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Resumo - O objetivo do estudo foi avaliar a morfometria das bacias dos rios Malacara 

(BHRMALA) e Molha Coco (BHRMOCO), no extremo sul de SC, visando identificar de forma 

preliminar o potencial de ocorrência de inundações. Para tanto, foram estimados parâmetros como: 

área, comprimento do rio principal, perímetro e forma (B, F, Kc, Ic). Adicionalmente foram 

calculados a densidade de drenagem (Dd) e de rios (Dr) e elaborada a hipsometria. A forma 

alongada das bacias, dada por um Kc de 1,69 e 1,52, favorece o escoamento. A Dr da BHRMALA 

(1,13 rios.km
-2

) e da BHRMOCO (0,90 rios.km
-2

), mostra a baixa capacidade de produzirem novos 

cursos d’água. Essas bacias são bem drenadas nas porções mais altas (solos impermeáveis) e, pouco 

drenadas, nas planas (solos mais arenosos). Isto pode ser observado pela Dd (1,87 km.km
-2

 e 1,57 

km.km
-2

). Apesar de a forma indicar que são menos sujeitas às inundações, mudanças bruscas de 

altitude, em curta distância, favorecem o rápido aumento da velocidade da água, desencadeando o 

transporte de sedimentos fluviais, assoreamentos e, consequentemente, inundações nas áreas 

ribeirinhas. Por fim, a análise morfométrica forneceu fundamentos para o diagnóstico e a 

compreensão dos processos hidrogeomorfológicos dessas bacias. 

 

Palavras-Chave – Morfometria; Inundações; Bacias hidrográficas. 

MORPHOMETRIC ANALYSIS OF THE WATERSHEDS LIABBE TO 

FLOODING SOUTHERN OF SANTA CATARINA-BRAZIL 

Abstract - The aim of this study was to assess the morphometric of the Malacara (BHRMALA) and 

Molha Coco (BHRMOCO) watersheds, located in the southern of Santa Catarina, and identify, 

preliminarily, flood potential. For this purpose, were estimated the following parameters: area, main 

river length, perimeter and form (B, F, Kc, Ic). In addition, were calculated drainage density (Dd) 

and rivers density (Dr), and the hypsometry was elaborated. The elongated shape of these basins, 

given by a Kc equal to 1.69 and 1.52, respectively, promotes the flow. The density of the 

BHRMALA (1.13 rivers.km
-2

) and the BHRMOCO (0.90 rivers.km
-2

) shows a low potential to 

produces new watercourses. The watersheds observed, are well drained at the highest portions 

(impermeable soils), and little drained at the flat portions (sandy soils), that can be seen by values of 

the Dd (1.87 km.km
-2 

and 1.57 km.km
-2

).  Although the form of the watersheds indicate that they 

are less likely to flooding, abrupt changes in altitude in short distance promotes rapid increase in 

water speed, setting of transportation of fluvial sediments, silting, and thus, flooding in the riverside 

areas. In conclusion, the morphometric analyses provided elements for the diagnosis and 

understanding of the hydrogeomorphological process of these watersheds.  

Keywords – Morphometry; Floods; Watersheds. 

1. INTRODUÇÃO 
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Entre 1999 e 2008 ocorreram no Brasil pelo menos 49 grandes episódios de secas, 

inundações, deslizamentos de terra, totalizando mais de 5 milhões de pessoas atingidas, com 1.168 

óbitos e um prejuízo econômico de US$ 3,5 bilhões (EM-DAT, 2011). Um dos episódios marcantes 

no país foi a tragédia de Santa Catarina em 2008 (MONTEIRO, 2011). 

Acompanhando uma série histórica de 40 anos de dados, Santa Catarina foi afetada por 

chuvas torrenciais em novembro de 2008 e janeiro de 2009. Esses eventos configuraram-se como 

um dos piores desastres naturais da história do estado. A duração e as características únicas do 

desastre de 2008/2009 foram evidenciadas por perdas humanas, prejuízos econômicos e pela 

recorrência das chuvas e subsequentes impactos no inicio de 2009. Associado à chuva, sua longa 

continuidade ocasionou enchentes progressivas em diversas localidades, deixando mais de 80 mil 

pessoas desalojadas e desabrigadas, 60 municípios em situação de emergência e 14 em estado de 

calamidade pública (BANCO MUNDIAL, 2012). Para Tominaga et al. (2009), entre os principais 

componentes determinantes na ocorrência de enchentes e inundações são a intensidade, distribuição 

das precipitações e as características morfométricas e morfológicas das bacias hidrográficas. 

 A análise morfométrica da bacia permite o diagnóstico preliminar e o entendimento dos 

processos decorrentes da dinâmica hidrogeomorfológica, como as inundações e as enchentes, que 

são eventos que ocorrem naturalmente em ambientes fluviais. Entretanto, quando estes fenômenos 

ocorrem em locais como cidades, próximo de vilas ou casas, eles provocam danos materiais e 

humanos, passando a ser tratados como desastres naturais (KOBIYAMA, et. al., 2006).  

O município de Praia Grande, extremo Sul de Santa Catarina, em março de 2007 vivenciou 

um dos maiores eventos catastróficos de sua história. Esse evento foi causado por uma chuva 

intensa, com um total pluviométrico de 211 mm em menos 24hs, que desencadeou uma sucessão de 

fenômenos, como deslizamentos de terra, enxurradas nas encostas da Serra Geral, fluxos torrenciais, 

inundações, erosão de margem e fundo de canal, migração de leito e assoreamentos na planície. 

Esses eventos causaram além dos danos, a perda de uma vida no município (TENFEN, 2008). 

Segundo Pellerin et al. (1997) estes fenômenos são recorrentes no tempo e comuns no tipo de 

paisagem da região de Praia Grande, o sopé da Serra Geral. Fato este verificado pelos autores nos 

eventos catastróficos ocorridos em 1995 nos municípios vizinhos (Jacinto Machado e Timbé do 

Sul). Neste contexto, o presente trabalho teve como objetivo avaliar as características 

morfométricas das bacias dos rios Malacara e Molha Coco, localizadas no município de Praia 

Grande-SC, visando identificar de forma preliminar o potencial de ocorrência das inundações. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.1. Área de estudo 

As bacias hidrográficas dos rios Malacara (BHRMALA) e Molha Coco (BHRMOCO), 

localizam-se no município de Praia Grande-SC, estando situadas na região hidrográfica Catarinense 

do extremo Sul (RH10), que faz parte do sistema da vertente atlântica. Essas são sub-bacias da 

bacia do rio Mampituba (BHRMAMP), que abrange áreas situadas no litoral norte do RS e sul de 

SC (Figura 1 e 2), sendo o baixo curso do rio Mampituba o limite político entre os dois estados. A 

BHRMAMP tem uma área de 1.940 km², sendo 37% situada no RS, e 63% em SC (BOHN, 2008). 

De acordo com D’Aquino et al. (2011), o rio Mampituba é um sistema de pequeno porte 

apresentando uma formação basáltica recente, nascendo nas escarpas da Serra Geral e desaguando 

no Oceano Atlântico, após percorrer 62 km, de oeste a leste. As porções mais elevadas das bacias 

BHRMALA e BHRMOCO encontram-se nas escarpas da Serra Geral (Aparados da Serra). O relevo 

nessa região é caracterizado por formas abruptas e escarpado, com rios em vales encaixados, 

formando vários canyons, como o canyon do Malacara. Segundo Scheibe et al. (2010), essas 
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escarpas são modeladas sobre rochas da Formação Serra Geral, especialmente derrames basálticos, 

onde predominam a vegetação característica de Floresta Ombrófila Densa (Mata Atlântica). Já a 

parte mais plana é formada por sedimentos clastos (pedregulhos, cascalhos, seixos, matacões) de 

basalto e por sedimentos arenosos e argilosos. As encostas abruptas e com grande amplitude 

altimétrica apresentam vales fortemente encaixados que se abrem na planície, dando condições para 

a formação de depósitos de leques aluviais. Os terrenos da planície aluvial (altitudes inferiores a 

200 m) possuem solos férteis, o que favorece a rizicultura irrigada.  

Atualmente, a vegetação das bacias encontra-se bastante alterada, principalmente nas áreas 

planas e encostas suaves, onde foi substituída por cultivos agrícolas. Nas encostas abruptas a 

vegetação está mais preservada, porém constituída por mata atlântica secundária e pequenos 

fragmentos de reflorestamentos de pinus e eucalipto. Os tipos de solos que ocorrem nas bacias de 

estudos são: (a) Neossolo Quartzarênico hidromórfico típico (RQg1); (b) Cambissolos Húmico 

(CHa1); (c) Gleissolo Melânico Eutrófico (GMe1) (BOHN, 2008). Esses solos correspondem, em 

média, 65%, 30% e 5%, respectivamente da área total das bacias, determinadas a partir do mapa de 

solos de SC, na 1:250.000. O clima da região de acordo com a classificação de Köppen é do tipo 

Cfa, subtropical (mesotérmico úmido), com verões quentes e invernos frios, com precipitação 

média anual de 1.500 mm e evapotranspiração média anual de 900 mm (PANDOLFO et al., 2002). 

Back (2014) menciona que as chuvas na região de Praia Grande podem atingir intensidades de 

154,6 mm.h
-1

 em 5 minutos, num período de retorno de 5 anos. Isso, juntamente com a mudança 

brusca de altitude, favorece a ocorrência de inundações bruscas e deslizamentos na região das 

bacias de estudo. 

   

). 

2.2 Morfometria das bacias hidrográficas 

Na determinação dos parâmetros morfométricos das bacias BHRMALA e BHRMOCO, foram 

utilizados os rios da base cartográfica digital elaborada a partir do levantamento aerofotogramétrico, 

na escala 1:10.000, contratado pelo estado de SC em 2010 (SDS, 2014) e as curvas de nível da base 

cartográfica 1:50.000 (EPAGRI, 2014). Na hipsometria foi utilizado o Modelo Digital de Elevação 

(MDE) com 90 m de resolução elaborado pela EMBRAPA (MIRANDA, 2005). Para o 

levantamento das áreas de ocorrência de inundações foram utilizados os dados históricos, registros 

cartográficos, boletins de monitoramento de clima e fotografias provenientes do Relatório de 

Figura 1 – Localização das BHRMALA e BHRMOCO (SC). Figura 2 – Locais com problemas de 

assoreamento e inundação nas bacias. 
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Prioridades – Ações de Defesa Civil, disponibilizados pela prefeitura de Praia Grande-SC (2015).  

Para o diagnóstico preliminar e o entendimento dos processos decorrentes da dinâmica 

geomorfológica e hidrológica, como inundações e enchentes, foram determinadas as características 

morfométricas das bacias. Para isso, foram delineadas e calculadas as áreas de drenagem, o 

comprimento do rio principal e o perímetro de cada bacia, no software ArcGIS 10.2 (ESRI, 2014). 

A área da bacia (A) é toda área drenada pelo sistema pluvial dentro dos seus divisores 

topográficos, projetada em plano horizontal, sendo elemento básico para o cálculo de diversos 

índices morfométricos. Essa área está intrinsecamente associada ao volume de água que deságua no 

curso principal (VILLELA e MATOS, 1975). O comprimento do rio principal (L) é o comprimento 

do curso mais longo da bacia, ou seja, do rio que possui a maior distância, partindo-se do exutório e 

que se encontra dentro da bacia de estudo (COLLISCHONN; DORNELLES, 2013). O perímetro 

total da bacia (P) é dado pelo comprimento da linha imaginária ao longo do divisor de águas 

(TONELLO, 2005). A área, o comprimento do rio principal e o perímetro são parâmetros 

fundamentais para o cálculo da largura média, do fator de forma, do índice de compacidade, do 

índice de circularidade, da densidade de rios e da densidade de drenagem das bacias. A largura 

média (B) é dada pela relação entre a área da bacia (km
2
) dividida pelo comprimento do rio 

principal (km), este conceito é considerado básico para análise morfométrica (TEODORO et al., 

2007). O fator de forma (F) é dado pela relação entre a área da bacia (km
2
) e o quadrado do 

comprimento do rio principal (km
2
). Quanto maior o valor do fator de forma, maior a possibilidade 

de ocorrer picos de enchentes elevados (GARCEZ e ALVARES, 1998). O índice de compacidade 

ou índice de Gravelius (Kc), compara a forma da bacia com a de um círculo, e é determinado pela 

relação entre o perímetro da bacia e a circunferência de um círculo de área igual à da bacia 

(CARDOSO et al., 2006). Bacias hidrográficas cuja forma se aproxima à de um circulo, tendem a 

favorecer o escoamento superficial para um trecho do rio principal. Assim, quanto mais próximo de 

1 for Kc, maior a tendência da bacia à picos de enchentes (OLIVEIRA et al, 2010). 

𝐾𝑐 = 0,282 ×
𝑃

√𝐴
                                                                                                     (1) 

O índice de circularidade (Ic) relaciona como a forma da bacia influencia na retenção da água 

das chuvas. Quanto mais circular, maior a retenção de água na bacia e, menor é a contribuição para 

as enchentes à jusante. Assim, um índice de circularidade de 0,51 indica um nível moderado de 

escoamento superficial, não contribuindo para a concentração de água, que possibilitem inundações. 

Valores maiores do que 0,51 indicam que a bacia tende a ser mais circular, favorecendo os 

processos de inundações bruscas. Por sua vez, valores menores que 0,51, mostram que a bacia tende 

a ser mais alongada, o que pode favorecer o processo de escoamento superficial (MULLER, 1953; 

SCHUMM, 1956). 

             𝐼𝑐 =
(12,57×𝐴)

𝑃2
                                                                                                            (2) 

Em que, F e Kc e Ic são adimensionais. 

Para a hierarquização da rede fluvial das bacias foi utilizado o método de Strahler, para tanto, 

foram determinados os seguintes parâmetros: ordem dos rios (w); número de rios (Nw); 

comprimento dos rios (Lw); densidade de rios (Dr) e densidade de drenagem (Dd). A ordem (w) 

reflete o grau de ramificação dos rios da bacia. Bacias de primeira ordem são correntes formadoras, 

ou seja, os pequenos canais que não têm tributários; quando dois canais de 1ª ordem se unem 

formam um de 2ª ordem, a junção de dois canais de 2ª ordem forma um de 3ª ordem, e assim, 

sucessivamente. O Nw e o Lw refletem respectivamente, a quantidade e o comprimento dos cursos 

d’agua nas bacias (STRAHLER, 1964). A densidade de rios (Dr) relaciona o número de rios com a 

área da bacia. Ela expressa quantitativamente a rede hidrográfica, indicando a capacidade da bacia 

de gerar novos cursos d'água, em função das características pedológicas, geológicas e climáticas da 

área (FREITAS, 1952).  
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            𝐷𝑟 =
∑ 𝑁𝑤 Ω

𝑤

𝐴
                                                                                                              (3) 

Em que, a Dr é a densidade de rios (rios.km
-2

), Nw é a soma do número de rios de mesma ordem w, 

onde w= 1ª, 2ª, ... máxima ordem (Ω) e A é a área de drenagem. 

A Densidade de drenagem (Dd) relaciona o comprimento total dos rios com a área da bacia 

hidrográfica, este índice foi definido por Horton (1945). A Dd é diretamente proporcional à 

extensão do escoamento superficial e, desta forma, indica a eficiência da drenagem natural da bacia. 

Este parâmetro mostra a tendência da bacia para inundações. Bacias com maior Dd são mais 

sujeitas às inundações. Este índice varia de 0,5 km/km² para bacias com drenagem pobre, a 3,5 

km/km² ou mais, para bacias muito bem drenadas (VILLELA e MATOS, 1975). 

             𝐷𝑑 =
∑ 𝐿𝑤 Ω

𝑤

𝐴
                                                                                                               (4) 

Em que, Dd é a densidade de drenagem (km.km
-2

), Lw é a soma do comprimento de rios de mesma 

ordem w, onde w= 1ª, 2ª, ... máxima ordem (Ω) e A é a área de drenagem. 

Para a caracterização do relevo das bacias, que tem grande influência sobre os fatores 

meteorológicos e hidrológicos, foram avaliados os parâmetros da curva hipsométrica. A curva 

hipsométrica representa o relevo médio de uma bacia, e mostra a variação da elevação dos diversos 

terrenos em relação ao nível médio do mar. Essa variação pode ser indicada por um gráfico que 

mostra a porcentagem da área de drenagem em relação às altitudes da bacia (VILLELA e 

MATTOS, 1975). Para a elaboração da curva hipsométrica, foi utilizado um MDE, o qual foi 

classificado em 20 intervalos de classes de altitude, representativas das áreas das bacias de estudo. 

A área correspondente a cada classe de altitude foi obtida multiplicando-se o número de pixels de 

cada classe, pelo tamanho do pixel (0,007569 km
2
). Esses procedimentos foram feitos no software 

ArcGIS 10.2 (ESRI, 2014). 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A análise morfométrica de bacias hidrográficas inicia pela ordenação dos rios, visando 

estabelecer uma hierarquia entre eles. A partir disso, são feitas as análises dos parâmetros lineares, 

areais e hipsométricos (CHRISTOFOLETTI, 1980). A hierarquização dos rios, permitiu identificar 

que as bacias são de 3ª ordem, de acordo com a escala 1:10.000 da base cartográfica utilizada. A 

Tabela 1 apresenta a ordem (w), o número (Nw) e o comprimento dos rios (Lw), bem como a média 

dos comprimentos de cada ordem dos rios das bacias (Lm). Na Tabela 1 verifica-se que as bacias 

BHRMALA e BHRMOCO apresentam pouca bifurcação, o que se confirma pela quantidade de rios 

de 1ª ordem. A Tabela 2 apresenta os resultados dos parâmetros morfométricos estimados, no 

intuito de avaliar o potencial de ocorrência de inundações para as bacias. Assim é constatado que o 

fator de forma e o índice de compacidade mostram que ambas as bacias apresentam um formato 

alongado, uma vez que se afastam da unidade (1), indicando que as mesmas estão menos sujeitas a 

picos de enchentes. Entretanto, no rio Malacara há problemas de assoreamento devido ao processo 

de transporte de seixos rolados, provenientes das partes mais altas da bacia, com risco de 

transposição do leito natural. Tenfen (2008) observou esse processo após a enxurrada de 2007, que 

foi causada por chuvas intensas. No rio Molha Coco, existem moradias próximas às margens do rio, 

com grande risco de inundações, dado à quantidade de água que o mesmo recebe em períodos de 

chuvas intensas. Esses eventos são causados devido aos rios nascerem nas escarpas da Serra Geral 

(altitude de 1.100 m), porção mais elevada, e encontrarem, em pouca distância (cerca de 10 km), as 

áreas planas da bacia (altitude de 100 m), que estão bastante modificadas por processos antrópicos, 

principalmente o cultivo intensivo de arroz. Esse conjunto de processos favorece as enxurradas, 

assoreamentos e inundações nas partes ribeirinhas do município de Praia Grande - SC (Figura 2).  
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Tabela 1 – Hierarquização fluvial das bacias. 

w Nw Lw (km) Lm (km) w Nw Lw (km) Lm (km) 

BHRMALA BHRMOCO 

1ª 35 48,62 1,39 1ª 13 16,40 1,26 

2ª 10 10,82 1,08 2ª 4 7,48 1,08 

3ª 1 16,34 16,34 3ª 1 7,51 7,51 

TOTAL 46 75,78 - TOTAL 18 31,39 - 
 

Tabela 2 – Resultados dos parâmetros morfométricos das bacias. 

Parâmetros  BHRMALA BHRMOCO 

Área da bacia (A) 40,48 km
2
 19,99 km

2
 

Comprimento do rio principal (L) 20,19 km 13,31 km 

Perímetro total da bacia (P) 38,10 km 24,15 km 

Largura média da bacia (B) 2,00 km 1,50 km 

Fator de forma da bacia (F) 0,09 0,11 

Índice de compacidade (Kc) 1,69 1,52 

Índice de Circularidade (Ic) 0,35 0,43 

Densidade de rios (Dr) 1,13 rios.km
-
² 0,90 rios.km

-
² 

Densidade de drenagem (Dd) 1,87 km.km
-
² 1,57 km.km

-
² 

 

 
Figura 3 – Curvas hipsométricas das bacias BHRMALA (a) e BHRMOCO (b).  

 
Figura 4 – Mapa hipsométrico das bacias em estudo. 
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A forma alongada das bacias, também evidenciada pelos índices de circularidades de 0,35 e 

0,43, favorece o processo de escoamento superficial. A Dr representa o comportamento 

hidrográfico das bacias, desta forma os baixos valores encontrados sugerem que as mesmas têm 

baixa capacidade de gerar novos cursos d’água, confirmadas pela ordem dos rios serem de terceira. 

Observa-se na Tabela 3 que a Dd das bacias BHRMALA e BHRMOCA foi de 1,87 e 1,57 km/km2, 

respectivamente. Esses valores, considerados intermediários quando comparados com os 

estabelecidos por Strahler (1964), explicam o comportamento da drenagem das bacias de estudo ser 

pobre na porção mais plana e bem drenada na porção mais alta, onde o relevo é escarpado, com 

rochas predominantemente basálticas (impermeáveis). Observa-se na Figura 3 que a mediana das 

áreas possui altitudes menores que 450 m. Para Villela e Mattos (1975) a variação de altitudes da 

bacia tem grande influência no comportamento das chuvas e temperaturas. Para Woodcock (1976) 

apud Borsato (2005), a temperatura cai em média 1ºC a cada 150 m de altitude (influenciando no 

comportamento da evapotranspiração de diferentes regiões). Desta forma, considerando que há uma 

diferença de elevação de aproximadamente 1050 m nas bacias de estudo (Figura 4), pode resultar 

numa variação cerca de 7ºC na temperatura. Back (2014), relata que em Santa Catarina, as chuvas 

orográficas determinam os maiores totais pluviométricos próximos à Serra do Mar e Serra Geral, 

com precipitações frequentes de intensidade variável e de grande duração, que são dependentes da 

altitude, conformação do relevo e da direção do vento. Como consequência, evidencia-se uma maior 

quantidade de chuvas em uma região das bacias do que em outra, desta forma, influenciando no 

escoamento superficial e na infiltração. Isto pode explicar o fato dos índices morfométricos não 

representarem de maneira satisfatória a ocorrência das inundações verificadas na região 

 

4. CONCLUSÃO 

Após a análise dos parâmetros morfométricos, determinados para as bacias de estudo, foi 

possível compreender preliminarmente o comportamento hidrogeomorfológico e a dinâmica do 

escoamento superficial das áreas sujeitas a inundações e assoreamento. Com base nos resultados 

obtidos, concluiu-se que as bacias BHRMALA e BHRMOCA possuem forma alongada estimada 

por um Kc de 1,69 e 1,52, respectivamente, indicando que as mesmas estão menos sujeitas a picos 

de enchentes em condições normais de precipitação, fato também verificado pelos Ics (0,35 e 0,43) 

que favorecem o escoamento superficial. A Dd estimada mostrou que ambas as bacias são mal 

drenadas na porção mais plana e, bem drenadas na cota mais alta. Apesar das características físicas 

refletirem menor risco de inundações e enchentes, o relevo, caracterizado por mudanças bruscas de 

altitude (em média 1050 m) em curta distância, favorece fluxos torrenciais com muita energia, alta 

taxa de assoreamento e consequentemente inundações nas partes planas das bacias, que por estarem 

habitadas causam desastres naturais. Segundo Mota (2013), as diferenças na escala dos dados 

cartográficos e do MDE podem influenciar na análise morfométrica e outros cálculos que dependem 

desses parâmetros. Para compreender melhor o comportamento hidrogeomorfológico dos eventos 

de inundações ocorridos na região, recomenda-se um estudo mais detalhado considerando variáveis 

hidrológicas, as características dos solos (infiltração, permeabilidade, profundidade), do tipo de 

vegetação e relevo da região. 
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