e seu 

aporte nos rios. 

A área impermeabilizada em função da urbanização atinge em torno de 22 

km2 da bacia, sendo que a área que tem maior representatividade nesta classe é 

justamente o sitio urbano do município de Biguaçu. A área urbana pertencente ao 

município de Antônio Carlos é pouco significativa no montante total de área 

impermeabilizada. Em relação à área dedicada ao cultivo, esta representa um total 

de 15 km2, sendo que os terrenos ficam em boa parte do tempo expostos em função 

dos tipos de cultivo que são realizados na bacia, representados principalmente por 

gramíneas e ortifrutigranjeiros. O manejo realizado nestes cultivos citados contribui 

com a produção de escoamento superficial e de sedimentos por causa da erosão 

junto aos solos desprovidos de cobertura vegetal, sendo que os dois vão parar nas 

calhas dos rios. Depois da área ocupada pela vegetação de mata, a área de 

pastagem é a mais expressiva, fazendo-se presente em 83 km2 da área da bacia, 

este tipo de uso diminui a erosão, uma vez que o solo está protegido pela cobertura 

vegetal. Porém, o uso destas pastagens pela atividade pecuária também pode gerar 

problemas para a dinâmica hidrológica, pois o pisoteio do gado junto ao terreno faz 

com que o solo fique compactado, o que diminui a infiltração da água da chuva e 

contribui para o aumento do escoamento superficial.  
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Por fim a área de mangue que se apresenta em apenas pouco menos de 1km 

da área da bacia e se encontra junto à praia João Rosa já se caracteriza como uma 

área lodosa não contribuindo para a absorção da água precipitada. 

Com uma área de aproximadamente 390 km 2, o que a classifica como uma 

bacia de tamanho médio (por quem??), a bacia hidrográfica do rio Biguaçu tem uma 

significativa área de captação de água, a qual converge toda para a área do sítio 

urbano de Biguaçu, situado junto à foz do rio no mar. Além disso, a rede de 

drenagem densa e eficiente aumenta ainda mais a velocidade com que a água deixa 

os terrenos da bacia, aumentando o fluxo junto ao rio principal, este fator, somado 

ao escoamento superficial proveniente da declividade dos terrenos do interior da 

bacia, potencializa os eventos de inundação junto ao sitio urbano, em função do 

aumento da vazão do rio nesta área. EM ALGUM LUGAR NESTE PARÁGRAFO 

VOCÊ PRECISA APRESENTAR A IMAGEM COM A BACIA E SUA REDE 

DRENAGEM OU CHAMAR A ATENÇÃO PARA ELA CITANDO O CAPITULO E/OU 

A PÁGINA EM QUE ELA APARECE. 

A bacia apresenta uma forma grosseiramente circular o que poderia ser um 

fator potencializador para a ocorrência dos eventos de inundação conforme 

Chrstofoletti (1980), contudo, a análise da rede hidrográfica mostra que o rio 

principal não se localiza no centro da bacia, ficando situado mais ao sul, além disso, 

este recebe a contribuição de afluentes de ordens fluviais elevadas, como o rio 

Rachadel a montante da cidade de Antônio Carlos, o que aumenta a possibilidade 

de inundações a partir deste trecho, uma vez que estes afluentes também drenam 

áreas significativas. Esta configuração de rede de drenagem reflete um controle 

estrutural, onde os rios seguem em vales encaixados e alinhados em falhas, fratura 

e/ou contatos litológicos (ver mapa - anexo 01) basicamente norte / sul, enquanto o 

rio principal, o rio Biguaçu, segue na direção oeste / leste, situando seu leito mais 

próximos aos divisores sul da bacia. As planícies alveolares servem como retentoras 

da água que escoa pelos vales encaixados em momentos de precipitações intensas, 

contudo, sua significativa ocupação humana provocou mudanças que impedem essa 

função de reter o fluxo de água para que ele não chegue rápido e em grande 

quantidade até a foz. 

Um fator diretamente ligado ao sistema de drenagem e que influencia na 

velocidade com que as águas chegam no canal principal e deste no mar são os 

canais que apresentam retificações. No sistema de drenagem da bacia do rio 
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Biguaçu, existem seis canais que tiveram seus cursos modificados (ver mapa  -

anexo 04) com o objetivo equivocado de conter as inundações. O resultado foi um 

aumento na velocidade do fluxo de água uma vez que os meandros foram cortados 

diminuindo desta forma o percurso e o trabalho exercido pelo rio. Esta condição 

aumentou a erosão das margens e a quantidade de sedimentos transportados o que 

gerou, por conseguinte a formação de barras de sedimentação junto à foz que 

servem como uma barragem natural, represando a água escoada pelo rio. Desta 

forma, o problema das inundações foi somente transferido dos locais onde os rios 

foram retilinizados para junto do sítio urbano do município de Biguaçu, ou seja, para 

junto de sua foz. 

 

4.2. FATORES DE SUSCETIBILIDADE NO SÍTIO URBANO 
 

Como visto anteriormente, tudo que ocorre nos terrenos da bacia vai refletir na área do 

sítio urbano de Biguaçu, pois ele se localiza próximo à foz na baía sul, contudo existem 

também alguns fatores na escala local do sítio urbano que aumentam a sua suscetibilidade 

a inundações. 

Com relevo plano sedimentar cujas cotas não ultrapassam dois metros, boa 

parte do perímetro urbano do município de Biguaçu apresenta um solo arenoso 

proveniente das cristas praiais, tal solo indica uma grande capacidade de absorção 

água ou mesmo de infiltração devido ao espaço que há entre os grãos, tal 

característica de alguma forma beneficiaria o perímetro urbano de Biguaçu no que 

diz respeito às inundações, uma vez que a precipitação que cair nesse solo deveria 

ser amplamente absorvida, porém esta capacidade de absorção fica comprometida 

pela presença do lençol freático que está muito próximo à superfície e pelo uso do 

solo que é feito na bacia. O relevo baixo e plano não oferece nenhuma proteção 

para o sítio urbano em caso de extravasamento das águas do rio Biguaçu. 

O uso do solo presente na área destinada ao sitio urbano é um dos fatores 

que contribuem para que não haja absorção, uma vez que a área está 

impermeabilizada com construções e aterros. A área urbanizada representa 

aproximadamente 27%, ou seja, 7,35 km2 dos 27 km2 destinados ao perímetro 

urbano. Tal uso indica que existe um escoamento superficial significativo, o que por 
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sua vez influi diretamente no aumento da velocidade da água precipitada que 

chegará ao rio principal, podendo ainda haver concentração de água dentro dos 

terrenos antes dela escoar para os rios ou se infiltrar, ou seja, áreas alagadas. (ver 

mapa de uso e ocupação do solo no sitio urbano – figura nº).  

Alguns trechos da área considerada perímetro urbano ainda apresentam uso do solo para 
cultivos e pastagens, o que corresponde a 2,15 km. As áreas com cultivo e com cobertura 
vegetal por pastagens (????) contribuirão mais (??) para a absorção da água precipitada, 
diferente do que ocorre quando os terrenos ficam expostos durante o preparo do solo ou 
mesmo com a rotação de cultura???????(não entendi), o que poderá causar maior escoamento 
superficial e erosão aumentando, dessa forma, o assoreamento do sistema hídrico. As áreas de 
solo exposto não são significativas, pois foi classificado somente cerca de 0,52 km2, mas, 
mesmo sendo pouco expressivas, estas áreas contribuem com o aumento do escoamento 
superficial e com o assoreamento dos canais provenientes da erosão desses solos. 

A classificação do solo ainda acusa uma área de 0,77 km2 de mata(??) em 

seu estágio secundário de regeneração e 0,53 km2 de plantações de pinus e 

eucalipto. Conclui-se que há quase como uma completa ausência de cobertura 

vegetal no perímetro urbano, o que indica maior escoamento superficial e erosão. 

No perímetro urbano, tem-se ainda uma área aproximada de 3,35 km2 com 

presença de capoeira e uma área de 11,84 km2 destinadas à pastagem. Confuso, 

você já falou destes usos acima, junte as coisas!!! Verificou-se em campo que as 

áreas destinadas à pastagem encontram-se constantemente alagadas, mesmo 

depois de serem aterradas o que acusa a presença do lençol freático muito próximo 

a superfície. Estas áreas segundo a prefeitura são áreas destinadas à expansão 

urbana, o que é preocupante uma vez que são áreas altamente suscetíveis a 

inundações em função da presença do lençol freático muito próximo da superfície 

dos terrenos, fator que confere a este solo rápida saturação e por conseguinte pouca 

absorção das águas precipitadas (ver figura 06), levando a casos de alagamentos. 
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Figura 06  - Área alagada mesmo depois de ter sido aterrada 

 

A imagem Quick Bird também acusou a presença de áreas alagadas (ver 

mapa – anexo nº ) e com presença de meandros abandonados d orio Biguaçu nos 

locais atualmente com pastagem, mas já destinados à expansão urbana. Mesmo 

não se tendo a informação se no dia em que foi coletada esta imagem houve um 

período com precipitações, o que acusaria a influência do acúmulo de água da 

chuva nestes terrenos e não o afloramento do lençol freático, pôde-se verificar a 

existência nesta área antigos meandros abandonados do rio Biguaçu que indicam 

que o rio já teve seu curso passando naquele local e que realmente possuem o 

lençol freático freqüentemente aflorando ao longo do seu traçado. 

O grande número de pequenos canais de drenagem, construídos para “secar” 

(rebaixar o lençol freático) junto ao sitio urbano, e do canal principal do Biguaçu, é 

outro fator que aumenta a suscetibilidade à inundação. Em função da urbanização, e 

do uso do solo em toda a bacia quando se trata do canal do rio Biguaçu, tais canais 

encontram-se na maioria das vezes confinados em galerias e com seus cursos 

assoreados, o que diminui a sua capacidade de receber e escoar a água que chega 

através das precipitações diretas e do escoamento superficial, causando dessa 

forma inundações localizadas, muitas vezes, independente da vazão do rio principal. 



 

 

63
 

Outro fator que torna o sitio urbano bastante suscetível a inundações é a sua 

localização junto à foz, a parte mais baixa do vale que corresponde a área de 

recepção de sedimentos e água. A foz do rio, por sua vez, sofre a influência dos 

episódios de maré e de deposição fluvial. No caso da área do perímetro urbano do 

município de Biguaçu verificou-se que, as marés de sizígia também têm sua parcela 

de contribuição no represamento das águas do rio Biguaçu e são uma condição 

potencializadora para ocorrência de eventos de inundação. 

Outro fator que influência no escoamento da água junto ao mar são as barras 

de desembocadura situadas junto a foz, estas barras são, segundo Fortes (1996), 

um extenso depósito em forma de coroa que media cerca de 1000 m de 

comprimento e 700 de largura em 1996 e são provenientes das ações antrópicas 

nos leitos dos rios. As retificações segundo ele “aumentarão os desníveis ao longo 

do trecho e colocaram a disposição o material incoerente situado no fundo do leito, 

material este que com o aumento da energia hidráulica levou a carga para a foz do 

rio” (p. 72) ESTA REDAÇÃO ESTÁ TRANSCRITA CERTA?? POIS HÀ VÀRIAS 

COISAS MAL ESCRITAS:!!. Isso é verificado nas fotografias aéreas de 1957 e 1978 

(ver fotografias aéreas – figuras 07, 08 e 09), onde esse depósito de sedimentos se 

apresenta com dimensões e formas diferenciadas. 

Na fotografia aérea de 1957, visualiza-se duas barras pequenas que se 

apresentavam com aproximadamente 180 m de comprimento cada não obstruindo a 

foz. 
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Fonte: Secretaria de planejamento do estado de Sant a Catarina 
Figura 07 - Fotografia aérea de 1957 – Deposição de sedimentos na foz do rio Biguaçu 

 

 

Diferente do que é percebido em 1957, em análise das fotografias tomadas 

em 197. o depósito alcança uma largura de 625 m de comprimento e 500 m de 

largura, obstruindo a foz do rio e represando a água drenada de toda a bacia.  
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Fonte: Secretaria de planejamento do estado de Sant a Catarina  
Figura 08  - Fotografia aérea de 1978 – Deposição de sedimentos na foz do rio Biguaçu 
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Fonte – Google Earth (2006) 
Figura 09  – Representação da foz do rio em 2003. Oservar em tons de marrom aroxeado (?) a 
grande quantidade sedimentos depositados ao redor da desembocadura do rio Biguaçu. Existe 
apenas um pequeno canal que atravessa o banco de sedimentação já mar adentro.  

 

A presença das barras de sedimentação é sem dúvida uma condição que 

contribui para a ocorrência dos eventos de inundação, uma vez que a água terá 

dificuldade para ser escoada para o mar, sendo desta forma represada. Fato este 

que em episódios de precipitação intensa fica potencializado, uma vez que se tem 

um grande volume de água que chega junto à foz de forma muito rápida, dificultando 

assim o escoamento e causando inundação. 

As grandes obras como, por exemplo, a rodovia BR 101, também são 

responsáveis pelo represamento das águas, fato este que por muitas vezes já foi 

citado por moradores e ou por reportagens em jornais locais fazendo com que 

ocorram inundações isoladas, ou seja, sem o transbordamento do rio principal. MAS 

ISTO SERÁ MESMO INUNDAÇÃO OU ALAGAMENTO!!!. 
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5. EPISÓDIOS DE INUNDAÇÃO NO SITIO URBANO DE BIGUAÇ U 
 

Alguns autores locais relatam em suas obras os episódios de inundações que 

ocorreram ao longo da história do município de Biguaçu ou, em toda a área de 

abrangência da bacia hidrográfica do rio Biguaçu, o que abrange também o 

município de Antônio Carlos, como é o caso de Kremer (1993) e Reitz (1988). 

Kremer (1993) relata seis grandes episódios de enchentes / inundações que 

ocorreram nos seguintes anos: 1916, 1927, 1932, 1937, 1957 (ver foto nº) e 1972 

(ver foto nº). Dentre elas, o autor cita os estragos causados por duas, a de 1916 que 

impossibilitou a navegação no rio Biguaçu em função da obstrução do canal por 

areia e galhos de árvore e a de 1972 (ver foto nº) que destruiu uma ponte e uma 

estrada do interior do município. 

 

 
Fonte: Jornal Biguaçu em Foco 
Figura 10 -  Evento de inundação que ocorreu em 1957 
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Fonte: Jornal Biguaçu em Foco 
Figura 11  - Evento de inundação que ocorreu em 1972 

 

 
Fonte: Jornal Biguaçu em Foco 
Figura 12  - Evento de inundação que ocorreu em 1974 

 

Em todos os eventos ocorridos têm-se o relato de inúmeros prejuízos, o que 

não só confirma a vulnerabilidade da população aos eventos, como também 

confirma a  suscetibilidade a inundação presente no sistema da bacia hidrográfica do 

rio Biguaçu. 
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São muitos os fatores que levam um rio a inundar suas margens, dentre eles 

se pode citar os antrópicos, e os naturais este ultimo  por sua vez abrange  uma 

gama  de conjunturas locais ou mesmo que envolvem toda a bacia. Alguns desses 

fatores naturais são estáticos outros são variáveis, dentre estes estão as quantidade 

de chuva que precipitou e o movimento de maré, dados que se apresentam com 

cotas diferentes em cada evento.   

O estudo das marés e o volume de chuva que precipitou no dia do evento (ver 

tabela nº de precipitação diária dos eventos de inundação) são fatores que permitem 

presumir se houve ou não represamento das águas pela maré e a condição de 

saturação do solo no momento da inundação,  por isso é importante que se entenda 

cada um dos eventos, para que se possa estimar o quanto cada um desses fatores 

influenciam na ocorrência das inundações. 

As duas variáveis (maré e precipitação) apesar de importantes no 

entendimento dos eventos de inundação, não podem ser avaliadas de forma precisa, 

ou seja, não se pode ter certeza da sua influência no evento de inundação, uma vez 

que as fontes pesquisadas não trazem informações  do volume de água precipitado 

por unidade de tempo  e  o horário que se iniciou as precipitações para que se  

possa estimar a hora em que a água precipitada na bacia chegou ao rio e deste para 

a sua foz. Caso da existência destes dados se poderia  relacionar de forma mais 

precisa  a altura correta do mar junto hora de ocorrência  do evento 

A partir da análise dos dados de precipitação e maré e reportagens de jornal e 

Avadans foram encontrados 20 episódios de inundação.  

Avaliando os eventos  se pode concluir que não há uma freqüência de tempo 

na ocorrência destes. Mesmo avaliando a ocorrência relacionada a magnitude  ou 

em  relação  a quantidade de chuva precipitada não se apresenta  um ciclo de 

tempo. Tal especificidade não permite que se faça uma relação  dos eventos com 

fenômenos como o El Nino. Isso não descarta a influencia do  fenômeno na 

potencialidade dos eventos , porém o que os dados permitem pressupor é   que não 

é só sob influência desta condição climática que se tem eventos de grande 

magnitude. 
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Preamar no 
evento

Estação São 
José

Máximo (m) Dia do evento 1d. 24 h. 2 d. 48 h. 3 d. 72 h .

01 12-jul-83 Jornal Folha Catarinense Todo estado de Santa Catarina Cheia 0,9 30,1 37,8 37,5 57,6

02 11-nov-83 Jornal Folha Catarinense
Varias localidades do municipios, Áreas baixas do centro, 
Espanha, Três Riachos, Canudos, Paulo Andrade, 
Fazenda, Sorocaba, Canto do Januário e Estiva

Cheia 1,2 89,6 0,3 0 1,7

03 07-jan-85 Jornal Folha Catarinense
Varias localidades do municipio sendo os mais atingidos  
Jardim São Nicolau e Fundos

Cheia 0,8 42,4 0,9 5,2 27,7

04 21-nov-85 Jornal Folha Catarinense
Parte mais baixa da cidade  que é a parte direita da BR 
101 (Sentido Norte / Sul)

Crescente 1,0 32,5 12,1 3,8 0

05 01 e 02/10/91 Decreto Situação de Emergência São Mateus Minguante 1,2 26,2 3 0 _

06 14-nov-91 Decreto Situação de Calamidade Pública Todo Municipio
Crescente 

(troca)
1,0 204,6 1 0 8,4

07 01-fev-93 Decreto Situação de Emergência
Sorocaba do Sul, Três Riachos, Fazenda de Dentro, 
Estiva do Inferninho

Crescente 0,7 19,5 1,2 26,6 4,7

08 09-fev-93 Decreto Situação de Calamidade Pública Todo Municipio Cheia 1,0 54,9 0,6 2,2 0,8

09 22-fev-94
Decreto Situação de Calamidade Pública / 
Jornal Biguaçu em Foco

Todo Municipio Crescente 1,0 227,4 0 1,2 8,9

10 02-jan-95 AVADAN / Decreto Situação de Emergência
Comunidade de Sorocaba, Fazenda de Dentro, Três 
Riachos, Prado e Centro

Nova 1,1 11,4 16,8 17,4 15,6

11 24-dez-95 Decreto Situação de Calamidade Pública Todo Municipio Nova 1,1 165,8 19,3 0 0

12 26-jan-97
Decreto Situação de Emergência / 
Calamidade Pública/Jornal Folha 
Catarinense/ Jornal Biguaçu em Foco

Todo Municipio Cheia 0,9 62,5 23,3 10,5 21,1

13 06-out-97 Decreto Situação de Emergência Areias de Cima e Cachoeira Nova 1,3 40,3 0 7 1,3

14 23-jan-99
Decreto Situação de Emergência /Jornal 
Biguaçu em foco

Todo Municipio (mais atingidos Vendaval e Carandai) Nova 1,0 54 13,2 0,6 10,2

15 12-jan-00 Decreto Situação de Emergência Todo Municipio Nova 0,9 16,8 65,8 0 1

16 06-mar-00 Decreto Situação de Emergência Todo Municipio Nova (troca) 1,2 105 0 1,3 3,4

Numero 
Episódios

Tabela de episódios de inundação no município de Bi guaçu

Dados de Lua e Maré Pluviosidade (mm)
Precipitação anterior ao dia do 

Evento
Data da 

Inundação
Fonte Dados Área Afetada - Bairros

Fase da 
Maré
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Preamar no 
evento

Estação São 
José

Máximo (m) Dia do evento 1d. 24 h. 2 d. 48 h. 3 d. 72 h .

17 28-mai-01
Decreto Situação de Emergência / Jornal 
Folha Catarinense 

São Miguel, Tijuquinhas, Sorocaba, Três Riachos, 
Russia, Jardim Marcos Antonio, Bom Viver,  Vendaval, 
Prado (Dalmoli), Rio Caveiras, Jardim Carandaí, Saveiro 
e Bela Vista

Nova 1,0 161,2 0 0 0

18 28-jan-04
AVADAN /Decreto Situação de Emergência 
/Jornal Biguaçu em Foco

Centro, Jardim Janaina, Fundos (loteamento Bela Vista), 
Bom Viver, Vendaval, Rio Caveiras (loteamento Jardim 
São Miguel e loteamento Jardim Carandai), localidade de 
Três Riachos, Fazenda, Fazendinha, Limeira e outras.

Nova 0,9 142 27 2,8 39,2

19 21-fev-05 AVADAN Estiva, Areias de Cima, Tijuquinhas e Cachoeira Crescente 1,0 40,2 8,6 0 0

20 05-jan-06 AVADAN

Fazenda, Fazenda de Dentro, Três Riachos, Campos, 
Limeira, São João, Encruzilhada, Santa Catarina e Santa 
Cruz, Tijuquinhas, Cachoeira, Estiva, Inferninho, Ponta do 
Cadeado, Sorocaba do sul, Sorocaba de Fora, Mendes, 
Andrade, Canudos, Morro da Laranjeira e Amaral

Nova 0,8 20,4 0 0,1 4,4

Numero 
Episódios

Tabela de episódios de inundação no município de Bi guaçu

Dados de Lua e Maré Pluviosidade (mm)

Data da 
Inundação

Fonte Dados Área Afetada - Bairros
Fase da 

Maré

Precipitação anterior ao dia do 
Evento
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Dias  1980 
Julho

1983 
Novembro

1985 
Janeiro

1985 
Novembro

1991 
Outubro

1991 
Novembro

1993 
Fevereiro

1994 
Fevereiro

1995 
Janeiro

1995 
Dezembro

01 0,8 1 1,3 5,7 26,2 15,8 1,2 5,1 16,8 0
02 0 0 34,8 16,3 0 71,3 19,5 0,2 11,4 0
03 0,8 1 0 14,2 0 22 2,1 6,1 1 1
04 0 2 0 31,2 0 13,7 0,8 5 0 0,1
05 0 1 27,7 3,3 0,5 2,8 0 18,7 7,4 0
06 29,7 1,1 5,2 12,6 79,1 0,5 0,8 0 1,5 0
07 49,7 0 0,9 0 13,9 0 2,2 7,8 32,9 1,7
08 21,5 0,2 42,4 0 0 0 0,6 8,1 5,4 0
09 57,6 1,7 0 0 11,1 0 54,9 12,7 0 0
10 37,5 0 0 0 32,7 0 9,1 1,3 56,4 0
11 37,8 0,3 0 0,4 0 8,4 3,7 7 8,9 0
12 30,1 89,6 0 0 0 0 0 25,6 9,5 0
13 0 7,4 0 0 0 1 0,9 10,6 42,9 1,4
14 8,5 0 0 0 0 204,6 26,9 21 13,6 0
15 0 19 10 0 0 216,6 0 4,8 15,2 0
16 4,9 12,7 76,8 0 1,4 15,9 0 4 0 0
17 52,1 0,8 0 0 1,4 0 22,7 6,6 0 0
18 0,2 0 0 0 0,8 13,8 14 10,9 0,4 0
19 0 0 0,7 3,8 0 0 0 8,9 24,5 0
20 0 5,6 6,3 12,1 0 0 0 1,2 28,9 0
21 0 0 1,3 32,5 0 0 25,7 0 64,2 0
22 0 24 0 0,4 0 8,9 227,4 0 0
23 0 0 0,6 0 0 0,5 15,3 4,6 19,3
24 13,5 0 9,8 0 0 0 1,4 0 165,8
25 48,7 0 4,8 0 0 5,1 0,8 16,7 3,5 206,6
26 7,3 0 0 4,7 2 2,8 0 0 3,2 0,6
27 14 19 2,6 21,6 0,4 0 0 0 7,4
28 64,2 3,1 0 0 0 0 0 4 42,7
29 2,2 2,4 0 0 0,7 0 0 115,2
30 0,4 0 0 3 0,2 0,2 0 1,4
31 32,4 0,9 4,5 11,4 0

Dias
1997 

Janeiro
1997 

Outubro
1999 

Janeiro
2000 

Janeiro
2000 

Março
2001      
Maio

2004 
Janeiro

2005 
Fevereiro

2006 
Janeiro

01 38,9 13,8 0 29,9 0 15,2 9,4 0 14,4
02 0,2 4,1 0 20,4 18,1 0 0 0 4,6
03 42,8 1,3 0,4 0,1 3,4 16,1 0 0 4,4
04 0 7 0 0 1,3 47,8 0 0 0,1
05 0,2 0 67,8 0 0 17 10 1,5 0
06 28,8 40,3 0 4,6 105 0 0,9 0 20,4
07 0 2,1 10,1 2,6 32,4 0 0 0 0
08 0 20,5 0,9 1,6 0 0 0 0 0
09 0 10,6 15,7 1 0,4 0 29 0 0
10 13,6 72,8 0,3 0 1,6 0 0 0 0
11 63,5 1,4 0 65,8 0 9,2 0,7 0 0
12 0 0 0,9 16,8 5,6 0 17,8 6 0
13 0 1,2 0 0 0,4 0 5,4 0 0
14 0,3 1,4 0 25,2 0,6 0 0,8 1,1 0
15 0 0,2 10,6 3,2 0 0 7,4 0 0,1
16 0 0,8 1,2 15 19,6 13,7 0,4 0 0
17 7,4 0 0,2 24,2 35,4 17,2 0 0 0
18 5,1 3,4 25,8 14,6 0 0 0 8,6 9,3
19 22 0 17,5 0,2 0 0 0 40,2 5,5
20 97,8 25,4 11,4 0 0 0 0,6 0 1,2
21 31,5 28,3 10,2 0 0 0 4,2 0 0
22 4,9 55,3 0,6 0 0 10,8 32,5 1,1 40,1
23 21,1 3,4 13,2 0 0,6 0 31,4 11 4,5
24 10,5 0,4 54 2,2 0,3 0 0 28,2 49,6
25 23,3 1,2 2,3 0 6,4 0 39,2 60,2 10,6
26 62,5 0,3 0 33,8 0 0 2,8 2,4 17,6
27 81,9 1,4 2,8 0 0 0 27 49,6 0,8
28 2,1 0 0 1,6 4,9 161,2 142 12,2 0
29 0,5 0,1 15 0,1 0 2 13,8 0
30 0,5 20,8 0 0 0,2 0 0 0
31 65,6 21,5 0 1,6 0 0 0 0

Indices pluviométricos diários relacionados aos mes es  
 que ocorreram eventos de inundação no sitio urbano  do municipio de Biguaçu - SC
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Evento: 11 de julho de 1983 

 

Não só o município de Biguaçu sofre com as inundações de julho de 1983, 

mas todo o estado de Santa Catarina, segundo notícia publicada no jornal Folha 

Catarinense do dia 18/07/1983, 6.895 indústrias em todo o estado sofreram com o 

evento. Ao todo foram mais de 400 mortos e milhares de pessoas desabrigadas. 

Soldados da marinha e da força aérea foram acionados para ajudar no controle da 

calamidade, trabalhando na organização e auxilio dos desabrigados e na distribuição 

de remédios e mantimentos.  

O gráfico (ver gráfico nº ) que esboça a precipitação na região em estudo 

confirma que o  índice de  chuvas foi bastante alto. Nos 05 dias anteriores ao evento 

tem-se, conforme dados da estação pluviométrica de São José, dias com intensa 

precipitação, o que contribuiu para a ocorrência do evento de inundação, uma vez 

que o solo já estava saturado, promovendo assim maior escoamento superficial. 

Segundo Hermann (1998) o índice pluviométrico desse mês foi o maior dos últimos 

71 anos, fato este explicado pela atuação do fenômeno El Niño. 

 

Figura 13  
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Quanto à altura da maré, apesar da indicação de lua cheia, o que sugere que 

a altura do mar poderia ser maior, os dados levantados da maré para o dia em que 

ocorreu o evento mostra uma variação relativamente baixa do nível médio do mar 

0,9 m. 
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Ao que tudo indica, este evento de inundação é resultado do comportamento 

das precipitações que antecederam o dia do evento, precipitações estas que foram 

responsáveis pela saturação do solo e, em menor grau, da influência da maré. 

 

Evento: 11 de Novembro de 1983 

 

No dia do evento não existe registro de uma precipitação expressiva, fato que 

pode ser explicado pelo horário em que os dados de precipitação são coletados 

junto a estação pluviométrica localizada em São José. Os dados são coletados às 

9:00 hs, desta forma, caso a precipitação tenha ocorrido após este horário, ela só 

será registrada no dia posterior. A partir desta consideração, os dados de 

precipitação utilizados para a análise deste evento são do dia 12 de novembro. 

Diferente do que ocorreu no mês de julho de 1983, onde foi registrado uma 

precipitação constante nos dias que antecederam o evento, o episódio de inundação 

que ocorreu no dia 11 de novembro é resultado de uma precipitação de 89,6 mm em 

um só dia (registrada apenas no dia 12/11/83) (ver figura ). 

Conforme notícia do jornal Folha Catarinense publicada no dia 19/11/1983, o 

município de Biguaçu teve um prejuízo de Cr$ 30 milhões com a inundação que 

ocorreu no dia 11/11. Segundo o editor da matéria, várias localidades do município 

foram inundadas entre elas, a comunidade Espanha, Três Riachos, Canudos, Paulo 

Andrade, Fazenda, Sorocaba e Canto do Januário, além do centro da cidade e de 

pontos mais baixos do município. A notícia ainda relata que foi interrompido o tráfico 

na BR 101, sendo este desviado para Três Riachos, porém também este acesso foi 

interrompido mais tarde quando da queda da cabeceira da Ponte do Cadeado. 

Houveram relatos de muitas outras pontes que foram arrancadas e bueiros que 

foram destruídos. Neste episódio também ocorreram deslizamentos de barreiras.  

Para esta data, tem-se a partir dos dados de maré um aumento de 1,2 m na 

altura média do mar, resultado da lua cheia presente no dia de ocorrência do evento. 

Esta conjunção pode estar diretamente ligada às inundações ocorridas, uma vez que 

a altura do mar estava acima da média. O alto valor precipitado em poucas horas, 

segundo reportagem de jornal, sugere a ocorrência de escoamento superficial que 

pode ter atingido o rio rapidamente, este por sua vez teve dificuldade de escoar a 

água para o mar em função da altura da maré que represou suas águas, causando 
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assim as inundações em vários pontos do município, inclusive na área urbana que 

fica junto à foz 

 

Figura 14  

0
10
20
30
40

50
60
70
80
90

Dias do mês

01 03 05 07 09 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29

                      
Dados pluviométricos diários do mês de novembro de 1983

 

 

Evento: 07 de janeiro de 1985 

 

Não se tem registro de precipitação expressiva no dia 07, dia da ocorrência 

do evento, o que sugere que as precipitações ocorreram após às 09:00h, hora de 

coleta dos dados nesta estação, sendo necessário desta forma a análise dos dados 

de precipitação do dia 08. Os dados de maré e de lua para a data não confirmam 

algum tipo de relação do nível do mar com o evento ocorrido, uma vez que apesar 

da lua estar em fase cheia, a altura média estimada para o mar não passou de 0,8m.  

O jornal Folha Catarinense publicado em 12/01/1985 relata que mesmo após 

a prefeitura municipal de Biguaçu ter executado alguns serviços de prevenção das 

inundações, como o desassoreamento dos canais e a limpeza dos bueiros, as 

chuvas que precipitaram nesta data atingiram as comunidades do Jardim São 

Nicolau e Fundos de Biguaçu. Nesta descrição, os moradores locais reclamavam 

que a BR101 ser comportava como uma barreira, represando as águas das chuvas, 

o que fez com que uma chuva intensa de 30 minutos formasse uma grande área 

alagada a montante da referida rodovia, ou seja, nos bairros mais atingidos.  
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A forma localizada de ocorrência do evento, que não atingiu o centro da 

cidade indica que as inundações, como relata a reportagem, estão ligadas a outros 

fatores que não o ligado à maré. Os dados levantados indicam que houve uma 

precipitação intensa que durou menos de 30 minutos não chovendo mais que 42,4 

mm. A ação antrópica representada pela construção da rodovia BR 101 parece ter 

sido o fator que mais influenciou para a ocorrência do evento. Conforme observado 

no gráfico abaixo, tem-se no dia 16/01/1985, uma precipitação quase duas vezes 

maior que a precipitação que ocorreu no dia 07/01 e não se tem registro de 

inundações o que confirma a hipótese da intensidade da precipitação como fator 

preponderante neste evento. 

 

Figura 15  
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Evento: 21 de novembro de 1985 

 

Segundo a notícia que faz parte da edição do jornal Folha Catarinense do dia 

23 de novembro de 1985, no dia 21 de novembro a parte mais baixa do município, 

que se localiza a margem direita da rodovia BR 101 ficou embaixo de água devido 

ao evento de inundação ocorrido. Conforme relatado no jornal,  as chuvas que 

precipitaram nos dias 19, 20 e 21 de novembro  além dos prejuízos materiais, 

causaram a morte de uma criança de  10 anos que estava brincando em um terreno 

baldio  inundado. A criança, segundo o relato caiu em uma galeria aberta que no 

momento estava coberta pelas águas.  
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Nesta data os dados de maré acusam um aumento de 1 m na altura do mar, e 

a fase da lua em questão é crescente. Apesar da fase da lua não indicar uma 

aumento maior na altura média do mar  como ocorre com a lua em sua fase cheia e 

nova, este 1m de aumento na altura do mar  poderia ter alguma influência no evento, 

uma vez que foi a parte mais baixa ou seja próximo a foz do rio que foi atingida. Tal 

situação pode ser ainda agravada em função do represamento das águas pela 

rodovia BR 101, hipótese levantada na noticia apresentada no jornal local.  

Analisando os dados de precipitação (ver figura abaixo) verifica-se que a 

precipitação que ocorreu no dia do evento foi de 32,5 mm, uma precipitação 

relativamente baixa se comparada a ocorrência de precipitação que ocasionou 

outros eventos de inundação, porém nos dias anteriores também houve precipitação 

o que indica que o solo já estava saturado o que também pode ter colaborado para  

a ocorrência do evento. 

 

Figura 16  
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Evento: 02 de outubro  de 1991 

 

Devido as fortes chuvas que se abateram sobre a região foi decretada 

situação de emergência na localidade de São Mateus localizada no interior do 

município de Biguaçu, onde a única ponte que dá acesso ao resto do município foi 

totalmente danificada. 
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Diferente dos outros eventos o evento que ocorreu no dia 02 de outubro relata 

inundação em apenas uma área do município, não indicando inundações próximo a 

foz, o que anula  a probabilidade da movimentação marinha estar ligada a este 

evento apesar da altura máxima do mar ter atingido 1,2 m, altura relativamente alta. 

A lua minguante confere a movimentação marinha pouca diferença de amplitude. O 

gráfico (ver figura nº) demonstra que houve dias do mês de outubro em que ocorrem 

precipitações maiores, apesar de não termos outras indicações de inundações para 

este mês. 

O que se configura para este evento é que o valor de 26,2 mm de 

precipitação e a movimentação do mar não são variáveis que estão diretamente 

ligadas ao fenômeno. O que pode ter ocorrido é uma precipitação no interior da 

bacia devido  as chuvas orográficas já relatadas por Fortes em trabalho apresentado 

no ano de  1996, este fato poderia explicar  um aumento na vazão de água do rio 

local,  causando dessa forma a inundação. 

 

Figura 17  
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Evento: 14 de novembro de 1991 

 

Apresenta-se para esta data uma declaração de calamidade pública  

abrangendo todo o território municipal devido as chuvas torrenciais que precipitarão 

sobre o município causando segundo o documento emitido pela prefeitura prejuízos 

incalculáveis (ver Figura nº ). 
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Fonte: Jornal Biguaçu em Foco 
Figura 18 - Evento de inundação que ocorreu em 1991 

 

Conforme o gráfico abaixo (ver figura nº) houve uma seqüência de dias 

chuvosos com uma maior precipitação no dia do evento (dia 14) e no dia posterior o 

que agravou a situação das áreas atingidas uma vez que o solo se encontrava 

saturado.  

Nos primeiros 05 dias do mês choveu  125,6 mm, precipitação esta    que 

segundo Hermann (1998) corresponde quase que a média mensal. “Foi um mês 

excepcionalmente chuvoso, totalizando 594,9 mm de chuvas enquanto a média de 

71 anos é de 132,4 mm, sendo este o maior índice mensal registrado desde 1925” 

(HERMANN, 1998, p. 91).  

 As precipitações incomuns que se apresentam neste mês se deram conforme 

o estudo de Hermann (1998) em função do episódio quente ENOS. 

O ENOS pode ser definido como um fenômeno de escala global associado a 

um forte acoplamento oceano-atmosfera que se manifesta sobre o Oceano Pacífico 

Tropical, no qual consiste de uma componente oceânica, o El Niño, e uma 

componente atmosférica, a Oscilação Sul” (FUNCEME, 2006). 

Para o dia 14 de novembro tem-se  a troca da fase da lunar de  nova para 

crescente, o que confere maiores amplitudes de maré. Os dados de maré estimados 

acusam um aumento médio para a altura do mar de 1,0 m.   
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A maré estimada para este dia pode ter influenciado na ocorrência deste 

episódio de inundação uma vez que é possível que esta condição tenha causado o 

represamento das águas do rio junto a foz. O decreto relata que todo o município foi 

atingido pelas inundações, informação esta que reforça a hipótese de que a maré 

teve sua influência na ocorrência deste evento. 

 

Figura 19  
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Evento: 01 de fevereiro de 1993 

 

A prefeitura emite nesta data um decreto de situação de emergência nas 

localidades de Sorocaba do sul, Três Riachos, Fazenda de Dentro e Estiva do 

Inferninho, o documento relata que várias pontes foram danificadas assim como 

também bueiros e boa parte do  sistema viário. 

Neste episódio encontramos registros isolados de inundação, a precipitação 

que ocorreu no dia do evento foi de 19,5 mm com dados coletados no dia  02 (ver 

figura nº). Nos três dias anteriores ao evento conforme os registros da estação 

pluviométrica houve precipitações pouco expressivas, mas que de alguma forma 

podem ter contribuído para a ocorrência do evento uma vez que o solo já estava 

saturado. 

A forma localizada de ocorrência do evento descarta  a possibilidade de existir 

alguma influência da maré, cuja a altura estimada para  a data é de 0,7 m, altura 

esta  muito  baixa, que condiz com a fase crescente da lua para o  período. 
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Outros fatores como a obstrução dos rios locais  por assoreamento e a chuva 

orográfica presente no interior da bacia  podem ter sido as causas das inundações 

nestas localidades, uma vez que não temos junto aos dados da estação 

pluviométrica de São José  índices de precipitação que indiquem condições para a 

ocorrência do evento. 

 

Figura 20  
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Evento: 09 de fevereiro de 1993 

 

Nesta data é decretado  estado de calamidade pública em todo o município 

de Biguaçu menos para o seu centro administrativo. Consta ainda nos registros que 

já havia sido decretado estado de emergência nos primeiros dias do mês. 

Em análise do gráfico de precipitação diária para o mês de fevereiro de 1993 

pode-se observar que este é marcado por precipitações diárias, sendo algumas mais 

expressivas do que as outras (ver gráfico nº). Os dias que antecedem o evento de 

inundação que ocorre no dia 09/02/1993 são marcados por precipitações  que 

apesar de não serem muito expressivas indicam que o solo da bacia e do município 

como um todo já se encontrava saturado, fator este que não permitiu com que a 

chuva de 54,9 mm fosse absorvida gerando assim escoamento superficial. A  altura 

do mar  para o dia 09 é de 1,0 m em fase lunar cheia o que pode ter contribuído para 

o represamento das águas do rio Biguaçu  e em conseqüência dos outros canais 
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que deságuam no mesmo causando desta forma a inundação em série que se 

apresentou em todo o município. 

 

Figura 21  
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Evento: 22 de fevereiro de 1994  

 

           Conforme relatado em reportagem do jornal Biguaçu em Foco editado para o 

mês de março de 2004, as chuvas que precipitaram na madrugada do dia 22 de 

fevereiro provocaram prejuízos ao município estimados na casa dos Cr$ 100 

milhões. Existem relatos de  casas e pontes destruídas. Ainda segundo a matéria 

13.750 dos 14.000 habitantes do centro da cidade ficaram desabrigados e 2.000 

habitantes desalojados, tendo ainda um morador do bairro São Miguel perdido a vida 

devido as inundações. Além da reportagem do jornal Biguaçu em Foco foi 

encontrado junto aos registros da prefeitura um decreto de situação de calamidade 

pública para todo o território do município. 

Tem-se registro de precipitações em todos os dias que antecedem o evento 

ocorrido no dia 22 de fevereiro, (ver figura nº), fato  que por si só explicaria um 

evento de inundação em função da saturação do solo, porém a precipitação do dia 

do evento atingiu a excepcional marca de  227,4 mm o que  explica as perdas e 

danos sofridos pelo município. A fase lunar para o dia 22 é crescente e a altura 
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estimada do mar é de 1,0 m em sua máxima. Os dados de maré podem ter uma 

representação significativa neste evento uma vez que  a precipitação foi intensa e o 

volume de água escoado para o mar foi maior que o normal. A condição de todo o 

município ter sofrido com as inundações reforça a hipótese de que a maré teve 

influência neste evento. 
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Evento: 02 de janeiro de 1995  

 

O AVADAN emitido para esta data relata inúmeros  prejuízos causados pelas  

chuvas  precipitadas em 02 de janeiro,  dentre eles destacam-se a destruição parcial 

de 840 km de malha viária no interior do município, destruição do arruamento em 

diversos bairros, destruição de pontes e pontilhões, destruição parcial da drenagem 

fluvial e da rede de abastecimento de água e o comprometimento da produção 

agrícola. 

Os locais mais atingidos foram:  Sorocaba, Fazenda de dentro, Três Riachos, 

Prado e Centro. 

O relatório acusa que 50 pessoas ficaram desalojadas e 10 desabrigadas, 

segundo o relatório todas na área rural do município. O prejuízo estimado pela 

prefeitura para a área rural a nível de produção foi de aproximadamente Cr$ 
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267.000,00 e os prejuízos com habitações danificadas e destruídas foram  em torno 

dos Cr$ 33.000,00.  

Para este mesmo evento foi decretado em 06 de janeiro situação de 

emergência  em toda a área  que abrange o município. 

Os dados de precipitação para o período não demonstraram grande 

quantidade de chuva para o dia em que ocorreu o evento, o registro da estação 

pluviométrica de São José indica uma precipitação de 11,4 mm, 24 hs antes do 

evento ocorrer há registro de 16,8 mm de chuva.  A partir desses registros pode-se 

concluir que a quantidade de precipitação  por si só não justifica a ocorrência das 

inundações. A quantidade de chuva precipitada no dia do evento é pequena e os 

registros de precipitações anteriores também é pouco significativa.  

O gráfico indica  um mês chuvoso, e precipitações que atingiram 64,2 mm, 

não havendo para estes eventos  relatos de inundação. 

A altura do mar para o dia de ocorrência do evento é de 1,1 e a fase da lua é 

nova. 

Analisando os dados coletados para este evento pode-se presumir que a 

movimentação do mar em função da maré é um dos fatores que mais contribuíram 

com a ocorrência do evento de inundação. Outra hipótese provável é a ocorrência 

de chuvas orográficas no interior da bacia o que por sua vez teria causado um 

aumento na vazão do rio que teve suas água represadas junto a foz. 

 

Figura 23  
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Evento: 24 de dezembro de 1995 

 

Os dados de precipitação do mês de dezembro de 1995 indicam um inicio de 

mês com precipitações diárias, porém pouco expressivas até o dia anterior ao 

evento (ver figura nº). No  dia 23 choveu 19,3 mm, no dia 24, 165,8 mm, e no dia 25, 

a estação pluviométrica de São José registra  206,8 mm, fazendo com que  a 

prefeitura  decretasse estado de calamidade pública em todo o município devido aos 

danos e prejuízos causados pelas chuvas. 

Os dados de precipitação permitem concluir que houve uma saturação do 

solo devido as precipitações que ocorreram nos dias anteriores ao evento.  

A fase da lua para o dia 24 de dezembro é nova e a altura estimada do mar é 

de 1,1 m.  

Tanto a quantidade de chuva precipitada nos dias que antecedem o evento 

como a altura do mar em função da maré de sizígia tem influencia sobre o evento de  

inundação que ocorreu nesta data. 

A  intensidade do evento que atingiu todo o município, incluindo a área do 

centro da cidade reforça a hipótese de que houve represamento das água do rio  

junto a foz. 

 

Figura 24  
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Evento: 26 de janeiro de 1997 

 

Neste evento foram emitidos pela prefeitura dois decretos, um de situação de 

calamidade pública e posteriormente um decreto de situação de emergência para 

toda a área que abrange o município. Segundo as notícias que foram publicadas nos 

dois jornais locais em circulação na época, jornal Biguaçu em Foco edição do mês 

de fevereiro e Folha Catarinense editado no dia 16 de fevereiro, muito do sistema 

viário ficou destruído assim como também toda a tubulação que compunham a rede 

de abastecimento de água  foi arrastada pelas inundações. A situação mais grave 

conforme consta na reportagem é das residências que se localizavam na periferia da 

BR 101. Nos registros há relatos da dificuldade de cerca de 5.812 habitantes da área 

rural do município  que perderam suas plantações devastadas pelas inundações 

advindas das chuvas. 

O gráfico das precipitações diárias  (ver figura nº ) relata um mês de janeiro 

bastante chuvoso com uma máxima de precipitação no dia 20 onde segundo os 

dados choveu 97,8 mm. Nos dias posteriores  que antecedem o evento também são 

marcados por chuvas significativas, no dia 26, dia que marca a ocorrência  do 

evento  a precipitação é de  62,5 mm, a partir disso entende-se que a inundação que 

ocorreu no município nesta data é do tipo gradual, proveniente dentre outros fatores 

da saturação do solo o que diminuiu a capacidade de infiltração fazendo com que 

houvesse um escoamento superficial mais significativo no dia do evento. 
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A fase da lua para o dia 26 é cheia e a altura máxima estimada para o mar é 

de 0,9 m. Os dados referentes a maré indicam que pode ter havido represamento 

das águas do rio junto a foz, o que por sua vez potencializou a intensidade do 

evento. 

 

Figura 25  
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Evento: 06 de outubro  de 1997 

 

As localidades de Areias de Cima e Cachoeiras, são as comunidades mais 

atingidas pelas chuvas que fizeram com que a prefeitura decreta-se situação de 

emergência em 06 de outubro de 1997. O decreto é resultado dos inúmeros 

prejuízos  que sofreram grande parte das  famílias que vivem nestas localidades, 

muitas delas tendo que deixar  suas residências em função dos danos causados 

pelas inundações. 

O mês de outubro é marcado por precipitações diárias (ver figura nº). Os dias 

que antecedem o evento que ocorre no dia 06 de outubro são marcados por  

precipitações pouco expressivas, mas que podem ter influencia na ocorrência do 

evento uma vez que contribuíram para a saturação do solo. O registro de 

precipitação para o dia  do evento é de 40,3 mm, baixa em relação as precipitações 

já registradas para  outros eventos.   
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Os dados de maré para a data acusam uma altura máxima de 1,3 m para o 

nível médio do mar e a lua da data apresenta-se  em sua fase nova. Ao que os 

dados indicam a oscilação do mar em função da maré não contribuiu  para que 

ocorresse o  evento, uma este por sua vez ocorreu  de forma isolada não atingindo o 

centro da cidade que fica próximo a foz.  

Analisando a conjuntura que circunda o evento parece que as condições que 

deflagraram o evento são condições locais  como por exemplo o assoreamento dos 

rios.  

 

Figura 26  
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Evento: 23 de janeiro de 1999 

 

Nesta data encontramos um decreto de situação de emergência para todo o 

município emitido pela prefeitura, que relata as perdas ligadas a agricultura e danos 

ao comércio local. Além do decreto tem-se o registro de  uma notícia  publicada no  

jornal  local Biguaçu em Foco editado para o mês de janeiro de 1999 que  relata os 

estragos que sofreram os  bairros vendaval e Carandaí. No bairro Vendaval segundo 

a notícia a galeria não foi suficiente para dar vazão às águas que acabaram 

extravasando danificando um estabelecimento comercial e  boa parte da malha 

viária.   
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A precipitação para o dia do evento é de 13,2 mm segundo os dados da 

estação pluviométrica de São José, para o dia posterior ao evento tem-se uma 

precipitação mais significativa de 54 mm o que fator este que pode ser explicado 

pela hora da coleta dos dados conforme já foi explicado anteriormente. O gráfico 

(ver figura nº) demonstra  um mês bastante chuvoso  inclusive com chuvas nas 72 

horas que antecedem o evento o que sugere que o solo já havia atingido sua 

saturação.  

Os dados de maré  indicam  que a lua estava em sua fase no dia do evento e 

a altura máxima atingida pelo nível do mar foi estimada em 1,0 m. Tanto as 

precipitações que ocorrem antes do dia 23 de janeiro quanto a movimentação do 

mar em função das marés parecem ter grande influencia  na ocorrência deste 

evento. 

 

Figura 27  
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Evento: 12 de janeiro de 2000 

 

Nesta data o prefeito de Biguaçu novamente decreta situação de emergência 

em todo o município devido às chuvas que precipitaram, obrigando, segundo o 

documento inúmeras famílias a deixarem suas casas. Danos a malha rodoviária do 

município, ao comércio e a agricultura também são citados. 

Conforme dados da estação pluviométrica 12 horas antes da ocorrência do 

evento houve uma precipitação significativa (ver figura nº) de 65,8 mm, no dia do 
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evento a precipitação foi de 16,8 mm, precipitação esta suficiente para que 

ocorresse o evento uma vez que o solo já estava saturado. O registro de inundação 

em todo o território compreendido pelo município reforça a hipótese da influência da 

maré  para a ocorrência das inundações uma vez que  a altura máxima estimada 

para o dia 12 de janeiro de 2000 é de 0,9 m e a fase da lua é nova. 

 

Figura 28  
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Evento: 06 de março de 2000 

 

Prejuízo a malha viária, queda de várias pontes e pontilhões são os prejuízos 

citados no decreto de situação de emergência emitido para toda a área do município 

em 06 de março de 2000. 

Não há registro de precipitação para as  24 horas que antecedem o evento, o 

que indica que não havia  saturação do solo o que  por sua vez poderia indicar uma 

inundação gradual (ver figura nº).  

No dia do evento a precipitação registrada é de 105 mm o que sugere uma 

inundação brusca.  

 Neste evento é provável que tenha existido uma grande influência da 

dinâmica de marinha, pois a altura máxima do mar estimada é de 1,2 m e a fase da 

lua é nova.  O fato de toda a área correspondente ao município ser atingida e não 

somente uma área de forma isolada, reforça a hipótese  de que houve represamento 

das água na foz do rio. 
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Figura 29  
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Evento: 28 de maio de 2001 

 

O decreto de situação de emergência enviado a defesa civil do estado informa 

que o município de Biguaçu foi atingido por fortes chuvas que  danificaram a malha 

viária do município, após o alagamento do sitio urbano e de boa parte da área rural. 

Cita as comunidades de Tijuquinhas, Sorocaba, Três Riachos, Santa Catarina e 

Rússia e os bairros Janaína, Bom Viver, Vendaval, Prado, Jardim Marcos Antonio, 

Praia João Rosa,  Rio Caveiras, Jardim Carandaí, Saveiro, Bela Vista e São Miguel 

como as áreas do município mais atingidas. 

Junto ao Decreto enviado a Defesa Civil seguiu um relatório de danos sofridos 

pelo município onde além de uma ponte destruída no rio Tijuquinhas é relatado as 

más condições a malha viária no interior do município e na área urbana. 

Encontrou-se ainda junto ao arquivo da defesa civil um documento de vistoria 

em uma casa no bairro Jardim Janaina. A vistoria foi solicitada pelo morador  que 

declara estar sofrendo com as inundações a alguns anos. Segundo a vistoria feita a 

casa do morador  do bairro Jardim Janaina, parte da casa estava  danificada com 

risco eminente de queda. 

Uma reportagem publicada no jornal Folha Catarinense do dia 10 de junho 

relata as perdas sofridas pela população, e relata ainda que um morador idoso teve 

que ser tirado as pressas pela janela em função da água estar invadindo a sua casa. 
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Inundação brusca,  devido aos 161,2 mm que precipitou no município (ver 

figura nº). Não há registro de precipitações nas 72 horas que antecedem o episódio 

o que descarta a hipótese de saturação do solo.  No entanto o grande volume de 

chuva precipitada  aumentou o escoamento superficial. Os dados de maré e lua para 

o dia 28 também sugerem que houve influencia da oscilação do mar sendo a lua em 

sua faze nova e a altura estimada do mar é de 1 m. 

 

Figura 30  
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Evento: 28 de Janeiro de 2004 

 

Este evento  foi relatado através de três fontes: AVADAN, decreto de situação 

de emergência e uma reportagem no jornal Folha Catarinense editado em 

29/01/2004. 

Segundo o AVADAN preenchido pela prefeitura os bairros atingidos foram: 

centro, Jardim Janaina, Fundos (loteamento Bela Vista), Bom Viver, Vendaval, Rio 

Caveiras (loteamento Jardim São Miguel e loteamento Jardim Carandaí), e na zona 

rural as localidades de Três Riachos, Fazenda, Fazendinha, Limeira dentre outras. 
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Fonte: Jornal Biguaçu em Foco 
Figura 31 - Evento de inundação que ocorreu em 2004 

 

 

Fonte: Jornal Biguaçu em Foco 
Figura 32 - Evento de inundação que ocorreu em 2004 
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Segundo relatado no AVADAN houve nesta data inundações, alagamentos, 

deslizamento de encostas e  os danos causados registrados foram desde o 

rompimento de tubulações de drenagem e pontes até danos em todo o sistema 

viário urbano e rural. 

A inundações deixaram 15 pessoas desalojadas e afetaram 1.200 munícipes.  

Ainda conforme relatado no jornal Biguaçu em Foco, muitas casas ruíram, e 

outras tantas ficaram danificadas. 

Existe registro de chuvas pouco expressivas 72 horas antes da ocorrência do 

evento  mas que contribuíram para a saturação do solo na área (ver figura nº). A 

precipitação de 142 mm do  dia 28 só fez piorar as condições uma vez que o solo já 

estava saturado.  Para esta data ainda tem-se lua nova e uma estimativa de 0,9 m 

para aumento da altura do mar o que pode ter agravado ainda mais a situação 

depois da grande quantidade de chuva precipitada. 

 

Figura 33 
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 Evento: 21 de Fevereiro de 2005 

 

O AVADAN relata como evento enxurrada ou inundações bruscas, que 

afetaram os bairros: Estiva, Areias de Cima, Tijuquinhas e Cachoeiras. A inundação 

segundo o AVADAN deixou 20 pessoas desalojadas, 04 desabrigadas e 1300 foram 
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afetadas. Os danos materiais maiores foram notificados nas residências onde 05  

foram danificadas e 01 destruída. O abastecimento de água e o sistema viário 

também sofreram danos com as inundações. 

O AVADAN relata que uma parte isolada do município foi afetada, o que 

sugere que os dados de maré pouco ou nada influenciaram nas inundações que 

ocorreram nesta data, mesmo a altura da maré estimada sendo relativamente alta, 

1,0 m, a lua para o período é crescente o que sugere numa oscilação do mar mais 

amena. A precipitação pouco expressiva  de 40,2 mm  com precipitação de 8,5 24 

horas (ver figura nº) antes do evento  também indica que o evento ocorreu por 

motivos isolados que não a conjunção de precipitação mais oscilação do mar. 

 

Figura 34  
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Evento: 05 de Janeiro de  2006 

 

O AVADAN emitido para este evento relata alagamentos, rompimento de 

tubulação de drenagem, danos no sistema viário, destruição parcial de pontes, 

danos no sistema de captação de água, na agricultura e meio ambiente. Neste 

evento segundo o relatório não houve nenhuma pessoa desalojada ou desabrigada, 

mas 1500 afetadas, sendo 25 casas danificadas e 01 destruída. 
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A comunidades atingidas foram: Estiva, Areias de Cima, Tijuquinhas e 

Cachoeira. 

Como no evento que ocorreu em 21 de janeiro de 2005 o registro de 

precipitação para o dia 05 de janeiro de 2006 é pouco expressivo, apenas 20 mm, 

não tendo registro de precipitação 24 horas antes (ver figura nº) o que exclui a 

possibilidade do solo estar saturado. Os dados de maré também indicam uma altura 

baixa para a oscilação do mar, 0,8 m e a fase da lua é nova. Neste evento conclui-se 

que outros fatores que locais influenciaram para que houvesse inundações. 

 

Figura 35 
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 Fazendo uma análise geral dos eventos de inundação que ocorreram no 

município de Biguaçu no período de 1980 e 2006 pode-se verificar que dos 20 

eventos ocorridos  no município 12 deles tem probabilidade de terem sofrido 

influência das marés sizígia que por sua vez podem represar a água do rio que 

desemboca junto a foz.  

A fase da lua que predomina nos períodos em que ocorreram os eventos é a 

lua nova com 09 ocorrências dentre os 20 eventos que se tem relato, destas 09 em 

08 é possível que se tenha tido alguma influência da maré no episódio de 

inundação. Apresentam-se ainda 05 luas em sua fase cheia, em análise dos eventos 

em 03 episódios de inundação onde a esta fase da lua esta presente é possível que 
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se tenha tido influência da maré nas inundações.  Tem-se ainda 05 luas em fase 

crescente, porém só no evento que ocorreu no dia 14 de novembro de 1991  é 

possível que se tenha tido alguma influência da maré, fato explicado pois este dia 

marca a troca de fase de nova pra crescente no calendário lunar o que implica em 

ter-se uma amplitude na altura do mar maior  que o normal. Em somente 01 evento  

se tem lua minguante que conforme as características do evento a  fase da lua e a 

altura do mar nada tiveram a ver com o evento de inundação. 

Quanto à precipitação tem-se eventos que ocorreram com precipitações 

menores que 20 mm, tais eventos são relatados em locais mais isolados o que nos 

permite concluir que existe uma gama de fatores locais atuantes que se diferem das 

grandes inundações. É descartada a influência das marés nestes eventos pois não 

se tem registro  de inundações em outras áreas, o que poderia ocorrer caso 

houvesse represamento das águas junto a foz.  

Em estudo realizado em campo pode-se verificar alguns desses fatores que 

causam inundações isoladas, como é o caso do bairro vendaval onde foi 

entrevistado um morador que vive no bairro a 31 anos, segundo ele em todo o verão 

ocorrem inundações no bairro, falou que lembra de apenas duas inundações que 

tinham ligação como o rio Biguaçu uma que possivelmente tenha ocorrido em 1983 

e outra em 1991, inundações estas de grande monta que atingiram o município 

causando grandes estragos. Em visita ao canal onde ocorrem as inundações pôde-

se verificar dentre outras coisas que a drenagem foi canalizada em alguns trechos e 

apresenta muito assoreamento e que a ocupação urbana tomou conta do seu 

entorno diminuindo dessa forma o tamanho do seu leito, fator este que contribui para 

que haja inundações uma vez que a área de contribuição que converge para o canal 

é significativa em relação as dimensões do leito (ver fotos nºs ). 

O assoreamento do canal por entulhos e a falta de manutenção desses 

canais também é um dos fatores que contribuem para que se tenha essas 

inundações isoladas (ver foto nº). 

Outro fator que também contribui para que se tenha inundações em pontos 

isolados são as grandes obras de engenharia, na área de estudo verifica-se que a 

presença da BR 101 que é responsável por represar a água das chuvas causando 

desta forma inundações isoladas. (citar bairros que sofrem com isso) 

Nestes locais onde as inundações são freqüentes a população toma suas 

medidas de prevenção aumentando a altura dos murros que circundam seus lotes 
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para evitar que as águas provenientes da inundação entre em suas casas (ver foto 

nº)  

Analisando os dados de precipitação nos dias anteriores aos eventos de 

precipitação que ocorreram em Biguaçu, pode-se verificar que acontecem no 

município tanto inundações bruscas devido a grande quantidade de precipitação em 

um curto período de tempo e inundações graduais provenientes de uma  

precipitação que se estende por 72 horas ou mais antes que aconteça o  evento, 

deixando o solo encharcado e saturado o que por sua vez aumenta o escoamento 

superficial aumentando a velocidade e a quantidade de água que chega até o canal 

principal. Tem-se através dos registros de inundação 10 eventos em que não há 

indicação de precipitação considerável em até 72 hs antes do evento e 10 eventos 

em que há registro de  precipitação  72 hs antes do evento de inundação ocorrer. 

Dentro das inúmeras localidades atingidas por eventos de inundação estão o 

centro da cidade, bairro Bela Vista (Fundos), bairro Vendaval, bairro Cachoeira, 

bairro Rio Caveiras (Jardim São Nicolau e Jardim Carandaí), Tijuquinhas, Estiva, 

Sorocaba, Fazenda e Três Riachos (ver mapa nº: ). Ainda há registro de 06 eventos 

cuja as inundações atingiram todo o município. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  36 - Área de contribuição do canal 
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Figura 37 - Local onde desemboca o rio canalizado -  Presença de entulho  e assoreamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38 - Área do canal tomado pela vegetação na área urbana 
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Figura 39 - Proteção para evitar que a água proveniente das inundações entre na casa 
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Dia: 12/7/1983 Dia: 11/11/1983 Dia: 12/1/1985 Dia: 21/11/1985 Dia: 2/10/1991
Lua: Cheia Lua: Cheia Lua: Cheia Lua: Crescente Lua: Minguante

Horas
Altura  
Maré

Horas
Altura  
Maré

Horas
Altura Maré

Horas
Altura    
Maré

Horas
Altura      
Maré

03:04 0.8 06:13 1.2 01:58 0.0 04:49 0.4 00:54 0.9

11:28 -0.2 09:34 0.7 06:11 0.8 08:39 0.8 04:53 0.4

16:21 0.9 13:13 1.2 09:53 0.3 11:34 0.6 09:00 1.0

20:06 0.4 16:51 0.8 12:32 0.4 14:47 0.8 10:02 1.0

22:08 0.5 19:02 0.9 15:02 0.3 18:11 0.4 13:28 1.3

23:56 0.4 18:17 0.6 22:54 1.0 17:58 0.5

Dia: 14/11/1991 Dia: 1/2/1993 Dia: 9/2/1993 Dia: 22/2/1994 Dia: 2/1/1995
Lua: Crescente Lua: Crescente Lua: Cheia Lua: Crescente Lua: Nova

Horas
Altura      
Maré

Horas
Altura      
Maré

Horas
Altura      
Maré

Horas
Altura      
Maré

Horas
Altura      
Maré

02:13 0.3 00:47 0.8 04:06 0.9 01:15 1.0 02:54 1.1

07:13 1.0 05:36 0.4 08:04 0.2 06:53 0.4 06:23 0.6

10:19 0.8 08:58 0.7 16:02 1.1 11:54 0.9 07:58 0.7

13:54 1.0 17:23 0.3 20:23 0.2 18:53 0.0 11:11 0.4

17:26 0.7 22:00 0.3 14:58 0.9

21:04 0.9 22:04 0.0

Dia: 6/1/1995 Dia: 24/12/1995 Dia: 26/1/1997 Dia: 6/10/1997 Dia: 23/1/1999
Lua: Nova Lua: Nova Lua: Cheia Lua: Nova Lua: Nova

Horas
Altura      
Maré

Horas
Altura      
Maré

Horas
Altura      
Maré

Horas
Altura      
Maré

Horas
Altura      
Maré

00:49 0.2 03:53 1.1 04:13 1.1 04:53 1.3 0149 0.2

05:19 0.9 07:11 0.5 08:56 0.2 08:56 0.6 0611 1.0

08:56 0.2 09:58 0.7 16:02 0.9 17:24 1.1 0947 0.3

12:47 0.8 12:34 0.6 21:04 0.0 21:28 0.6 1247 0.6

15:00 0.6 16:02 1.0 1553 0.3

18:00 1.0 23:51 0.0 1858 0.7

22:23 0.3 2234 0.3

2358 0.4

Dia: 12/1/2000 Dia: 6/3/2000 Dia: 28/5/2001 Dia: 27/1/2004 Dia: 21/2/2005
Lua: Nova Lua: Nova Lua: Nova Lua: Nova Lua: Crescente

Horas
Altura      
Maré

Horas
Altura      
Maré

Horas
Altura      
Maré

Horas
Altura      
Maré

Horas
Altura      
Maré

02:08 0.0 02:38 1.2 03:02 0.6 0549 0.7 01:41 1.0

05:56 0.9 07:47 0.3 05:56 0.9 0926 0.0 07:26 0.4

09:47 0.3 15:06 1.2 09:11 0.4 1332 0.6 12:58 1.0

12:54 0.5 21:11 0.1 11:39 0.6 1534 0.6 19:36 0.2

15:38 0.4 14:54 0.3 1836 0.9

18:30 0.6 18:47 1.0 2304 0.3

21:38 0.7

Dia: 5/1/2006
Lua: Nova

Horas
Altura      
Maré

01:45 0.0

05:56 0.8 Fonte - Marés: Diretoria de Hidrografia e Navegação - RJ 

09:15 0.2 Fonte - Calendário Lunar: Observatório Nacional

12:49 0.6

15:36 0.4

18:45 0.7 Latitude - 27º 35'.3 S - Longitude - 048º 33'.4 W

00:13 a 03:30

10:38 a 15:08

Marés Altas Entre: Marés Baixas Entre: 06:45 a 08:18

18:32 a 20:17

Altura das marés nas datas de ocorrência dos evento s de inundação no município de Biguaçu

Previsão de Máximas e Mínimas da estação 60245 - Porto de Florianópolis
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 6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A partir dos estudos feitos na bacia do rio Biguaçu pode-se concluir que o 

sistema em questão apresenta características que contribuem para que o índice de 

suscetibilidade de inundação do sítio urbano seja alto. 

A quantidade e a intensidade das precipitações, a forma da bacia, o sistema 

de drenagem, as obras de retilinização entre outros fatores na escala de bacia mais 

a posição do lençol freático próximo a superfície, a ocorrência de marés de sizígias,o 

tipo de solo e suas condições de uso e ocupação, a localização da rodovia BR 101 

além de outros fatores na escala local, fazem com que o perímetro urbano seja 

altamente suscetível a inundações. 

Verificou-se que existe em toda a bacia e em especifico na área urbana um 

conjunto de fatores que causam inundações localizadas, ou seja, sem 

transbordamwento do rio Biguaçu, mas sim de pequenos rios afluentes. Muitas 

vezes, estas condições favoráveis a inundações localizadas poderiam ser 

minimizadas pela manutenção e desassoreamento dos córregos que, em sua 

grande maioria, se encontram assoreados por sedimentos e cheios de entulhos, 

sendo que muitas vezes os bancos de sedimentos no interior dos canais já estão 

colonizados por vegetação. 

Outro fator interessante que foi constatado é que o mapeamento das áreas 

suscetíveis a inundações na escala local e de bacia como um todo (é isso que você 

queria dizer???) é altamente recomendável ao estudo de áreas de risco???, pois 

isto gera uma compreensão muito mais ampla do quadro que se apresenta tanto na 

bacia quanto no sítio urbano. As resoluções utilizadas para os mapeamentos 

gerados neste trabalho atenderam aos objetivos propostos, uma vez que permitiram 

a visualização dos aspectos de interesse com riqueza de detalhes. 

Constatou-se que as marés de sizígia exercem um papel muito significativo 

na ocorrência dos eventos e devem ser monitoradas juntamente com a previsão de 

sistemas atmosféricos capazes de provocar precipitações abundantes e 

concentradas na área de estudo, permitindo que a população que vive junto a foz ou 

próximo dela fique de sobreaviso em conjunturas que representem perigo de 

inundações e para que possam se preparar para a ocorrência de um possível 

desastre. 
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Através dos trabalhos realizados em campo e a partir do conhecimento do 

limite do perímetro urbano estabelecido pela prefeitura municipal de Biguaçu, pôde-

se observar que existem muitas áreas cujo lençol freático esta muito próximo da 

superfície. Estas áreas estão destinadas segundo a prefeitura para a expansão 

urbana e futuramente serão ocupadas. Tal condição confere um problema ao poder 

público e para a população que irá habitar estas áreas, uma vez que por ser uma 

área muito suscetível, por causa da posição do lençol e por estarem próximas ao rio 

Biguaçu, é provável que estas sofram com as inundações. O mais indicado seria não 

urbanizar estas áreas, tornando-as parques municipais, atitude que evitaria que mais 

pessoas sofressem com as inundações e ainda corroboraria com a absorção da 

água precipitada, diminuindo o escoamento superficial. 

Caso as margens dos rios ao longo de toda a bacia apresentassem mata 

ciliar, como regulamenta o código florestal, mais especificamente conforme consta 

no Art. 2º que trata das áreas de preservação permanente (APP), e as resoluções do 

CONAMA (Conselho Nacional do Meio Ambiente), poder-se-ia diminuir os problemas 

com escoamento superficial e com a erosão das margens dos rios diminuindo desta 

forma o assoreamento de seus leitos. Porém, a condição estabelecida no município 

de Biguaçu, em função do seu histórico de ocupação, não permite que esta condição 

seja atendida, podendo-se desta forma somente preservar as áreas em que a mata 

esteja presente e fazendo o replantio nas áreas que ainda não foram ocupadas. 

As retilinizações dos rios que ocorreram na bacia são obras cujas soluções 

foram pontuais, causando a transferência das inundações para outro ponto do 

sistema de drenagem, neste caso o sítio urbano de Biguaçu. Desta forma, conclui-se 

que as melhores soluções para o problema das inundações são alcançadas a partir 

de uma compreensão de forma integrada de como ocorrem os eventos, levando em 

consideração não só a área urbana mas todo sistema de drenagem da bacia. O 

conhecimento gerado a partir dessa compreensão normalmente é menos oneroso 

que as obras de drenagem urbana e também são mais eficientes. 

A construção de reservatórios, diques ou a ampliação da calha dos rios são 

obras que eventualmente podem ser realizadas, mas, além de serem onerosas, 

podem ser evitadas se houver um melhor planejamento da ocupação urbana. 

Contudo isto é dificultado por ações políticas e interesses privados, principalmente 

porque os agentes produtores do espaço urbano, como o estado, os agentes 

imobiliários, dentre outros, agem conforme a lógica do mercado e como se o sitio 
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urbano fosse estático no tempo. O estudo voltado às áreas suscetíveis, como relata 

TUCCI (1993), deve ser abrangente e tendo como objetivo minimizar os riscos a que 

as populações estão sujeitas e diminuir os prejuízos causados pelas inundações, 

tendo como fim possibilitar o desenvolvimento urbano de forma sustentável. 

Em função do crescimento urbano que vem sofrendo o município e da 

dificuldade ou impossibilidade em remover os munícipes das áreas consideradas 

mais críticas é indispensável que seja também feito um estudo de vulnerabilidade, 

ou seja, deve-se entender quem são os moradores que correm mais riscos, e onde 

estão localizados, tornando possível desta forma que esta população seja orientada 

a conviver com o risco de ocorrência dos eventos e de forma a diminuir as perdas e 

os danos causados pelas inundações. 

Pode ser criado através do CONDEC (o que signifca esta sigla???) de um 

sistema de alerta que levasse em consideração as previsões climáticas e os dados 

estimados de maré, tal ação poderia ser uma forma de minimizar danos e prejuízos 

a população. JÁ FOI CITADO ISTO ACIMA, OU VOCÊ DEIXA ISSO LÁ OU DEIXA 

APENAS AQUI, EU PREFERIRIA AQUI!!! 

É importante que se tenha um plano de gestão do espaço urbano de forma a 

contribuir para que o desenvolvimento da cidade aconteça de forma segura evitando 

prejuízos e danos futuros.OK 
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