
0 
 

A dinâmica hidrológica fluvial em bacias hidrográficas com diferentes

taxas de impermeabilização do solo em Guarapuava/PR

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO-OESTE 
CAMPUS UNIVERSITÁRIO DO CEDETEG 

SETOR DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS E AMBIENTAIS – SEAA/G 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA - PPGG  

 
 
 

EMERSON DE SOUZA GOMES  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dissertação apresentada como requisito parcial 
à obtenção de grau de Mestre em Geografia, 
Curso de Pós-Graduação em Geografia, área 
de Concentração Dinâmica da Paisagem e dos 
Espaços Rurais e Urbanos, da UNICENTRO 

  
Orientador: Prof. Dr. Leandro Redin Vestena. 

 
 
 
 
 
 

GUARAPUAVA/PR 
2014 



1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Catalogação na Publicação 

Biblioteca Central da Unicentro, Campus Cedeteg 
 

  

GOMES, Emerson de Souza 
G633d A dinâmica hidrológica fluvial em bacias hidrográficas com diferentes 

taxas de impermeabilização do solo em Guarapuava/PR / Emerson de 
Souza Gomes. – – Guarapuava, 2014 

 xvii, 169 f. : il. ; 28 cm 
  
 Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual do Centro-Oeste, 

Programa de Pós-Graduação em Geografia, área de concentração em 
Dinâmica da Paisagem e dos Espaços Rurais e Urbanos, 2014 

  

       Orientador: Leandro Redin Vestena 
       Banca examinadora: Luiz Gilberto Bertotti, Marta Luiza de Souza 
        

 Bibliografia 
  
     1. Geografia. 2. Impermeabilização. 3. Processo chuva-vazão. 4. Bacia 

hidrográfica. 5. Mapeamento do uso e ocupação do solo. 6. Resposta 
hidrológica. I. Título. II. Programa de Pós-Graduação em Geografia. 

  
                                                                                                               CDD 551.48 

  
 

 

 



2 
 

 
 

 

 

 



3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este trabalho a todos àqueles que 

participam de pesquisas, planejamentos e 

gestão dos rios urbanos, e que buscam dar 

visibilidade às veias hídricas da cidade, 

que por estarem muitas vezes canalizadas, 

parecem não existir aos olhos de quem vive 

no espaço urbano. 
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Então há uma posição defensiva dos governos, 

porque ninguém sabe como gerenciar algo que 

não se conhece. Agora, é um equívoco tentar 

salvar a água isoladamente. É como tentar 

salvar o mico-leão-dourado sem uma complexa 

recomposição do ecossistema. [...] Temos uma 

visão muito primária do ciclo da água. Primeiro 

é o rio. Depois a água evapora e vira nuvem e 

depois vem a chuva que vai para o rio. 

Esquecemos que xixi, suor e alimento têm água. 

Para cozinhar é preciso de água. Para fazer a 

panela de alumínio, é preciso água. O garfo, o 

prato, tudo precisa de água para ser produzido. 

Então nossa visão do ciclo da água como algo 

natural sem a interferência do homem é muito 

distorcida. O desequilíbrio do ciclo da água é o 

desequilíbrio de nossa sociedade. É um problema 

epistêmico e político. 

 

CARLOS WALTER PORTO GONÇALVES 
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RESUMO 

 

O presente trabalho teve como objetivo geral a avaliar a 
dinâmica do processo chuva-vazão em sub-bacias da bacia hidrográfica do 
Cascavel (BHC), com diferentes índices de impermeabilização do solo; e 
específicos identificar e mapear os tipos de uso e ocupação do solo na BHC e 
correlacionar a taxa de áreas impermeáveis com a densidade habitacional e a 
renda na cidade de Guarapuava-PR. Os encaminhamentos metodológicos 
adotados foram: mapeamento de áreas impermeáveis, utilizando-se da imagem 
orbital do sistema RapidEye, de 27/09/2011, com resolução espacial de 5X5 m 
e resolução espectral entre 440 µm e 850 µm; organização e tabulação de 
dados demográficos, a densidade habitacional e a renda; correlação das  áreas 
impermeáveis com a densidade habitacional e a renda; trabalhos de campo; 
instalação de postos fluviométricos e monitoramento da vazão em sub-bacias 
com diferentes taxas de impermeabilização; análise do comportamento dos 
dados pluviométricos e fluviométricos e sua relação com o grau de 
impermeabilização em cada sub-bacia. Observou-se que mais de 68 % da BHC 
está situada na área urbana. Suas sub-bacias urbanas têm mais de 60 % de 
suas áreas impermeabilizadas. As áreas impermeáveis na cidade de 
Guarapuava apresentam relação com a densidade habitacional, com um 
coeficiente de determinação de 0,83 (AI=0,0159.DH+0,1353). A área urbana de 
Guarapuava passou por um processo de urbanização intenso a partir da 
década de 1970, acompanhado de uma ampliação significativa de áreas 
impermeabilizadas, fato que corrobora para o aumento do escoamento 
superficial, que por sua vez aumentam os picos de vazão máxima. A 
impermeabilização alterou a dinâmica hidrológica fluvial nas sub-bacias 
urbanas, em Guarapuava. 

 

Palavras-chave: Impermeabilização; processo chuva-vazão; bacia 
hidrográfica; mapeamento do uso e ocupação do solo; resposta hidrológica. 
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ABSTRACT 

 

The present study has as main objective to evaluate the dynamics of rainfall-
runoff process in sub-watershed of the Cascavel’s watershed (CW), with 
different levels of soil sealing; and specific identify and map types of use and 
occupation of the CW and correlate the rate of impervious areas with housing 
density and income in Guarapuava - PR. The adopted methodological referrals 
were : mapping of impervious areas, using the orbital picture of RapidEye 
system of 27/09/2011 , with spatial resolution of 5X5 me spectral resolution 
between 440 m and 850 mm; organization and tabulation of demographic, 
housing density and income; correlation of impervious areas with housing 
density and income; field work; installation of streamflow stations and 
monitoring the flow in sub-watershed with different rates of sealing; behavior 
analysis of rainfall and runoff data and its relation to the degree of waterproofing 
for each sub-watershed. It was observed that more than 68 % of BHC is located 
in the urban area. It urban sub-watershed have more than 60 % of their 
impervious areas. The impervious areas in Guarapuava related with housing 
density, with a coefficient of determination of 0.83 (AI = 0.0159+0.1353 DH). 
The urban area of Guarapuava went through an intense process of urbanization 
from the 1970s, accompanied by a significant expansion of impervious areas, a 
fact which confirms the increased runoff, which in turn increases the peaks of 
maximum flow. The waterproofing altered river hydrology dynamics in urban 
sub-watershed in Guarapuava. 

 

Keywords: Waterproofing; rainfall-runoff process; watershed; use mapping and 

land use; hydrological response.  
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INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho versa sobre os efeitos que a urbanização e 

o crescimento de cidades, em específico a impermeabilização do solo 

ocasionam na dinâmica hidrológica fluvial, em Guarapuava/PR. 

Em vários países subdesenvolvidos e nos países dito 

emergentes é crescente a ocupação e o adensamento de áreas urbanas. E 

cada vez mais, há uma preocupação com os impactos que esta forma de 

organização espacial (cidades) pode produzir ao meio. Nestes países a 

urbanização ocorreu e ainda está acontecendo, atualmente com mais 

intensidade em alguns e menos em outros, no entanto, o fato é que o produto 

deste processo, a cidade, cresce de forma rápida, sem planejamento que dê 

conta de atender às necessidades impostas para que haja certo equilíbrio entre 

a sociedade e o espaço apropriado por ela, como obras de infraestrutura viária, 

sanitária, habitacional, produtiva, entre outras. 

A alteração da cobertura da terra, “trocando” a cobertura 

vegetal por obras que ora impermeabilizam o solo, ora o deixam exposto à 

erosão, alteram significativamente os componentes do ciclo hidrológico natural.  

Pavimentos e edificações que tornam o solo impermeável e a 

canalização para escoamento pluvial, afetam a dinâmica hidrológica local pela 

redução dos espaços de infiltração da água das precipitações, 

consequentemente o volume que não infiltra percorre a superfície 

impermeabilizada, aumentando o escoamento superficial e a velocidade de 

escoamento e diminuindo o tempo de deslocamento da água das vertentes até 

o canal fluvial. As vazões máximas com a impermeabilização do solo tendem a 

aumentar, abrevia seu pico no tempo, e a vazão mínima diminuir, pela redução 

no volume de água no solo e no subsolo. 

Além disso, nas áreas urbanas obstáculos podem dificultar o 

escoamento superficial, representado a água, tais como obras de aterros, 

pontes e arruamentos intensificando as áreas de alagamento e de inundações. 

O resultado destas modificações no solo urbano acaba influenciando a 

dinâmica dos processos hidrológicos.  
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Torna-se cada vez mais necessário a realização de estudos 

que venham contribuir para o planejamento e gerenciamento da drenagem 

urbana, a fim de minimizar os impactos da urbanização na dinâmica 

hidrológica. 

A área de estudo do presente trabalho é a bacia hidrográfica do 

Cascavel – BHC, situada no município de Guarapuava, que por sua vez, 

localiza-se na microrregião Centro-Sul do estado do Paraná. A maior parte da 

cidade de Guarapuava (68,61%) está assentada sobre a bacia, enquanto que 

em sua unidade a BHC possui 59,07% de área rural e 41,03% de área urbana.  

O município de Guarapuava em 1960 contava com uma 

população de 96.947 habitantes, sendo que 80.585 pessoas, 83,12%, residiam 

no campo e 16.362 habitantes, 16,88%, na cidade (IBGE, 2013).No entanto a 

partir da década de 1970 inicia-se um processo de intensa urbanização em 

Guarapuava, visto que no início dos anos 1970 a população urbana passa a 

43.262 pessoas e na década seguinte esse número mais que dobra, vai a 

89.951 habitantes. Nos dias de hoje (2010) sua população urbana é de 153.098 

pessoas, equivalente a 91,42% do total de moradores no município. 

Este aumento populacional na área urbana fez com que a 

cidade de Guarapuava conhecesse um aumento de sua área territorial ocupada 

de 7,89 km2 em 1960 para 64,76 km2 em 2011, ou seja, um aumento 

percentual de 820,8% em um período de 51 anos. 

Esse fenômeno da urbanização em Guarapuava-PR acarretou 

em uma série de alterações na paisagem de Guarapuava, com transformações 

significativas, também, na drenagem urbana, principalmente para as sub-

bacias hidrográficas do Cascavel que foram ocupadas por obras urbanas, pois 

apresentam algumas mudanças na morfologia de seus canais derivados deste 

processo de ocupação, como canalizações em vários de seus trechos, outras 

alterações ocasionadas pelo despejo de esgoto, construções sobre seus leitos, 

acúmulos de sedimentos (naturais e tecnogênicos), e a impermeabilização do 

solo, que por sua vez modifica significativamente parte da dinâmica hidrológica 

nestes cursos d’água (aumento do escoamento superficial e da vazão). O 

objetivo principal da pesquisa realizada foi avaliar a dinâmica do processo 



20 
 

chuva-vazão em sub-bacias da BHC, com diferentes índices de 

impermeabilização do solo, em Guarapuava/PR. Além disso, identificou-se os 

tipos de uso e ocupação do solo na cidade de Guarapuava-PR e a relação 

existente entre a taxa de impermeabilização e dados sociais e/ou demográficos 

(densidade habitacional e renda da população). 

Neste contexto, preocupou-se em levantar dados que 

pudessem colaborar na avaliação dos impactos da impermeabilização do solo 

em bacias urbanizadas de cidades de porte e dinâmicas semelhantes a 

Guarapuava, a partir de estudos em quatro sub-bacias da BHC: sub-bacia 

hidrográfica do Monjolo – SBHM; sub-bacia hidrográfica do Barro Preto – 

SBHBP; sub-bacia hidrográfica do Carro Quebrado – SBHCQ; sub-bacia 

hidrográfica do Engenho. A primeira está localizada na área rural do município, 

com uma pequena porção no urbano, que serviu de bacia de controle, por 

apresentar-se quase totalmente permeável, e as demais, na cidade, com 

diferentes taxas de impermeabilização. 

Desta maneira a taxa de área impermeabilizada e a dinâmica 

da vazão fluvial nestas sub-bacias foram identificadas. Para tal, foram 

necessários: levantamento do tipo de uso e ocupação do solo, a partir da 

classificação de imagem orbital e mapeamentos referentes a vinte e sete de 

setembro de 2011; monitoramento da vazão nas sub-bacias, entre o período de 

agosto de 2012 a setembro de 2013; organização de dados sobre o número e a 

renda da população dos bairros de Guarapuava (Censo Demográfico de 2010 – 

IBGE); coleta, sistematização, manipulação e processamento de dados 

cartográficos em um Sistema de Informações Geográficas - SIG; 

levantamentos de dados de pluviosidade; trabalho de campo, os quais se 

pautaram principalmente na aquisição de dados fluviométricos, no auxílio e 

verificação de classes de uso do solo e registros imagéticos de alguns eventos 

de chuvas e inundações ocorridos em 2012 e 2013. 

O trabalho está organizado em quatro capítulos, além da 

introdução, considerações finais e as referências citadas ao longo do texto. 
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Na primeira parte apresenta-se o referencial teórico que deu 

suporte aos estudos e análises, a justificativa do tema e a sua problemática, 

bem como os objetivos da pesquisa.  

Na segunda parte faz-se um contexto da localização da área 

de estudo por meio de sua caracterização fisiográfica, utilizando de mapas de 

localização e temáticos. 

Na terceira parte relata-se quais foram os materiais utilizados e 

os caminhos metodológicos de cada etapa da pesquisa. 

Na quarta e última parte apresenta-se os resultados e as 

discussões, a partir da apresentação e análise dos dados obtidos: com o 

mapeamento do uso e ocupação do solo; e a dinâmica do processo chuva-

vazão nas sub-bacias estudadas com diferentes índices de impermeabilização 

do solo. Assim como da relação existente entre taxa de impermeabilização do 

solo e dados sociais e/ou demográficos, a densidade populacional e a renda.  
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1. REFERENCIAL TEÓRICO, JUSTIFICATIVA, 
PROBLEMÁTICA E OBJETIVOS 

 

1.1. A DINÂMICA HIDROLÓGICA NOS ESPAÇOS TERRESTRES 

 

A superfície terrestre tem cerca de 71% de sua área coberta 

por água em estado líquido, dos quais 97,5% aproximadamente, são águas 

salgadas. A água que existe na Terra está em movimento, em um processo 

denominado ciclo hidrológico, ou ciclo da água (TUCCI, 2009a). 

 

1.1.1. Ciclo Hidrológico e os processos hidrológicos 

 

O ciclo das águas é proporcionado pela força da gravidade e 

pela energia solar, que ocasionam a precipitação das microgotícolas de água 

após sua condensação na atmosfera e que ocasionam ainda, a evaporação 

das águas presentes nos mares, lagos, oceanos e nos continentes. 

As microgotícolas se agrupam, se tornam visíveis com o vapor 

d’água e juntamente com partículas de poeira e gelo formam um aerossol, 

surgem assim a nuvem, ou nevoeiro, quando esse aerossol surge junto ao 

solo. A transferência de água da atmosfera para a superfície terrestre ocorre 

principalmente pela precipitação (SILVEIRA, 2009). 

A água precipitada pode sofrer evaporação no seu trajeto para 

a superfície terrestre. Chegando à superfície ela pode ser interceptada pela 

cobertura vegetal e evaporar, ou o que excede a capacidade de interceptação 

é reprecipitada para o solo. No solo a água pode infiltrar e percolar através de 

seus poros, até que este fique saturado. Com a saturação, a água que chega à 

superfície do solo deixa de infiltrar e passa a escoar superficialmente. A água 

infiltrada pode ser absorvida pelos vegetais, que devolvem parte dela a 

atmosfera, por meio da evapotranspiração. Uma parte da água do solo pode 

percolar em direção ao lençol freático, que por sua vez tem sua contribuição 
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para o escoamento de base dos rios. Em todos os meios em que a água circula 

pela superfície da Terra, ela evapora para a atmosfera, de onde se pode dizer 

que o ciclo fecha e se reinicia (Figura 1.1). 

 

 
Figura 1.1 – Ciclo hidrológico 

Fonte: IGBP, 1993. 
 

 

Segundo Pinto (1976), os valores proporcionais para a 

distribuição da água nas fases do ciclo hidrológico são: de toda a água que 

atinge o solo, cerca de 25% chegam aos oceanos por escoamento superficial, 

e 75% retornam à atmosfera por evaporação, dos quais cerca de 40% vai 

precipitar-se diretamente sobre as águas oceânicas, e em torno de 35% volta a 

precipitar sobre o continente, e que irá se somar à contribuição de 

aproximadamente 65% derivados da evaporação das grandes massas líquidas, 

completando o ciclo. 

Outro dado, apresentado por Silveira (2009), sobre os dois 

fluxos principais entre a superfície terrestre e a atmosfera, a precipitação e a 

evapotranspiração, revela que no equilíbrio médio anual entre estes fluxos, 

tem-se que a evaporação direta do oceano corresponde a cerca de 85% do 

total evaporado e os outros 15% provém da evapotranspiração ocorrida nos 

continentes. Já para o balanço da precipitação, a atmosfera devolve cerca de 

77% do total precipitado aos oceanos, e 23% às terras continentais 
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Os processos pelos quais a água movimenta e muda de estado 

físico (gasoso, líquido e sólido), são denominados pela ciência hidrológica 

como processos hidrológicos, e os principais deles são: precipitação, 

interceptação, infiltração e percolação no solo, escoamentos fluviais e 

superficiais e evapotranspiração (KOBIYAMA; MOTA, 2011). 

 

1.1.1.1. Precipitação 

 

A precipitação é considerada como “a água proveniente do 

vapor de água da atmosfera depositada na superfície terrestre de qualquer 

forma” entre elas a chuva, o granizo e a neve. (HOLTZ, 1976, p. 7) 

Segundo Bertoni e Tucci (2009), a chuva é a forma mais 

comum de precipitação nas áreas tropicais e que mais contribuem para a 

vazão dos rios.  

Silveira (2009, p. 36) afirma que a chuva 

ocorre quando complexos fenômenos de aglutinação e 
crescimento de microgotícolas, em nuvens com presença 
significativa de umidade [...] e núcleos de condensação [...], 
formam uma grande quantidade de gotas com tamanho e peso 
suficientes para que a força da gravidade supere a turbulência 
normal ou movimentos ascendentes do meio atmosférico.  

 

O Granizo é um tipo de “precipitação que se origina de nuvens 

convectivas, como cumulonimbus, e que cai em forma de bolas ou pedaços 

irregulares de gelo, quando os pedaços têm formatos e tamanhos diferentes.” 

Sua formação está ligada à quatro condições específicas: 1) nuvens pesadas 

se formam com a união de temperaturas elevadas e um alto índice de umidade 

relativa do ar; 2) no interior dessas nuvens, ocorrem intensas correntes de ar, 

ascendentes e descendentes, onde a temperatura fica abaixo de -80°C; 3) o 

vapor d'água da atmosfera é empurrado para as regiões mais altas das 

nuvens, onde a temperatura é bem menor, e se congela; 4) congelado, o vapor 

adquire um peso maior que a gravidade, que a nuvem não consegue suportar, 

precipitando em forma de gelo (INMET, 2013). 
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A neve é um tipo de precipitação de cristais de gelo 

translúcidos e brancos, em geral em forma hexagonal e complexamente 

ramificados, formados diretamente pelo congelamento do vapor de água que 

se encontra suspenso na atmosfera. É produzida frequentemente por nuvens 

do tipo estrato, mas também pode se originar das nuvens do tipo cúmulo. Esse 

forma de precipitação ocorre quando a temperatura ambiente é muito baixa 

(igual ou inferior a 0ºC), uma vez que em geral a chuva começa a cair em 

forma de neve, mas vai derretendo em seu percurso à superfície, no entanto se 

a temperatura em todo o seu trajeto estiver fria o suficiente, o floco ainda estará 

congelado quando chegar à superfície da terra (INMET, 2013) 

De maneira geral as precipitações ocorrem em condições de 

instabilidade atmosférica, quando o gradiente térmico vertical1 é superior ao 

gradiente adiabático (seco e saturado)2. Isto significa que a massa de ar 

ascendente resfria-se mais lentamente que o ar envolvente, fazendo com que 

este ar ascendente torne-se cada vez menos denso, favorecendo desta 

maneira, seu movimento ascensional, este processo pode formar nuvens e 

processar-se a ocorrência de precipitação (AYOADE, 1996). 

A precipitação também pode acontecer quando ocorrer a 

condição de estabilidade condicional3. Esta situação está associada a dois 

fatores principais: 1) uma ascensão forçada de massas de ar (superfícies 

frontais, relevo), com magnitude capaz de elevar o ar até o nível de 

estabilidade neutra4; 2) um nível de umidade relativa suficientemente alto para 

que a elevação do ar leve à condição de condensação (AYOADE, 1996). 

                                            
1 A temperatura do ar atmosférico tende a diminuir à medida que se afasta da superfície 
terrestre, geralmente o resfriamento do ar ocorre em torno de 5⁰C a 8⁰C (média de 6,5⁰C) a 
cada 1.000 metros de altitude, essa variação depende de fatores como a época do ano, a 
natureza da superfície e os tipos de massas de ar.  
2 O resfriamento do ar não saturado é conhecido como Gradiente Adiabático Seco, tem um 
valor de 1⁰C a cada 100m de altitude, porém, quando o ar torna-se saturado, ocorre a 
condensação do vapor d’água com liberação de calor latente de condensação. Desta maneira 
o resfriamento do ar é mais lento, passando a uma taxa de 0,5⁰C a cada 100m de altitude, este 
é chamado de Gradiente Adiabático Saturado. 
3 Essa situação ocorre quando o Gradiente Adiabático saturado é menor que o Grau Térmico 
Vertical, este por sua vez, menor que o Gradiente Adiabático seco.  
4 Quando o ar ascendente está com a mesma temperatura da atmosfera envolvente. 
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A ascensão do ar pode ocorrer devido a três fatores: ação 

frontal das massas de ar; convecção térmica; e orografia (BERTONI; TUCCI, 

2009). 

A ação frontal de massas de ar ocasiona a precipitação 

ciclônica, mais conhecida nas regiões tropicais como chuvas frontais. São 

causadas pelo movimento vertical de massas de ar de regiões de alta pressão 

para regiões de baixa pressão. Tais diferenças de pressões são provocadas 

pelo aquecimento desigual da superfície terrestre. Quando duas massas de ar 

de características diferentes, (uma quente e outra fria) pode-se ter a formação 

de frente quente (a massa com ar mais aquecido toma o lugar do ar menos 

aquecido), no entanto, quando o contrário ocorre, há a formação de uma frente 

fria. O período e a intensidade das chuvas frontais são influenciadas pelo 

período de tempo que a frente permanece no local, e geralmente abrange 

áreas extensas (MENDONÇA; DANNI-OLIVEIRA, 2007; AYODE, 1996). Este 

tipo de precipitação é predominante em Guarapuava-PR (Figura 1.2). 

 

 
Figura 1.2 – Chuva frontal em Guarapuava-PR – outubro/2013. 

Fonte: http://g1.globo.com/pr/campos-gerais-sul/noticia/2013/10/frente-fria-provoca-ventos-de-
ate-115-kmh-e-chuva-no-interior-do-parana.html. (Foto: Catiana Calixto/G1 PR) 

 

A convecção térmica ocorre devido ao “movimento vertical de 

uma massa de ar ascendente, que é mais quente que o meio ambiente”. Esse 

fenômeno pode promover a formação de nuvens do tipo cumulus e 

cumulonimbus e a sua precipitação. Estas são conhecidas como precipitação 
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convectiva ou chuva convectiva, e são muito comuns nas regiões equatoriais e 

tropicais do planeta. Frequentemente são chuvas de grande intensidade e curta 

duração quando comparada às precipitações ciclônica e orográfica, atingindo 

pequenas áreas (AYOADE, 1996, p. 162; BERTONI; TUCCI, 2009). Este tipo 

precipitação ocorre na época do verão em Guarapuava (Figura 1.3). 

 

 
Figura 1.3– Formação de nuvens por convecção térmica, Guarapuava-PR, dezembro/2009.  

Fonte: http://www.guaranoticias.com.br/noticias/ler/id/2236/index.php 

 

Outra forma de ocorrer precipitação é por influência do relevo 

(orografia). São as precipitações ou chuvas orográficas (Figura 1.4) 

Uma massa de ar inicia a subida de acordo com a razão 

adiabática seca (-9,8⁰C/100m) sobre uma encosta da montanha e arrefece (1 a 

2). A 1000 m de altitude atinge o seu ponto de orvalho e passa a subir segundo 

a razão adiabática úmida. A taxa de arrefecimento diminui devido ao calor 

latente libertado na condensação e ocorre a formação de nuvens e eventual 

precipitação (2 a 3). À medida que o ar desce na encosta oposta, aquece de 

acordo com o gradiente adiabático seco. Desta maneira, o vento torna-se mais 

seco e quente que inicialmente (4 a 5) (PROCLIRA, 2007).  

Na encosta a jusante (barlavento) o ar é úmido. Na encosta a 

montante (sotavento) o ar é seco e permanece uma região seca onde 

dificilmente chove. 
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Figura 1.4 – Esquema demonstrativo da formação de precipitação orográfica. 
Fonte: PROCLIRA, 2007. 

 
 

Em áreas onde as precipitações pluviais são tipicamente 

frontais, há a probabilidade dos eventos terem um tempo maior de duração, 

porém com menor intensidade comparada a chuvas convectivas, que tendem a 

serem mais rápidas e mais intensas. 

Em Guarapuava no estado do Paraná, onde se localiza a área 

de estudo do presente trabalho, devido principalmente a dois fatores estáticos 

do clima, sua posição geográfica (paralelo de referência 25⁰ 21’ S) e sua 

altitude média (1.120 m), aliada, ao fato da atuação das massas de ar Polar 

Atlântica, Tropical Atlântica, Tropical Continental e Equatorial Continental, 

ocorrem chuvas o ano todo, com maior volume no trimestre do Verão e menor 

no Inverno. As chuvas convectivas são mais comuns no período mais quente, e 

nos outros períodos do ano ocorrem com mais frequência chuvas frontais. Em 

média o volume de chuva anual em Guarapuava é de 1.961 mm (THOMAZ; 

VESTENA, 2003). 
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1.1.1.2. Evapotranspiração 

 

A evaporação e a transpiração são fenômenos que acontecem 

quando a água em forma líquida se transforma em vapor de água e é 

transferida para a atmosfera (TUCCI; BELTRAME, 2009). 

“A evaporação é o processo natural pelo qual a água, de uma 

superfície livre (líquida) ou de uma superfície úmida, passa para a atmosfera na 

forma de vapor, a uma temperatura inferior a de ebulição” (CARVALHO; SILVA, 

2006, p. 81). 

Os vegetais por meio de suas raízes retiram água do solo e 

esta é perdida por ações físicas e fisiológicas, o que caracteriza a transpiração 

das plantas. O solo, quando úmido, também perde água por evaporação. 

Portanto a soma da transpiração das plantas e da evaporação da água no solo 

caracteriza a evapotranspiração (TUCCI e BELTRAME, 2009). 

A ocorrência da evapotranspiração (evaporação + transpiração) 

está diretamente relacionada com a temperatura do ar, ou seja, para que 

ocorra este fenômeno é necessário uma atuação da radiação solar, em que 

quanto maior for a energia maior será a possibilidade de evapotranspiração. 

Outros fatores também, condicionam a evapotranspiração, como: a umidade 

relativa do ar, onde quanto mais úmido o ar, menor será o nível de evaporação; 

temperatura da superfície; o vento, que modifica a camada de ar vizinha à 

superfície, substituindo uma camada muitas vezes saturada por uma com 

menor umidade relativa; e os aspectos fisiológicos dos vegetais, que ora 

permitem maior transpiração ora menor (CARVALHO; SILVA, 2006; TUCCI; 

BELTRAME, 2009;). 

A evapotranspiração é um importante componente do ciclo 

hidrológico e pode apontar para uma melhor compreensão do comportamento 

hídrico do sistema bacia hidrográfica, e subsidiar o planejamento do uso dos 

recursos hídricos. 
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1.1.1.3. Infiltração 

 

A infiltração é a entrada de água na camada superficial do solo. 

A partir do momento em que a água infiltra no solo, o movimento que ela segue 

é denominado percolação. Como é muito difícil distinguir a infiltração e a 

percolação, muitas vezes usam-se os termos como se fossem sinônimos 

(KOBIYAMA; LOPES; SILVA, 2007). 

Esses processos hidrológicos dependem de alguns fatores, 

como as características do solo, sua textura e porosidade, por exemplo. Em 

condições climáticas semelhantes há uma tendência de que os solos, cuja 

textura é arenosa, tenham uma maior taxa de infiltração em relação aos solos 

argilosos, por exemplo. Outro fator que contribui para uma maior ou menor 

capacidade de infiltração/percolação de água no solo é a presença de 

vegetação, pois as raízes das plantas possibilitam um sistema de caminhos 

preferenciais para a água, além disso, a fauna também pode influenciar, uma 

vez que tatus e minhocas podem deixar túneis e macroporos no solo 

(MARTINS, 1976a). 

Outros fatores que intervêm na infiltração se referem à 

interferência do homem no solo, tais como: a compactação ocasionada pelo 

tráfego de homens, veículos, animais de criação em pastagens, isso leva a 

uma relativa impermeabilização do solo; o ato de arar e cultivar a terra, que 

pode aumentar a permeabilidade do solo; e o uso e ocupação do solo com 

construções e revestimentos como asfalto e concreto (MARTINS, 1976a). Este 

último fator ocasiona a impermeabilização do solo, reduzindo drasticamente a 

capacidade de infiltração, favorecendo a ocorrência do escoamento superficial. 

Conforme a água vai infiltrando na superfície solo, as camadas 

superiores ganham umidade de cima para baixo. Enquanto há a contribuição 

de água, o aspecto de umidade do solo tende a saturação em toda a sua 

profundidade, ocorrendo primeiro na superfície. No entanto, a infiltração 

derivada de chuvas dificilmente consegue saturar o solo em toda sua 

profundidade, geralmente são apenas as camadas mais próximas da superfície 

que ficam saturadas. À medida que não há mais contribuição de água, a 
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umidade tende a se inverter no solo, as camadas mais superficiais ficam 

menos úmidas, enquanto as mais profundas ganham umidade (SILVEIRA; 

LOUZADA; BELTRAME, 2009). 

 

1.1.1.4. Escoamento  

 

O escoamento é o deslocamento da água precipitada na 

superfície da bacia, nos rios, canais e reservatórios (TUCCI, 2009b). 

A água que chega ao solo pode infiltrar e parte escoa na 

subsuperfície e pela superfície. Em algumas áreas a água infiltrada pode, 

posteriormente, aflorar na superfície como fonte para novo escoamento 

superficial (CARVALHO; SILVA, 2006).  

Muitos são os fatores que interferem no escoamento, os 

principais são: a intensidade, a quantidade e a duração da precipitação; a 

umidade antecedente; a área da bacia; as características topográficas da 

bacia; as condições e características do solo como sua permeabilidade e 

capacidade de infiltração; constituição geológica do subsolo; obras que visam o 

controle e/ou o uso da água, como barragens, retificação, canalização de 

cursos de água, irrigação ou drenagem do terreno (MARTINS, 1976b; 

CARVALHO; SILVA, 2006). 

O escoamento geralmente é definido em superficial, 

subsuperficial e subterrâneo. 

Escoamento superficial se caracteriza pelo fluxo do excesso de 

precipitação na superfície do solo e nos canais/cursos de drenagem. O 

escoamento subsuperficial é o que ocorre no nível das raízes da vegetação. O 

escoamento subterrâneo é o fluxo que atinge o aquífero (MARTINS, 1976b; 

TUCCI, 2009c). 

O escoamento superficial pode ser gerado pelo excedente de 

infiltração (hortoniano) e por saturação do solo (TUCCI, 2003). 
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Nas áreas urbanas, a impermeabilização do solo, deixam áreas 

impermeáveis, nelas praticamente todo o volume precipitado é escoado, ou 

seja, existe um predomínio do escoamento hortoniano. 

A quantidade de água que escoa é obtida medindo-se a vazão, 

que é a principal grandeza que caracteriza um escoamento. Geralmente ela é 

expressa em metros cúbicos por segundo (m³/s) ou em litros por segundo (L/s) 

(CARVALHO; SILVA, 2006). 

Os dados de vazão são importantes nas áreas urbanas onde o 

escoamento é potencializado pelas obras hidráulicas e pela impermeabilização 

do solo. Neste sentido, ao se tratar de alterações hidrológicas promovidas pela 

urbanização deve-se levar em conta o aumento do escoamento superficial. 

O escoamento superficial é um elemento importante na análise 

das alterações nos processos hidrológicos provocados pela urbanização. 

Dos fatores que intervém na dinâmica do escoamento 

superficial, no caso das áreas urbanizadas destacam-se: o tipo e cobertura do 

solo (solos compactados e/ou impermeabilizados interferem na taxa de 

infiltração da água e na capacidade de retenção de água sobre sua superfície); 

topografia (que influencia na velocidade de escoamento da água sobre o solo, 

como também na condição de armazenamento de água sobre este, quanto 

maior o declive da área menor sua capacidade de armazenar superficialmente 

a água); rede de drenagem (uma rede muito densa e ramificada tende a 

permitir um aumento do escoamento superficial); obras hidráulicas (obras que 

visem a drenagem proporcionam o aumento da velocidade do escoamento 

superficial, enquanto obras que se destinem a contenção do escoamento 

superficial acabem reduzindo a vazão máxima na bacia) (PRUSKI et al., 2003). 

O desenvolvimento urbano proporciona a impermeabilização 

do solo por meio de obras, como as variedades de edificações, as ruas, as 

calçadas e pátios, entre outros. Com isso, a água que infiltrava passa a escoar 

pelas ruas e condutos construídos pelas obras de drenagem urbana, gerando 

um aumento do escoamento superficial. Uma parte do volume das chuvas que 

antes da urbanização, infiltrava no solo, escoava lentamente pela superfície do 



33 
 

solo e ficava retido pelas plantas, passa a escoar no canal, exigindo maior 

capacidade de escoamento das seções transversais fluviais (TUCCI, 2005). 

Portanto, a impermeabilização provoca um impacto 

considerável na dinâmica do escoamento superficial, que uma vez aumentado, 

pode gerar uma maior frequência e magnitude nas inundações ribeirinhas, 

estas podem ocasionar desastres naturais, quando junto às áreas de 

inundação do canal há ocupações populacionais. 

 No contexto da hidrologia, os processos hidrológicos tem 

como base principal a unidade territorial da bacia hidrográfica, a qual será 

abordada em alguns de seus principais aspectos na sequência do texto. 

 

1.2. A BACIA HIDROGRÁFICA E SUA RELAÇÃO COM OS PROCESSOS 

HIDROLÓGICOS 

 

A bacia hidrográfica se constitui numa escala territorial para a 

análise dos processos hidrológicos que compõe o ciclo da água, entendida 

como uma área onde as águas precipitadas são captadas e convergidas, por 

escoamento, para um único ponto de saída, o exutório, e é composta 

basicamente de “um conjunto de superfícies vertentes e de uma rede de 

drenagem formada por cursos de água que confluem até resultar um leito único 

no exutório.” (SILVEIRA, 2009, p.40). 

Uma paisagem pode conter certa quantidade de bacias 

hidrográficas drenando suas águas para um mesmo reservatório, como um 

oceano ou um lago. Portanto, o tamanho de uma bacia pode variar de alguns 

milhares de quilômetros quadrados a poucos metros quadrados de área. As 

bacias podem estar articuladas entre si por meio de divisores de água, e 

drenam em direção a um único canal, constituindo um sistema de drenagem 

hierarquicamente organizado (COELHO NETTO, 2011). 

Segundo o Decreto n° 94.076, de 5 de março de 1987, que 

institui o Programa Nacional de Microbacias Hidrográficas – PNMH, a 
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microbacia é a unidade ideal para o planejamento integrado do manejo dos 

recursos naturais. O Ministério da Agricultura, órgão que supervisiona o PNMH, 

define microbacia hidrográfica como uma área fisiográfica drenada por um 

curso d’água ou por um sistema de cursos d’água integrados e que afluem, 

para um leito ou para um espelho da água (BRASIL, 1987). 

Há várias definições para microbacia, algumas delas baseiam-

se no tempo de concentração menor que uma hora, outras, pelo tamanho da 

área, menores que 2,5 km², e/ou que 20.000 ha. No entanto, há um consenso 

de que para os estudos dos recursos naturais a unidade bacia hidrográfica é o 

recorte ideal (KOBIYAMA; GIGLIO, 2011). 

A Lei das Águas do Brasil decreta a bacia hidrográfica como 

sendo a unidade de planejamento dos recursos hídricos da União, através do 

decreto 9.344 de 08 de janeiro de 1997, a bacia hidrográfica é a unidade 

territorial para implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e 

atuação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos 

(BRASIL, 1997; 2012).  

Esta afirmação se justifica pelo fato de que o solo, a água e os 

nutrientes são coordenados dentro da bacia, tais matérias circulam na bacia, 

com uma dinâmica governada pelo comportamento da água (KOBIYAMA; 

GIGLIO, 2011). 

Uma bacia hidrográfica pode ser desmembrada em várias sub-

bacias de acordo com seu ponto de saída (Figura 1.5). 

 
Figura 1.5 – Bacia hidrográfica e sub-bacias delimitadas por pontos de saídas e curvas de nível 

Fonte: COELHO NETTO, 2011. 
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Para a delimitação das bacias deve ser considerado os seus 

limites, ou divisores de água.  O divisor de água pode ser considerado como a 

linha que representa os limites da bacia, determinando o sentido de fluxo da 

rede de drenagem e a própria área de captação da bacia hidrográfica 

(SILVEIRA, 2009).  

Na maior parte das vezes consideram-se os limites da bacia a 

partir de curvas de nível. A partir dos pontos de cotas mais elevadas delimita-

se uma linha da divisão topográfica, dividindo o escoamento superficial das 

precipitações entre bacias adjacentes. 

Os leitos fluviais são considerados os espaços ocupados pelo 

escoamento das águas. Conforme a frequência de descarga e a topografia da 

bacia, os leitos podem ser classificados em leito de vazante, leito menor, leito 

maior e leito maior excepcional (CUNHA, 2011) (Figura 1.6). 

 

 
Figura 1.6 – Tipos de leitos fluviais 
Fonte: adaptado de CUNHA, 2011. 

 

O leito de vazante é ocupado pelas águas no escoamento de 

vazante, ou seja, é o espaço ocupado pelo escoamento das águas baixas, 

acompanhando a linha de maior profundidade do canal (talvegue). O leito 

menor é um espaço com margens geralmente bem definidas, e no qual a 

frequência de escoamento é suficiente para impedir o estabelecimento de 

vegetação. O leito maior ou sazonal é ocupado nas cheias que ocorrem 
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regularmente, pelo menos uma vez no ano. O leito maior excepcional 

compreende o espaço ocupado pelas cheias que ocorrem com frequência 

irregular, e com períodos não inferiores a um ano (CUNHA, 2011). 

A bacia hidrográfica tem um papel hidrológico importante, qual 

seja, o de converter uma entrada de volume concentrada no tempo 

(precipitação) em uma saída (escoamento) de forma mais distribuída no tempo, 

principalmente, pela evapotranspiração e pelo escoamento fluvial. 

Este papel hidrológico da bacia hidrográfica pode se alterar de 

acordo com o uso e ocupação do solo. 

A figura 1.7 apresenta três exemplos representativos do 

escoamento de acordo com diferentes uso e ocupação do solo. A seta vertical 

representa as perdas combinadas a infiltração, interceptação e 

armazenamento. A seta horizontal representa a proporção que é escoada na 

superfície. Nota-se que o escoamento superficial em terras cultivadas é cerca 

de quatro vezes maior do que em áreas florestais e em ocupações urbanas, 

devido à impermeabilização do solo, este índice pode ser nove vezes maior, ou 

seja, há um escoamento superficial “total” (MARSH; KAUFMAN, 2013 p. 364). 

A influência da urbanização no aumento do débito fluvial 

apresenta uma grande diferença quanto ao seu comportamento. Analisando o 

comportamento do hidrograma (relação da vazão no tempo) nas áreas rural e 

urbana, levando em conta eventos idênticos, percebe-se claramente que a área 

urbana apresenta uma maior concentração do fluxo fluvial enquanto na área 

rural, o regime fluvial é mais regular (Figura 1.8). 
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Figura 1.7 – A influência do uso do solo no coeficiente de escoamento.  

Fonte: adaptado de Marsh; Kaufman, 2013. 
 

 

 

 
Figura 1.8 – Hidrograma hipotético de bacia urbana e rural 

Fonte: adaptado de Tucci, 2003. 
 

 

Este comportamento diferenciado nas bacias do regime fluvial, 

com diferentes graus de impermeabilização demonstrado no hidrograma, 

(a) (b) 

(c) 
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evidencia que o escoamento nos cursos d’água 

urbanos responde mais aceleradamente à precipitação em relação às 

captações rurais. A vazão de pico é antecipada na área urbana, com aumento 

do volume de escoamento superficial e também da vazão máxima (TUCCI, 

2003). 

Dentre os vários parâmetros de estudos da dinâmica dos 

processos hidrológicos em uma bacia hidrográfica tem-se a medição do fluxo 

de água, a vazão5 ao longo de um tempo, o qual permite conhecer o regime 

fluvial da bacia e dos cursos d’água.  

Esses dados são importantes para o planejamento do uso dos 

recursos hídricos, previsão de cheias, gerenciamento de bacias hidrográficas, 

saneamento básico, abastecimento público entre outros estudos ambientais 

que estão relacionados à água (IBIAPINA et al., 2007). 

A bacia hidrográfica quando ocupada por usos tipicamente 

urbanos podem sofrer alterações significativas em sua paisagem. A ação 

humana é predominante, e as mudanças são intensas e rápidas. 

A urbanização apresenta três grandes ações modificadoras no 

ambiente: a retirada da vegetação e do solo; o revestimento do terreno com 

concreto e asfalto; e principalmente, o rápido escoamento da água 

provenientes das precipitações.  

Para os estudos hidrológicos, o grau de urbanização é avaliado 

com a taxa de áreas impermeabilizadas. Esta impermeabilização por sua vez, 

provoca mudanças significativas no comportamento da dinâmica hidrológica, 

principalmente na infiltração e no escoamento. 

A seguir apresenta-se os impactos da urbanização na dinâmica 

dos processos hidrológicos, principalmente nas águas superficiais. 

 

                                            
5 É o volume de água que passa entre dois pontos por um dado período de tempo. 
Normalmente, é expressa em metros cúbicos por segundo (m3/s) (Brasil/Embrapa, 2007, p.1). 
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1.3. URBANIZAÇÃO E SEUS IMPACTOS NOS PROCESSOS 

HIDROLÓGICOS 

 

1.3.1. A urbanização brasileira 

 

A concentração fundiária e a modernização do campo 

estimulam os fluxos migratórios para as cidades brasileiras, reforçando uma 

tendência que a industrialização já havia iniciado, a concentração populacional 

em cidades.  

A modernização foi responsável por maior articulação cidade-

campo. Isso diminuiu a importância das cidades pequenas e reforçou a das 

grandes. Embora até 1985 a industrialização tenha se mantido concentrada em 

São Paulo, as cidades brasileiras aumentaram em tamanho e número 

(SPOSITO, 2001). 

O impulso conhecido pela urbanização brasileira deve ser 

entendido como parte do nosso processo de industrialização, pelas 

possibilidades e necessidades oriundas da ampliação do consumo e da 

constituição de uma classe média urbana no Brasil. 

Dadas as condições econômica, política e social, o Brasil 

conheceu um fenômeno de urbanização que ocorreu de uma forma intensa, 

acelerada e desordenada, a partir da década de 1950 quando a população 

urbana era de 36%, passando a 45% em 1960, e em 1970 já era de 56%, em 

1980 chega a 68%, e em 2010 essa proporção alcançou o índice de 84% 

(Figura 1.9) (IBGE, 2011, 2013). 
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Figura 1.9 – Distribuição da distribuição da população urbana e rural no Brasil, 1950 a 2010 
Fonte: IBGE: Censo Demográfico, 2010; Estatísticas do Século XX, 2013. 
 
 

O período entre os meados da década de 1980 e o final do 

século XX foi marcado por novas formas de articulação da economia brasileira 

ao capitalismo internacional, estabelecendo a caracterização das cidades 

médias brasileiras, que, na atualidade, se dá pelo aspecto funcional, ou seja, 

continuamente encontra-se agregada ao significado de seus papéis regionais e 

ao potencial de comunicação e articulação proporcionado por suas situações 

geográficas, tendo o consumo uma função mais importante que a produção na 

estruturação dos fluxos que definem o papel intermediário dessas cidades 

(SPOSITO, 2001). 

Segundo Tucci (2005), a urbanização traz problemas 

relacionados a infraestrutura, destacando a grande concentração de população 

em pequena área; o aumento da periferia; a urbanização espontânea (sem 

planejamento), ocupando áreas de risco a inundações e escorregamentos. 

São vários os problemas socioambientais que surgem devido à 

forma da urbanização no Brasil. Entre os vários problemas que podem ocorrer 

na cidade por conta da forma de uso e ocupação do seu espaço, destacam-se: 

a poluição atmosférica, sonora e dos recursos hídricos; os processos de erosão 

do solo, de deslizamento de terras em encostas de morros, as inundações, os 

1950 1960 1970 1980 1991 2000 2010

Rural 33.161.506 38.987.526 41.603.839 39.137.198 36.041.633 31.835.143 29.830.007

Urbana 18.782.891 32.004.817 52.904.744 82.013.375 110.875.826 137.755.550 160.925.792

Total 51.944.397 70.992.343 94.508.583 121.150.573 146.917.459 169.590.693 190.755.799

Rural 63,8% 54,9% 44,0% 32,3% 24,5% 18,8% 15,6%

Urbana 36,2% 45,1% 56,0% 67,7% 75,5% 81,2% 84,4%
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alagamentos e o assoreamento de cursos d´água; a ausência de áreas verdes; 

a produção e deposição dos resíduos sólidos e líquidos em locais impróprios; e 

a enorme desigualdade social (SPOSITO, 2005). 

Tucci (2008) destaca que a gestão da cidade envolve 

componentes de estrutura, tais como: Plano Diretor Urbano, que é a parte da 

gestão que planeja o uso e a ocupação do solo; o planejamento da 

infraestrutura da cidade relacionada às vias de circulação, água, energia, e 

sistemas de comunicação e transporte; e a gestão do meio ambiente urbano 

que envolve a avaliação e aprovação de projetos, monitoramento, fiscalização 

e pesquisa para a busca de um desenvolvimento urbano que seja, em termos 

socioambientais, o mais equilibrado possível. 

No município de Guarapuava, o processo de urbanização não 

foi diferente do contexto nacional, todavia deu-se tardiamente, mais 

especificadamente, a partir da década de 1970. Os fatores econômicos e 

políticos foram os principais impulsionadores do desenvolvimento do município 

e do crescimento urbano em Guarapuava, uma vez que desde a sua formação 

em 1819, até 1970, a sua população estava concentrada na área rural, cenário 

que foi drasticamente alterado a partir da década de 1980, período seguinte a 

população urbana ultrapassa a rural (SILVA, 1995; IBGE, 2011, 2013). 

Esse processo de urbanização das cidades brasileiras, 

associado à ausência de planejamento, e a proliferação de ocupações 

irregulares, são responsáveis por uma gama de problemas socioambientais. 

Em Guarapuava a intensidade da urbanização tornou as 

relações sociais e econômicas mais complexas, proporcionando uma grande 

demanda por espaços de moradia, e ocasionou uma série de problemas 

socioambientais, como a poluição do solo e da água e a “marginalização de 

parte da população” (VESTENA; SCHMIDT, 2009, p.69). 

Os impactos ocasionados pela urbanização, em especial os 

efeitos da impermeabilização do solo objeto principal da pesquisa serão 

destacados a seguir. 
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1.3.2. Os efeitos da urbanização sobre as águas 

 

Tucci (2005) evidencia alguns problemas relacionados com a 

infraestrutura de água no ambiente urbano, tais como: a falta de tratamento de 

esgoto; aumento de resíduos sólidos lançados aos rios; perda da qualidade da 

água; falta de implementação de rede de drenagem urbana; a ocupação da 

área de inundação ribeirinha; a impermeabilização e canalização dos rios 

urbanos; sendo estes três últimos os que contribuem sobremaneira para ao 

aumento da vazão de cheia dos rios, o que associado à ocupação das áreas de 

risco, proporcionam os desastres naturais decorrentes das inundações. 

Nesta pesquisa, dentre os problemas causados pela 

urbanização e crescimento da cidade, quer se enfatizar àqueles que se referem 

às alterações na dinâmica dos processos hidrológicos, associados 

principalmente à impermeabilização do solo, que pode potencializar no 

aumento das áreas inundáveis. 

A impermeabilização do solo na cidade se dá por meio de 

obras como: a construção de edificações e obras de infraestrutura como as 

residências, ruas, calçadas e pátios, com essas obras, onde antes a água 

infiltrava, ela passa a escoar, aumentando o escoamento superficial. Portanto, 

“o volume que escoava lentamente pela superfície do solo e ficava retido pelas 

plantas, pelos efeitos da urbanização, passa a escoar através das superfícies 

impermeáveis, condutos e canais”. (TUCCI, 2006, p.72). 

Os principais efeitos para as variáveis do ciclo hidrológico, 

principalmente, evapotranspiração, precipitação, escoamento e infiltração, se 

dá pela redução da infiltração e aumento do escoamento superficial, em que a 

água que deixa de infiltrar, permanece na superfície. O deslocamento desta 

água se torna mais rápido fazendo com que as vazões máximas também 

aumentem (TUCCI, 2006). 

O aumento do escoamento superficial resulta em aumento do 

pico das cheias, que por consequência contribui para o aumento da área de 

inundação da várzea dos cursos d´água. Este processo está diretamente 

relacionado com as modificações na bacia hidrográfica, que faz com que haja 
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um aumento da velocidade do escoamento e uma diminuição no tempo de 

concentração e recessão (PORTO et al., 2009). 

Além dos efeitos já citados, o crescimento da cidade 

potencializa outros efeitos como, por exemplo, o aumento da produção de 

sedimentos, resultado da retirada da vegetação; o aumento da produção de 

resíduos sólidos que pode ocasionar a obstrução das galerias pluviais e 

canalizações e da contaminação das águas; a degradação da qualidade das 

águas superficiais e subterrâneas, pois o escoamento faz uma verdadeira 

lavagem das ruas, transportando vários tipos de resíduos, e as ligações 

clandestinas de esgoto lançam diretamente no rio e/ou no solo seus efluentes 

contaminados (TUCCI, 2008). 

Tucci (2008) aponta que a desorganização na implantação da 

infraestrutura urbana é também um fator de alteração das águas urbanas. 

Obras como pontes e taludes de estradas podem provocar a obstrução do 

escoamento. A seção do escoamento geralmente é reduzida por aterros de 

pontes e para construções em geral. Além das galerias pluviais, os vários 

canais, condutos e rios sofrem com a deposição de resíduos sólidos e 

sedimentos. A concepção e execução de projetos e obras de drenagem 

inadequadas, com diâmetros que diminuem a jusante, drenagem sem 

esgotamento, entre outros, também contribuem para agravar os processos de 

alteração nos cursos fluviais. 

Na cidade de Guarapuava pode-se observar vários alterações 

nos cursos fluviais, como os citados acima (Figuras 1.10, 1.11 e 1.12). 
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Figura 1.10 – Obstrução (ponte/rua) no arroio Engenho – Guarapuava – jun./2013 

Fonte: Autor, 2013. 
 

 
Figura 1.11 – Resíduos sólidos retidos no arroio Barro Preto – Guarapuava – jun./2013 

Fonte: Autor, 2013. 
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Figura 1.12 – Construções sobre trecho do arroio Carro Quebrado – Guarapuava – abr./2012 

Fonte: autor, 2012. 
 

A impermeabilização do solo é responsável pelo aumento do 

escoamento superficial, que por sua vez aumentam os picos de cheia. Além 

disso, também potencializa outros efeitos que dependem da infraestrutura 

urbana (galerias, condutos, canais, pontes) e de questões sociais (despejo de 

lixo e esgoto, ocupações em canais e/ou várzeas). 

O conjunto destes efeitos são os principais responsáveis pelo 

aumento da frequência de inundações em áreas de várzeas dos rios, locais 

que deveriam não ser ocupados, mas que geralmente é usada para edificações 

habitacionais de pessoas de baixa renda, uma vez que estes não possuem 

condições financeiras para morarem em regiões da cidade que são 

consideradas adequadas. 

Essas inundações em áreas ribeirinhas ocorrem quando o leito 

maior dos rios é inundado. Isso ocorre de forma natural devido a variabilidades 

temporal e espacial da precipitação e do escoamento na bacia hidrográfica. 

Quando essa área do leito maior é ocupada por obras e/ou pessoas pode 

haver impactos socioeconômicos, caracterizando-se como um desastre natural 

(TUCCI, 2006; GOERL; KOBIYAMA, 2005). 



46 
 

É importante ressaltar que a mídia muitas vezes trata os 

desastres naturais de maneira equivocada, como afirma Nascimento (2012), 

utilizando os termos enchente e inundação como sinônimos. Goerl e Kobiyama 

(2005, p. 3, grifo nosso) destacam que “quando as águas do rio elevam-se até 

a altura de suas margens, contudo sem transbordar nas áreas adjacentes, é 

correto dizer que ocorre uma enchente. A partir do momento em que as águas 

transbordam, ocorre uma inundação”, e consequentemente pode ocasionar 

um desastre natural6. (Figura 1.13). 

 

 

 
Figura 1.13 – Elevação do nível de um rio provocada pelas águas da chuva, do nível normal a 

inundação. 
Fonte: KOBIYAMA; GOERL, 2005. 

 
 

As inundações são classificadas de modo geral em graduais e 

bruscas. As inundações graduais acontecem de uma maneira mais lenta. A 

elevação do nível das águas e o consequente transbordamento ocorrem 

gradualmente. Sua ocorrência se dá quando chuvas de grande intensidade e 

longa duração promovem a elevação gradual do nível da água na área próxima 

                                            
6 A ONU (1992, p. 27) define desastre natural como "uma grave perturbação do funcionamento 
de uma sociedade, causando prejuízos humanos, materiais ou ambientais generalizados que 
excedem a capacidade da sociedade afetada para lidar apenas com seus próprios recursos. 
Desastres são geralmente classificadas de acordo com sua velocidade de início (súbito ou 
lento), ou de acordo com a sua causa (natural ou provocada pelo homem).” 
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às margens dos rios que por determinados períodos permanece seca, ou seja, 

na planície de inundação. Este tipo de inundação está associado a grandes 

rios, e possui em geral, uma sazonalidade e um período de retorno que 

podemos prever (GOERL; KOBIYAMA, 2005). 

Como o próprio nome diz, as inundações bruscas acontecem 

repentinamente, o que não permite uma previsão acertada, deixando pouco 

tempo de alerta para o local onde elas ocorrem. A maior parte das inundações 

bruscas é ocasionada em decorrência de chuvas convectivas regionais ou 

locais. Popularmente são chamadas de enxurradas (CANHOLI, 2005). 

Geralmente as inundações bruscas estão associadas a um 

tempo de concentração de até 6 horas. No entanto, este tempo é muito 

variável, pois dependem de outros fatores além da quantidade da chuva e da 

resposta do canal fluvial, como chuva antecedente, relevo, uso e ocupação do 

solo, impermeabilização, quantidade de rios retificados e/ou canalizados, 

cobertura vegetal e outros (TUCCI, 2007). 

Desta maneira pode-se afirmar que o uso e ocupação do solo 

com atividades urbanas provoca uma série de impactos sobre a dinâmica 

hidrológica, principalmente nas águas fluviais e pluviais.  

A impermeabilização pode ser considerada um dos mais fortes 

fatores destes impactos, considerando que não apenas a cobertura 

impermeável das vias públicas e das edificações residenciais, comerciais, 

industriais e para serviços públicos, mas também levando em conta as obras 

de drenagem, entre elas a retificação e canalização dos rios presentes na 

cidade, que muitas vezes impermeabilizam o próprio leito fluvial. 

É importante evidenciar que o processo de urbanização, a 

forma de distribuição da ocupação da cidade, o relevo (altitude, declividade), a 

geologia, o solo (arenoso, argiloso, siltoso), a rede de drenagem (forma da 

bacia, densidade da drenagem), o regime pluviométrico (chuvas), são fatores 

que precisam ser considerados de forma particular para cada realidade, uma 

vez que estes variam e influenciam de maneira diferenciada. 
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1.4. URBANIZAÇÃO E SUA IMPLICAÇÃO NOS PROCESSOS 

HIDROLÓGICOS EM GUARAPUAVA: ELEMENTOS PARA 

CONSTRUÇÃO DA HIPÓTESE DO TRABALHO 

  

O município de Guarapuava, até 1970/1980, teve sua 

população concentrada na área rural, cenário que foi drasticamente alterado a 

partir deste período (GOMES; VESTENA, 2013).  

Atualmente conta com uma população de 167.463 habitantes, 

dos quais 153.098 (91,42%) estão na área urbana (IBGE, 2011). Portanto 

pode-se afirmar que a crescente chegada de população à área urbana de 

Guarapuava consequentemente proporcionou demanda por novos espaços e 

pode ter gerado a impermeabilização de grandes áreas. 

Guarapuava pode ser enquadrada no perfil de cidade média 

que conheceu um crescimento intensamente acelerado e desordenado, uma 

vez que sua articulação com outras regiões do país e do mundo dinamizou-se 

recentemente. Embora ainda esteja em processo de ampliação e qualificação 

das atividades terciárias desenvolvidas, Guarapuava possui o papel de polo na 

região, já que os demais municípios de seu entorno são carentes de 

atendimentos neste setor (SILVA, 1995). 

Este papel da cidade provocou entre outras dinâmicas, 

alterações representativas na malha urbana, modificando a paisagem urbana, 

devido principalmente à sua expansão significativamente ampliada nas últimas 

décadas. 

A urbanização de Guarapuava se deu de uma forma mais 

intensificada a partir do período de 1970/80, quando a população urbana 

aumentou de 43.262 habitantes para 89.952, neste intervalo de 10 anos (Figura 

1.14) (IBGE, 2013). 
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Figura 1.14 – Distribuição da população urbana e rural em Guarapuava-PR, 1950 a 2010 

Fonte: IBGE: Censo Demográfico, 2011; Estatísticas do Sec. XX, 2013. 
 

 

Segundo Silva (1997) o município teve um aumento 

populacional entre 1950 e 1980, ocasionado pelo fato da região ser uma área 

de expansão da agricultura no estado do Paraná. Isso se deve à mudança da 

dinâmica econômica regional, qual seja, a decadência da pecuária extensiva 

baseada na ocupação dos campos naturais e a entrada definitiva da agricultura 

moderna nestes espaços, e ainda vinculada a um grande investimento estatal 

nas estradas de rodagem. 

A partir dos dados dos censos do IBGE (2013), verifica-se que 

no período entre as décadas de 1980 e 1990, em relação à população rural, 

houve um decréscimo de cerca de 23%, enquanto a população urbana 

aumentou em 18,98%. No período seguinte, entre as décadas de 1990 e 2000, 

o êxodo rural no município é de quase 75% e a população urbana tem um 

crescimento de 32,4%. Desta maneira no período de duas décadas a taxa de 

urbanização de Guarapuava salta de 56,7% (1980) para 91,3% (2000). 

Considerando proporcionalmente, este acréscimo pode não ser 

tão representativo, no entanto, acompanhado dos números absolutos, a 

evidência de uma explosão demográfica na cidade de Guarapuava nos últimos 

30 anos fica muito clara: um contingente populacional urbano de 89.951 

habitantes em 1980 para 153.098 em 2010, ou seja, 63.147 pessoas passaram 

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

Rural 61947 80585 67639 68636 52551 13467 14365

Urbana 5189 16362 43262 89951 107022 141694 153098

Total 67136 96947 110901 158587 159573 155161 167463

Rural 92,27% 83,12% 60,99% 43,28% 32,93% 8,68% 8,58%

Urbana 7,73% 16,88% 39,01% 56,72% 67,07% 91,32% 91,42%
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a viver na cidade de Guarapuava, que já havia recebido entre 1960 e 1980, 

73.589 novos habitantes. 

   Portanto, evidencia-se um intenso fluxo rural/urbano ocorrido 

recentemente, fato que corrobora para o aumento de uma série de problemas 

socioambientais na cidade já apontados por Vestena e Schmidt (2009, p.69): 

“destinos dos resíduos domésticos, forma de tratamento das questões 

referentes aos rios que drenam a cidade e marginalização de parte da 

população”. 

A população que veio para a cidade nos últimos 30 anos é 

constituída por um contingente expropriado do campo pela modernização do 

processo produtivo agrícola, e ao se dirigir a cidade sem qualificação técnica 

para os trabalhos urbanos, enfrenta a falta de emprego e consequentemente a 

exclusão social, indo ocupar áreas impróprias, tais como as áreas de 

preservação permanente dos rios urbanos. 

Esse “novo” perfil deste processo resultou em uma maior 

especialização dos serviços urbanos, trazendo com isso, uma profunda 

modificação nos hábitos de consumo da população, que por sua vez cria a 

necessidade de “uma ampliação da capacidade e qualidade dos serviços 

públicos como educação, saúde, infraestrutura, transporte, energia, 

comunicação e saneamento.” (SILVA, 1997, p. 39) 

Paralelo ao processo de urbanização, a cidade conhece um 

grande crescimento horizontal de sua área. Além disso, há uma diferenciação 

entre os espaços ocupados no perímetro da cidade, tanto em densidade 

populacional, quanto em qualidade de serviços e equipamentos oferecidos. A 

valorização dos espaços melhores estruturados reflete na diversidade da 

ocupação e uso do solo da cidade.  

Na porção central e arredores, concentra-se a população de 

maior renda, pois possuem condições para adquirir os lotes mais valorizados, 

que são os que contam com equipamentos urbanos de qualidade, e na 

periferia, em locais cada vez mais distantes da área central, é a população de 

baixa renda que ocupa, cujo atendimento aos serviços públicos são 

precarizados (SILVA, 1995). 
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No entanto, a partir da década de 1990, há outro 

direcionamento e um novo modelo de expansão dos loteamentos em relação 

às áreas de ocupação e ao tamanho dos lotes. Esta dinâmica trouxe um 

processo de densificação da ocupação em algumas áreas da cidade (GOMES; 

VESTENA, 2013). 

Portanto, Guarapuava conhece um crescimento intenso e 

desordenado de seu espaço urbano, fazendo com que sua paisagem seja 

significativamente alterada, sem que estas mudanças sejam devidamente 

planejadas, pois, como afirma Gomes (2012, p. 199), a: 

[...] cidade cresceu horizontalmente sobre um relevo 
suavemente ondulado, permeado por nascentes e rios, que 
cruzam de leste para oeste o perímetro urbano. As 
particularidades desse espaço, quanto a adequação ao uso e 
ocupação do solo, em função das condições físicas, não foi 
objeto de preocupação da sociedade local, tampouco do poder 
público. O resultado são os conflitos ambientais expressos na 
paisagem.  

 

A ocupação urbana em Guarapuava passa por uma ampliação 

espacial a partir da década de 1950, quando a área ocupada era de cerca de 6 

km2, passando para quase 8 km2 em 1960, e a partir das próximas décadas um 

crescimento mais intenso: 16,5 km2 em 1970, 23,5 km2 em 1980, quando a 

população urbana supera a rural. Recentemente, para o ano de 2011 dados de 

sensoriamento remoto apontam para uma área do perímetro urbano ocupado 

de aproximadamente 65 km2, enquanto que o perímetro oficial de expansão 

urbana é de 67,86 km2 (Figura 1.15) (GOMES, 2005; GOMES; VESTENA, 

2013; PMG, 2006). 
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Figura 1.15 – Expansão físico-territorial urbana de Guarapuava-PR, 1960 a 2011 

Fontes: GOMES, 2005; GOMES; VESTENA 2013. 
 

 

Esta expansão físico-territorial é resultado do aumento da 

população urbana no período, com a consequente ampliação das edificações e 

infraestrutura urbana. Isso resultou em grandes alterações na paisagem de 

Guarapuava, com transformações significativas, também, na drenagem urbana. 

Gomes (2012, p. 221) afirma que 
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[...] conforme a cidade foi crescendo, foi sendo reduzida a mata 
ciliar em torno dos córregos e ampliando a impermeabilização 
do solo, além do assoreamento do rio Cascavel e dos seus 
tributários, reduziu-se a infiltração das águas pluviais. Este fato, 
associado à morfologia da bacia, principalmente onde está a 
maior parte da ocupação urbana, intensifica os processos de 
inundação no fundo de vale do Rio Cascavel, onde estão 
concentrados os bairros Jardim das Américas, Alto Cascavel, 
Cascavel, Industrial, Vila Bela e Vila Carli, com 36.810 
pessoas, 27,94% (IBGE, 2000) da população urbana, 
predominantemente de baixa renda. 

 

A situação de ocupação das áreas de fundo de vale do Rio 

Cascavel, vem aumentando em termos absolutos, dados do censo de 2010 do 

IBGE (2011) indicam que nos mesmos bairros supracitados, a população em 

2010 era de 40.992 habitantes, 28,13% da população total dos bairros urbanos 

de Guarapuava. 

A bacia hidrográfica do Rio Cascavel, citada anteriormente, 

apresenta uma urbanização em torno de 40% de sua área total, onde cerca de 

80% da cidade está assentada. 

O fator de urbanização sobre a bacia hidrográfica do Cascavel 

e a ocupação crescente de suas áreas de fundo de vale, tem potencializado 

algumas modificações em seus canais fluviais e alguns impactos provenientes 

destas. 

Algumas sub-bacias do Cascavel, como as sub-bacias 

hidrográficas Barro Preto, Carro Quebrado e Engenho, apresentam algumas 

mudanças na morfologia de seus canais derivados do processo de ocupação 

urbana, como canalizações em vários de seus trechos (Tabela 1.1; Figura 1.16) 

(OLIVEIRA; VESTENA, 2012). 

 

Tabela 1.1 – Percentual de canalização nos arroios Barro Preto, Carro 
Quebrado e Engenho 

Arroio Comprimento do canal (km) Porção canalizada (%) 
Barro Preto 5,18 31,27 

Carro Quebrado 18,50 25,24 
Engenho 12,17 33,70 

Fonte: OLIVEIRA; VESTENA, 2012 
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Figura 1.16 – Canalização em trecho do Arroio Engenho 

Fotografia: Autor, out./2012. 
 
  

Além das canalizações os córregos urbanos apresentam 

alterações ocasionadas por despejos de esgotos, construções sobre seus 

leitos, acúmulos de sedimentos (naturais e tecnogênicos) e arbustos 

(OLIVEIRA e VESTENA, 2012). Essas alterações podem provocar eventos de 

inundação e poluição nos arroios (Figura 1.17). 

Amaral e Thomaz (2008) com base em diálogos com 

moradores afetados por processos de inundações, notícias divulgadas pela 

impressa local e dados do corpo de bombeiros, identificaram a provável 

ocorrência de impactos (inundações7) em dezessete bairros de Guarapuava. 

Segundo os autores esses processos ocorrem devido à urbanização e a 

impermeabilização do solo. 

 

                                            
7 Os autores diferenciam inundações de alagamentos, argumentando que as inundações são 
fenômenos sazonais que ocasionam uma situação de caos na bacia hidrográfica, caracterizada 
pela enchente que ocupa extensas áreas da planície do rio, já os alagamentos ocorrem devido 
a eventos pluviométricos extremos, de horas ou dias, e não se expande em áreas extensas da 
planície. Aqui neste trabalho optou-se pelo conceito de inundações bruscas e graduais 
evidenciado por Canholi, 2005; Tucci, 2007, Kobiyama e Goerl, 2011 já descritos 
anteriormente. 
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Figura 1.17– Construção arroio Carro Quebrado, abr./2012 (a); Tronco e resíduos sólidos 

obstruindo canalização no arroio Engenho, mar./2013 (b); Estrangulamento e lixo em obra no 
arroio Carro Quebrado jun.2012 (c); Inundação atingindo moradias no arroio Barro Preto, 

jun./2013 (d). 
Fonte: autor 2012, 2013. 

 
 

Tais processos indicam a necessidade do conhecimento dos 

aspectos gerais e específicos que imprimem as condições socioambientais no 

contexto da dinâmica hidrológica nas bacias urbanas. Embora haja explicações 

a partir de realidades de grandes centros urbanos, é importante realizar 

pesquisas que indiquem aproximação e as especificidades destes processos 

nas cidades médias8. Neste contexto, este trabalho se propõe a entender as 

similaridades com outros centros urbanos, assim como também as 

especificidades na cidade de Guarapuava-PR em relação à dinâmicas dos 

processos hidrológicos e a urbanização, com vistas a contribuir como a gestão 

e o planejamento local. 
                                            

8 Neste trabalho não há pretensão de se discutir a terminologia nem o conceito de cidade 
média, uma vez que não há consenso sobre um conceito de cidades médias. Sua definição 
depende dos objetivos de especialistas e de políticas públicas específicas. Por exemplo, o 
IBGE classifica cidade média aquela que possui população entre 100.000 e 500.000 
habitantes. A Organização das Nações Unidas – ONU, as cidades médias são aglomeração 
que possuem entre 100.000 e 1.000.000 de habitantes. 

(a) (b) 

(d) (c) 



56 
 

Para isso, estabeleceu-se alguns questionamentos que 

revelem as particularidades deste espaço urbano, são eles: 

A impermeabilização em Guarapuava está interferindo na 

dinâmica hidrológica de afluentes da bacia hidrográfica do Cascavel? Qual é a 

taxa de impermeabilização do solo na cidade de Guarapuava e na bacia 

hidrográfica do Cascavel? Que impactos a impermeabilização na cidade de 

Guarapuava provoca na vazão de afluentes do rio Cascavel? e a taxa de 

impermeabilização do solo na cidade está relacionada com a densidade 

populacional e a renda dos moradores? 

O objetivo principal da pesquisa realizada foi avaliar a dinâmica 

do processo chuva-vazão em sub-bacias da BHC, com diferentes índices de 

impermeabilização do solo, em Guarapuava/PR. Além disso, identificou-se os 

tipos de uso e ocupação do solo na cidade de Guarapuava-PR e a relação 

existente entre a taxa de impermeabilização e dados sociais e/ou demográficos 

(densidade habitacional e renda da população). 
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2. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

2.1. LOCALIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

 

O recorte espacial deste estudo é a Bacia Hidrográfica do 

Cascavel – BHC, no município de Guarapuava. O Rio Cascavel é tributário da 

Bacia do Rio Jordão, este por sua vez deságua no Rio Iguaçu, afluente do Rio 

Paraná. 

O município de Guarapuava está localizado na região Centro-

Sul do estado do Paraná. A bacia do Rio Cascavel situa-se na porção central 

deste município, tendo seus limites compreendidos entre os paralelos de 25⁰ 

18’ 20” e 25⁰ 26’ 27” Sul e os meridianos de 51⁰ 24’ 52” e 51⁰ 31’56” Oeste 

(Figura 2.1) 

A BHC tem uma área de aproximadamente 80,87 km². Seu rio 

principal percorre um trecho de cerca de 26,27 km. Da sua área total, 55,48 

km² ou 68,6% estão inseridos no perímetro urbano oficial de Guarapuava. Por 

sua vez, 81,77% deste perímetro se assentam sobre a BHC. Dentre as sub-

bacias que compõem a BHC, destaca-se quatro, quais sejam: Sub-Bacia 

Hidrográfica do Barro Preto – SBHBP (urbana), Sub-Bacia Hidrográfica do 

Carro Quebrado – SBHCQ (urbana) e Sub-Bacia Hidrográfica do Engenho – 

SBHE (urbana), e Sub-Bacia Hidrográfica do Monjolo – SBHM (rural) (Figura 

2.2). 

2.2. CARACTERÍSTICAS FISIOGRÁFICAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO 

CASCAVEL 

 
Em termos de orografia Guarapuava situa-se sobre a estrutura 

da Bacia Sedimentar do Paraná no Terceiro Planalto Paranaense. Sua 

constituição rochosa é do arenito São Bento Inferior ou Botucatu do período 

triássico do mesozoico, que recebeu vários derrames de lavas básicas muito 

compactas e com espessuras que variam de 50 a 1.750 metros, de idade 

jurássica-cretácea (140-120 milhões de anos) (MAACK, 2002). 
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Segundo Maack (2002, p.419) “o terceiro planalto representa o 

plano de declive que forma a encosta da escarpa da serra Geral do Paraná (...) 

serra da Boa Esperança, ou escarpa mesozoica.”  

Segundo estudos da MINEROPAR (1992), o rio Cascavel corre 

sobre uma estrutura de falha que percorrem uma direção NE-SO que acaba 

por determinar o alinhamento de sua drenagem, como também dos divisores 

topográficos de sua Bacia Hidrográfica. 

A BHC está assentada sobre um relevo pouco dissecado, 

apresentando uma declividade média de 6,4%. A drenagem possui um padrão 

dendrítico com alto grau de ramificação, condicionado pelo substrato rochoso 

(DIAS-OLIVEIRA et  al.,  2009). 

A área urbana na BHC apresenta basicamente três tipos de 

solos: Neossolos, Latossolos Brunos e Organossolos (Figura 2.3). Segundo 

levantamento da MINEROPAR (1992) para áreas com potencial de risco 

geológico, os Neossolos são pouco desenvolvidos e suas espessuras variam 

de 0,2 a 1,0 metros, são porosos e permeáveis, com a rocha mãe subjacente e, 

estão presentes nas porções mais abruptas do relevo, onde as declividades 

podem chegar a mais de 20%.  

Os Latossolos Brunos são solos desenvolvidos apresentando 

espessura que varia de 1,0 a 6,0 metros, que podendo sofrer colapso em 

situação de saturação, ocorrem predominantemente nas porções planas dos 

divisores topográficos e nas vertentes mais suaves e alongadas, em menor 

proporção ocorrem em áreas com mais de 30% de declividade (MINEROPAR, 

1992). 

Os Organossolos são solos turfosos, apresentam espessuras 

variando entre 0,5 e 3,0 metros, sua ocorrência se dá nos fundos de vales da 

BHC, em suas áreas de várzeas derivados principalmente de sedimentos 

aluvionares (MINEROPAR, 1992). 

Neste levantamento da MINEROPAR (1992), em relação à 

ocupação destes tipos de solos, os únicos que são indicados como aptos à 

ocupação urbana, são os Latossolos Brunos, em áreas onde a declividade 

favorece esse tipo de ocupação, ou seja, menor que 10%. 



61 
 

 



62 
 
A Empresa Brasileira de Solos – EMBRAPA (2008) fez a atualização 

do mapa de solos para o estado do Paraná, com cartas na escala de 1:250.000, e 

neste mapeamento além dos tipos de solos já detalhados pela MINEROPAR (1992), 

pode-se observar a ocorrência de solos do tipo Nitossolos Brunos, ao norte da bacia 

(Figura 2.4). 

Segundo o IBGE (2007, p. 298), os Nitossolos: 

Trata-se de uma ordem recém-criada, caracterizada pela presença de 
um horizonte B nítico, que é um horizonte subsuperficial com moderado 
ou forte desenvolvimento estrutural do tipo prismas ou blocos e com a 
superfície dos agregados reluzentes, relacionadas a cerosidade ou 
superfícies de compressão. Têm textura argilosa ou muito argilosa e a 
diferença textural é inexpressiva. São em geral moderadamente ácidos 
a ácidos com saturação por bases baixa a alta, com composição 
caulinítico-oxídica, em sua maioria com argila de atividade baixa, ou 
com atividade alta (> 20cmolc.kg-1) associado a caráter alumínico. [...] 
Os Brunos (Terras Brunas Estruturadas e Terras Brunas Estruturadas 
Similares), por sua vez, são mais restritos às regiões altas do sul do 
País. 

 

O clima da região onde se localiza a BHC está sob influência de quatro 

grandes massas de ar, quais sejam: a Massa Polar Atlântica – mPa, originada na 

região polar sul; a Massa Tropical Atlântica - mTa, que se forma no Oceano Atlântico, 

nas latitudes próximas ao Trópico de Capricórnio; a Massa Tropical Continental - mTc 

que tem sua origem na Depressão do Chaco, e a Massa Equatorial Continental – mEc, 

formada na área sobre a planície amazônica, na zona de convergências dos ventos 

Alísios (MONTEIRO, 1963). 

Cada uma destas quatro massas atua em épocas e de maneiras 

diferentes em Guarapuava, e essa dinâmica é que condiciona o clima da região. 

Thomaz e Vestena (2003) afirmam que segundo vários pesquisadores, é a mTa que 

mais interfere na configuração dos climas da região Sul do Brasil, mas ressaltam que a 

mPa atua com muita influência, já que a circulação atmosférica da região é 

condicionada pela Frente Polar Atlântica – fPa. 

Na região de Guarapuava a ocorrência das passagens frontais da mPa 

torna-se uma importante fonte reguladora das chuvas, uma vez que promovem a 

instabilidade do ar (MONTEIRO, 1963). Principalmente no período do inverno, época 

que a mPa exerce sua maior influência na região Sul do Brasil, as chuvas são do tipo 

frontal, no entanto, essas ocorrem também no outono e na primavera com bastante 

frequência. 
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Em relação ao tipo climático de Guarapuava, existem várias 

classificações, no entanto, destaca-se duas: a realizada pelo Instituto 

Agronômico do Paraná – IAPAR, e outra, resultado de análise de dados por 

Thomaz e Vestena (2003). 

O IAPAR apresenta os tipos climáticos do Paraná baseado no 

sistema de classificação climática de Köppen (Figura 2.5), que aponta que o 

clima em Guarapuava é o Cfb - clima temperado propriamente dito, 

apresentando temperatura média no mês mais frio menor que 180 C, com 

verões frescos, temperatura média no mês mais quente abaixo de 220 C e sem 

estação seca definida (IAPAR, 2013). 

A classificação realizada por Thomaz e Vestena (2003, p. 29), 

com base em dados de 31 anos da Estação Agrometeorológica de Guarapuava 

do IAPAR definem o clima de Guarapuava “como subtropical mesotérmico-

úmido, sem estação seca, com verões frescos e inverno moderado.” As chuvas 

são, de modo geral, bem distribuídas no decorrer do ano, com precipitações 

médias mensais acima de 100 mm, e anual, basicamente de 1.700 a 2.300 

mm, os meses mais chuvosos são outubro e janeiro, e os menos chuvosos são 

agosto e julho. A temperatura média anual varia entre 160 a 170 C. 

Na BHC a vegetação original predominante era a Floresta 

Ombrófila Mista, também conhecida como Floresta com Araucárias (GOMES, 

2012) (Figura 2.6). 
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3. MATERIAIS E PROCEDIMENTOS METODOLOGICOS 

3.1. DADOS CARTOGRÁFICOS E DE SENSORIAMENTO REMOTO 

 

A base cartográfica foi obtida a partir de cartas topográficas de 

Guarapuava, na escala de 1:50.000, de 1991, equidistância entre as curvas de 

nível de 20 m, editadas pela Diretoria de Serviço Geográfico do Exército 

Brasileiro (Quadro 3.1), e arquivos vetorizados representando aspectos da área 

urbana de Guarapuava-PR: malha urbana (traçado com ruas e quadras 

oficiais), o perímetro urbano oficial, os rios principais, a divisão de bairros, entre 

outros na escala de 1:12.500, cedida pelo Centro de Estudos e Planejamento 

Urbano de Guarapuava da Prefeitura Municipal de Guarapuava – 

CEPLUG/PMG. 

 

Quadro 3.1 – Descrição das cartas topográficas de Guarapuava-PR 

MI Índice de referencia Nome da folha Editor Escala 
2837/4 SG.22-V-D-II-4 Guarapuava – O DSG 1:50.000 
2838/3 SG.22-V-D-III-3 Guarapuava DSG 1:50.000 

 

 

Como produto do Sensoriamento Remoto (SR) utilizou-se de 

imagem orbital do sistema RapidEye, captada no dia 27/09/2011, abrangendo a 

área urbana de Guarapuava e seu entorno, nas bandas espectrais azul, verde 

e vermelho, com resolução espacial de 5x5 m, cedida pelo Laboratório de 

Estudos do Ambiente, Cultura e Desenvolvimento Local – Lecad da Unicentro, 

em meio digital. 

Cartas de uso e ocupação do solo das sub-bacias SBHM, 

SBHBP, SBHCQ, SBHAE e da cidade de Guarapuava-PR. 

Carta de Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo, conforme Lei 

Complementar N.⁰ 16/2006, Lei Complementar Nº 024/2008 e DECRETO N° 

2496/2012. 
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3.2. DADOS PLUVIOMÉTRICOS E FLUVIOMÉTRICOS 

 

O monitoramento de fenômenos que envolvem a dinâmica 

hidrológica em uma dada área deve ser um processo contínuo de medição das 

características destes, e é etapa fundamental para o entendimento dos 

processos hidrológicos. 

Dessa forma, o presente estudo utilizou-se de dados 

monitorados automaticamente e manuais em campo para entender o regime 

fluvial (vazão, escoamento), a partir de eventos pluviográficos (chuvas) na 

BHC. 

Para quantificar e poder analisar os dados de chuva para a 

área do BHC, utilizou-se neste trabalho os dados de pluviosidade da Estação 

Agrometeorológica de Guarapuava, monitorada pelo IAPAR (Quadro 3.2). 

 

Quadro 3.2 – Estações pluviométricas utilizadas 

Código 
Nome da 
estação 

Latitude Longitude 
Altitude 
(metros) 

Início de 
operação 

Final de 
operação 

02551010 Guarapuava 25⁰ 23’ S 51⁰ 29’ W 1.029 Junho/1972 _ 
- Cascavel 25⁰ 24’ S 51⁰ 30’ W 1.010 Junho/2011 _ 

Fonte: LabHidro, 2013; IAPAR, 2013 

 

O monitoramento do nível da água dos rios e da vazão 

(quantidade de água que passa por uma determinada seção transversal de um 

canal fluvial) pode ocorrer a partir de estações ou postos fluviométricos. 

Para o monitoramento de dados de vazão utilizados neste 

trabalho, se fez uso de postos fluviométricos instalados em trechos dos Arroios 

Monjolo, Carro Quebrado, Barro Preto e Engenho, onde estão instaladas 

réguas linimétricas9 (Quadro 3.3; Figura 3.1). 

 

                                            
9 As réguas linimétricas são instrumentos para monitorar o nível dos cursos d’água em 
determinadas secções. São feitas em alumínio anodizado, nas dimensões de 1000x60x2 mm, 
possui marcas com espaçamento de 1 cm e numeração de 2 em 2 cm com caracteres 
impressos fotomecanicamente, nas cores vermelho e natural (alumínio). 
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Quadro 3.3 – Postos fluviométricos nas sub-bacias 

 

Os dados fluviométricos monitorados correspondem à altura da 

cota da régua linimétrica em dois momentos diários, uma pela manhã (8 horas) 

e outro ao final da tarde (17 horas). 

Os dados de vazão foram obtidos em cada posto a partir da 

elaboração da curva-chave. 

A curva-chave é a relação entre os níveis d´água (cota) com as 

respectivas vazões de um posto fluviométrico (medida). Para tal, foram 

utilizadas medidas de descarga líquidas (vazão) realizadas em diferentes 

condições hidrológicas (de estiagem e de cheia). 

 
Figura 3.1 – Réguas linimétricas instaladas nos arroios: Carro Quebrado (a); Engenho (b); 

Barro Preto (c); Monjolo (d) 
Fonte: Edivaldo Geffer (b; d) e autor (a; c). 

 

Nome do posto Latitude Longitude Altitude 
(metros) 

Início de 
operação 

Final de 
operação 

Monjolo 25⁰ 20’ 42” S 51⁰ 27’ 30” W 1.068 Ago./2010 _ 
Barro Preto 25⁰ 22’ 13” S 51⁰ 29’ 18” W 1.026 Set./2012 _ 

Carro Quebrado 25⁰ 22’ 55” S 51⁰ 29’ 11” W 1.037 Abr./2010 _ 
Engenho 25⁰ 23’ 42” S 51⁰ 29’ 53” W 1.010 Set./2012 _ 

(a) (b) 

(c) (d) 
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3.3. DADOS DOCUMENTAIS 

 

A necessidade de se fazer correlações entre a forma de uso e 

ocupação do solo, a população habitante, indicadores sociais (densidade 

demográfica e renda), entre outros suscitou o levantamento e o uso de alguns 

instrumentos documentais, tais como: 

1. Dados demográficos e sociais do censo demográfico de 2010 do IBGE 

para a cidade de Guarapuava, tais dados estão disponíveis em DVD-

ROM - Base de dados para EstartCart do Censo Demográfico de 2010 

com resultados do universo por setor censitário e no Sistema IBGE de 

Recuperação Automática – SIDRA no endereço eletrônico 

www.sidra.ibge.gov; 

2. Leis municipais: Lei N.º 045 de 24 de dezembro de 1987 (com as 

alterações havidas até 13 de maio de 2001) Parcelamento do solo para 

fins urbanos no município de Guarapuava; Lei Complementar N.⁰ 

16/2006 de 04 de outubro de 2006 que dispõe sobre o Plano Diretor do 

Município de Guarapuava, Lei Complementar Nº 024/2008 de 30 de 

maio de 2008 que dispõe sobre o Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo 

Urbano, no Perímetro Urbano do Distrito Sede do Município de 

Guarapuava; Decreto N° 2496/2012 de alteração da Lei Complementar 

Nº 024/2008; 

 

3.4. PROCEDIMENTOS PARA O MAPEAMENTO DAS ÁREAS 

IMPERMEÁVEIS NA BHC E SUB-BACIAS ESTUDADAS 

 

Entre as transformações promovidas pela aglomeração 

humana nas cidades, a impermeabilização promove a diminuição da infiltração 

da água, apresentando como consequência um aumento na quantidade e na 

velocidade do escoamento superficial das águas pluviais. Isso pode 

potencializar e agravar os processos de enchentes e inundações urbanas. 



72 
 

Neste aspecto ter conhecimento da taxa de áreas 

impermeáveis é essencial à compreensão da dinâmica dos processos 

hidrológicos e um dado importante na modelação matemática do processo 

chuva-vazão. Seu conhecimento permite a estimativa da chuva excedente, 

geradora do escoamento superficial. 

Os estudos sobre as dinâmicas espaciais têm sido realizados 

utilizando-se de diferentes instrumentos e metodologias, estas por sua vez, 

variam conforme o objetivo da análise. Dentre os instrumentos que se 

destacam para estudos de fenômenos espaciais, o geoprocessamento se faz 

cada vez mais importante. 

O Geoprocessamento, conforme Teixeira et al. (1995, p.22), 

configura-se num “conjunto de tecnologias de coleta e tratamento de 

informações espaciais e de desenvolvimento e uso de sistemas que as 

utilizam”. 

O Sistema de Informações Geográficas - SIG e o 

Sensoriamento Remoto - SR são as principais ferramentas do 

Geoprocessamento. Elas apresentam como uma de suas grandes 

potencialidades, a característica de permitir a integração de informações de 

escalas e naturezas diferenciadas – espaciais e alfanuméricas, além de 

permitir o armazenamento de um grande volume de informações e várias 

possibilidades de análises. 

Um SIG pode ser entendido como um sistema de tratamento 

de dados georreferenciados possibilitando a geração de informações. Esse 

processo ocorre conjugando as informações espaciais georreferenciadas, as 

relações topológicas existentes entre os elementos representados e suas 

informações descritivas, bem como as relações temporais dos mesmos, 

quando necessário (DAVIS; CÂMARA, 2001). 

Para estudos hidrológicos um SIG permite a preparação de 

informações espaciais e não espaciais, como representações que se podem 

sobrepor uma às outras, gerando mapas que pode indicar, por exemplo, 

condições de referência ambientais (uso e ocupação do solo, relevo, etc.) 

delimitação de bacias hidrográficas, delineamento e mensuração dos cursos 
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d’água, identificação de áreas susceptíveis a eventos como inundações, 

visualizar a evolução do uso do território sobre os cursos hídricos, estabelecer 

parâmetros de escoamento (SILVA, 1999; BIELENSKI JR.; BARBASSA, 2012). 

Estas características tornam um SIG, uma ferramenta 

fundamental para o planejamento da gestão dos recursos hídricos, 

principalmente quando visam o manejo adequado, bem como sua proteção 

e/ou preservação. Um SIG possibilita que se simule a situação no passado, no 

presente e no futuro. 

O SR por sua vez, pode ser entendido como “a tecnologia que 

permite obter imagens e outros tipos de dados, da superfície terrestre, através 

da captação e do registro da energia refletida ou emitida pela superfície” 

(FLORENZANO, 2002, p. 09). 

Os produtos conhecidos de sensoriamento remoto são as 

fotografias aéreas e as imagens orbitais. As primeiras são aquelas obtidas pela 

câmera acoplada ao avião, com distâncias mais próximas da superfície, e, as 

segundas, são provenientes dos satélites, com amplas distâncias da superfície. 

Atualmente os avanços tecnológicos tem proporcionado a 

obtenção de imagens orbitais com diferentes resoluções espaciais, espectrais e 

temporais, o que permite o uso destas pelos mais variados tipos e temas de 

estudo. 

Uma imagem de satélite possui características espectrais, onde 

cada pixel possui coordenadas espaciais x, y e coordenada espectral L. A 

coordenada espectral é a que representa o nível de radiância de um alvo no 

intervalo de comprimento de onda de uma banda espectral. Nas bandas 

espectrais de uma imagem o pixel tem outro pixel correspondente com a 

mesma posição espacial, assim em cada banda há um nível de cinza 

associado ao pixel (SANTOS et al., 2010). 

Segundo Jensen (2009), o mapeamento da hidrologia urbana 

requer um requisito mínimo de resolução temporal de 1 a 5 anos, resolução 

espacial de 0,25 a 10 m para mapeamento de superfície impermeabilizada e de 

1 a 30 m para fluxo de vazão e delimitação de planícies inundáveis e, 

resolução espectral da faixa do azul à do infravermelho próximo. Estes 
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requisitos são atendidos pelo sistema RapidEye, e faz com que seja possível 

sua utilização neste tipo de aplicação. 

No presente trabalho utilizou-se uma imagem orbital que 

apresenta uma resolução espacial de 5X5 m e uma resolução espectral entre 

440 µm e 850 µm (Figura 3.2). 

A utilização de imagens orbitais pode ser dar através de um 

software de SIG, aplicando-se técnicas de tratamento e processamento para 

extrair as informações das mesmas. Uma das técnicas que se utiliza é a 

classificação de imagem. 

Na classificação faz-se a associação de cada pixel da imagem 

a um determinado tipo de classe de objetos. Os softwares de SIG trabalham 

com algoritmos de classificação ou classificadores. Conforme o classificador, o 

procedimento de classificação pode ser supervisionado ou não supervisionado. 

(MOREIRA, 2007). 

Os classificadores podem variar na maneira como associam o 

pixel a uma determinada classe ou regiões de similaridade de níveis de cinza. 

 
Figura 3.2 – Imagem orbital RapidEye composição colorida no SPRING. 
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Desta maneira existem dois tipos, os classificadores pixel a 

pixel, que utilizam apenas a informação espectral, isoladamente, de cada pixel 

para achar regiões similares; e os classificadores por regiões, que, além de 

informação espectral de cada pixel, usam também a informação espacial que 

envolve a relação entre os pixels e seus vizinhos. Na prática estes 

classificadores reconhecem áreas homogêneas na imagem, com base nas 

propriedades espectrais e espaciais da imagem (MOREIRA, 2007). 

Há duas etapas para a realização da classificação, a de 

treinamento e a de classificação. No treinamento, etapa em que se decide a 

qual classe será associado cada pixel e qual classificador será utilizado, 

supervisionado ou não-supervisionado. 

A classificação não-supervisionada se faz a partir de algoritmos 

para reconhecer as classes que se apresentam na imagem. Uma das 

vantagens deste método é o fato de não requerer um conhecimento prévio da 

área de estudo, e algumas de suas desvantagens relatadas são: o operador 

tem pouco controle sobre a separação entre classes e a determinação do 

número de classes é feita pelo classificador (MOREIRA, 2007). 

O método de classificação supervisionada é aquele em que a 

classificação é controlada pelo operador. Geralmente há um conhecimento 

prévio da área a ser classificada, tomando por base a chave da 

fotointerpretação o analista elege na imagem amostras (pixels) de feições 

conhecidas. Este tipo de classificação possui algumas vantagens, entre elas, o 

fato do analista ter maior controle sobre o processo (o número e o tipo de 

classes, as regiões de amostragem e o número de amostras são de sua 

escolha); o processo de classificação é demarcado pelas classes pré-definidas 

pelo analista, desta forma há possibilidade de reconhecer possíveis 

imprecisões graves por meio da análise das áreas de treinamento (NOVO, 

2011). 

Já as desvantagens da classificação supervisionada são: o fato 

do analista impor certa estrutura de classificação aos dados, definindo 

previamente as classes, o que pode gerar erros quando estas classes não 

corresponderem às classes reais existentes na imagem; e quando as áreas de 
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treinamento selecionadas não apresentarem todas as características das 

classes que representam (NOVO, 2011). 

Neste trabalho fez-se a opção pelo uso do método de 

classificação supervisionada. Essa escolha deve-se ao fato de se julgar que há 

o conhecimento prévio necessário da área a ser classificada, o que possibilita 

um maior controle sobre o processo e pela oportunidade de reconhecimento de 

possíveis equívocos de imprecisões nas escolhas das amostras, que por sua 

vez permite os ajustes necessários para a obtenção de resultados satisfatórios 

para o trabalho. 

O software SPRING possui alguns métodos para classificação 

de imagem: Máxima verossimilhança (MAXVER), Contextual (MAXVER-ICM) e 

Distância Euclidiana são para classificação pixel-a-pixel. Os métodos Isoseg, 

Battacharya e ClaTex, são utilizados na classificação por regiões. 

Dentre os métodos disponíveis no SPRING, neste trabalho 

optou-se pela classificação pixel a pixel utilizando o método da MAXVER. 

A classificação por máxima verossimilhança (MAXVER) é, 

entre as técnicas de classificação supervisionada, uma das mais utilizadas. 

Nela a distribuição dos valores da imagem em uma área de treinamento é 

descrita por uma função de densidade de probabilidade estimada com base na 

estatística Bayesiana (CERQUEIRA; ALVES, 2010). 

Este classificador avalia a verossimilhança a posteriori de um 

determinado pixel da imagem pertencer a uma classe ou categoria entre as 

estabelecidas no estudo, conferindo ao pixel a classe a qual ele tem a maior 

probabilidade de pertencer (SANTOS et al., 2010). 

Desta maneira, o classificador exige uma quantidade 

considerável de pixels para cada conjunto de treinamento, uma vez que os 

limites de classificação são estabelecidos a partir de pontos de mesma 

probabilidade de classificação de uma e de outra classe, os quais definem o 

limiar de aceitação de uma classificação (SANTOS et al., 2010). 

O limiar de aceitação é que aponta a proporção de pixels da 

distribuição de probabilidade de uma classe que será classificada como 

pertencente a esta classe. Ao se estabelecer um limiar de 95%, por exemplo, 
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significa que 95% dos pixels de maior probabilidade de pertencer a uma das 

classes serão considerados, os outros 5% de menor probabilidade serão 

ignorados (MOREIRA, 2007). 

Para se obter um resultado satisfatório é importante analisar o 

resultado da distribuição dos pixels do treinamento para cada classe. No 

SPRING após se fazer o treinamento e antes de partir para a classificação, 

tem-se a opção da análise das amostras, onde são evidenciadas as proporções 

de pixels aceitos para cada classe, nos itens de desempenho médio, de 

abstenção média e de confusão média, ou seja, quanto que os pixels de uma 

classe se confundem com de outra classe. 

A partir da análise das amostras de cada classe, pode-se 

melhorar o desempenho da classificação eliminando as amostras que 

apresente um alto grau de rejeição ou de confusão com outra classe. Portanto, 

é recomendável que se tenha o índice de desempenho médio de cada classe 

próximo aos 100%. 

Seguindo a metodologia de classificação de imagem 

supervisionada pixel a pixel através do MAXVER no software SPRING, 

procedeu-se o mapeamento do uso do solo da BHC, para a partir deste 

mapeamento extrair as áreas impermeabilizadas na bacia. 

Para o estabelecimento das classes de uso e ocupação do solo 

na BHC pautou-se nos trabalhos de Campana e Tucci (1994), Menezes Filho e 

Tucci (2012).  

Nesta pesquisa foi estabelecido para o mapa de uso de solo da 

BHC as classes: Vegetação Arbórea/Arbustiva (áreas com vegetação 

composta de árvores e/ou arbustos), Vegetação Rasteira/Cultura (áreas com 

vegetação gramínea e/ou culturas agrícolas temporárias), Solo Exposto (áreas 

com solos desprovidos de cobertura vegetal), Lagoa/Banhado/Áreas Úmidas 

(áreas com lagoas e/ou banhados, e áreas com solos úmidos sujeitas a 

enchentes ou inundações) e Área Construída (áreas com presenças de 

residências, edifícios institucionais, galpões industriais/comerciais, vias 

pavimentadas, entre outros). 
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Na realização do treinamento, fase em que são selecionadas 

as amostras de pixels para cada classe estabelecida, utilizou-se como critério a 

identificação das amostras, conforme os elementos de interpretação - 

tonalidade/cor, textura, tamanho, forma, sombra, altura e profundidade, volume, 

declividade, sítio, associação, padrão e localização (FLORENZANO, 2002; 

JENSEN, 2009). 

 
A partir do mapeamento do uso e ocupação do solo na BHC, 

partiu-se para a identificação das áreas impermeabilizadas, estabelecendo sua 

proporção em cada uma das sub-bacias estudadas. Utilizou-se como 

parâmetro a área ocupada pela classe Área Construída do mapeamento. 

A validação do mapeamento realizado por meio da 

classificação se deu com trabalho de campo em regiões que apresentaram 

confusão na classificação, como áreas de Vegetação Arbórea/Arbustiva que 

foram classificadas por Lagoa/Banhado/Áreas úmidas e vice-versa. 

A área impermeabilizada corresponde à porção da bacia onde 

a precipitação escoa para uma área permeável. A determinação das áreas 

impermeáveis constitui-se num conhecimento que possibilita a estimativa da 

chuva excedente, geradora do escoamento superficial direto. A análise deste 

elemento é realizada a partir de análise de informações sobre o uso e 

ocupação do solo e está associada a informações como quantidade de 

habitantes, número de domicílios, tipos de construções, etc. (PREFEITURA 

MUNICIPAL DE VILA VELHA, 2011). 

Para averiguar a eficiência da classificação utilizou-se do 

Coeficiente Kappa ou “KHAT”. 

O Coeficiente Kappa é um método estatístico que procura 

medir a diferença existente entre a acurácia do resultado e aquela verificada 

para uma atribuição aleatória de classes para cada ponto (LANDIS e KOCH, 

197710 apud MOREIRA, 2007). 

 

                                            
10 LANDIS, J. R.; KOCH, C. H. (1977). “The measurement of observer agreement for 
categorical data”. Biometrics, v. 33, n. 3, Mar. 1977. p.159-174. 
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3.5. PROCEDIMENTOS PARA ESTABELECER A RELAÇÃO ENTRE ÁREA 

IMPERMEÁVEL E DENSIDADE HABITACIONAL 

 

A relação entre dados sociais e/ou demográficos (densidade 

habitacional, renda) pode ser empregada para planejamentos de cenários de 

futuras áreas impermeáveis de uma bacia hidrográfica, levando em conta a 

densidade de ocupação, geralmente prevista no Plano Diretor Urbano 

(MENEZES FILHO; TUCCI, 2012). 

Neste trabalho foi adotada a metodologia proposta por 

Campana e Tucci (1994) e Menezes Filho e Tucci (2012) a fim de se 

estabelecer uma correlação entre a área impermeável – AI para a cidade de 

Guarapuava-PR. 

Estes trabalhos tem orientado o trabalho de prognósticos das 

áreas impermeáveis utilizados no Plano Diretor de Drenagem Urbana, a 

exemplo do que ocorre nas cidades de Porto Alegre-RS (PMPA/DEP; 

UFRGS/IPH, 2005) e Vila Velha-ES (PMVV, 2011). 

Campana e Tucci (1994) com base em estudos anteriores de 

Tucci (1989) em onze bacias urbanas na área metropolitana de São Paulo, 

obtiveram uma equação de regressão múltipla entre a área impermeável e 

porções das bacias com diferentes tipos de Densidade populacional (Dp). A 

equação 3.1 foi gerada com coeficiente de determinação (R2) de 0,96 e desvio 

padrão de 3,6 %. 

 I = 4D1 + 4,57D2 + 4,7D3 – 405,7 (3.1) 

Na equação: 

I é a taxa de áreas impermeáveis; 

D1 é a porção da bacia com Dp menor que 50 hab/ha; 

D2 é a porção da bacia com Dp entre 50 e 100 hab/ha; 

D3 é a porção da bacia com Dp maior que 100 hab/ha. 

Campana e Tucci (1994) observaram que esta equação 

apresentou bons resultados, porém ressaltam que para áreas rurais com 
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densidade menor que 50 hab/ha, o valor de I é negativo, ou seja, não real. 

Destacam ainda que por outro lado, I máxima é de 64,3%, quando D3 é 100%. 

Comparando os resultados de Porto Alegre e São Paulo, 

Campana e Tucci (1994) observaram que houve uma aproximação de valores 

entre os dois casos, gerando uma equação de ajuste que permite seu uso 

quando há a impossibilidade de uso da equação 3.1. Com coeficiente R2 0,944. 

A equação é: 

I = 0,54D – 4,936 (3.2) 

sendo D a densidade média da bacia. 

Neste estudo os autores verificaram a metodologia em uma 

área de 140 km2, abrangendo a cidade de Porto Alegre. Utilizando dados 

orbitais do TM-Lansat com resolução espacial de 30x30 metros, estabeleceram 

quatro classes temáticas (água, área construída, vegetação e solo exposto) 

para a classificação da imagem orbital. Para a determinação das áreas 

impermeáveis foi considerada as porções classificadas como áreas 

construídas. 

A partir da obtenção dos dados das áreas impermeáveis e da 

densidade populacional de Porto Alegre, São Paulo e Curitiba, Campana e 

Tucci (1994) puderam gerar um gráfico demonstrando tendências que 

apresentam um comportamento geral uniforme, apresentando uma curvatura 

para um valor constante quando a densidade é maior que 120 hab/ha, com a 

impermeabilização ficando entre a casa dos 60 e 70 % (Figura 3.3). 

 

 



81 
 

 
Figura 3.3 – Exemplo de relação densidade habitacional-áreas impermeáveis para São Paulo 

Fonte: CAMPANA e TUCCI, 1994. 
 
 

 

O estudo conclui que nesta relação entre densidade 

populacional e área impermeável, deve haver cautela na sua consideração, 

pois, há a possibilidade de se ter uma densidade populacional diferente para 

uma mesma taxa de impermeabilização, dependendo do tipo de ocupação. 

Recomenda-se que esta relação não seja utilizada para áreas com muita 

concentração de indústrias ou comércio, pois há uma distorção da densidade 

média na região, já que o censo considera a população residente no local 

(CAMPANA; TUCCI, 1994). 

Em outro estudo, Menezes Filho e Tucci (2012) realizaram uma 

atualização da relação entre densidade populacional e área impermeável para 

a cidade de Porto Alegre, com dados de sensores orbitais de alta resolução 

espacial, dados populacionais do censo demográfico de 2010 do IBGE, tendo 

como amostra 12 bairros da cidade. 

A estimativa da área impermeável na área estudada foi 

realizada a partir da classificação de uma imagem orbital de alta resolução 

espacial, um mosaico de imagens do satélite QuickBird II, imagem fusionada 

com resolução espacial de 1x1 metro, de março de 2002 a março de 2003. A 

classificação utilizada foi a supervisionada, pixel a pixel, pelo método da 

máxima verossimilhança. As classes definidas foram permeável e 
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impermeável. A primeira considerando vegetação e solo exposto, e a segunda 

abarcando elementos como asfalto, cobertura cerâmica, cobertura de concreto 

e cobertura metálica (MENEZES FILHO; TUCCI, 2012). 

Desta maneira os autores obtiveram valores de densidade 

habitacional (DH) e de área impermeável (AI) para cada bairro estudado, e 

produziram o gráfico que mostra a relação entre as duas variáveis (DH e AI), 

demonstrada por uma curva e, ainda incluindo a curva gerada por Campana e 

Tucci (1994; 2000). Para o ajuste das duas curvas obtiveram R2=0,96. 

Na presente pesquisa, estabeleceu-se a taxa de AI, para cada 

bairro da cidade de Guarapuava-PR, assim como o tamanho, em hectares, de 

cada um destes, a partir do mapeamento de seu uso e ocupação do solo, do 

qual considerou-se a classe área construída como totalmente 

impermeabilizada. A densidade habitacional foi obtida a partir dos dados do 

Censo Demográfico de 2010 (IBGE, 2011). 

Desta maneira foram gerados a DH para cada um dos bairros 

de Guarapuava-PR e correlacionados com a AI. A partir da organização em 

tabela e gráfico pode-se realizar análises sobre estes dados. Entre as análises 

estabeleceu-se o coeficiente de correlação linear de Pearson11. 

3.6. PROCEDIMENTOS PARA ESTABELECER A RELAÇÃO ENTRE ÁREA 

IMPERMEÁVEL E DENSIDADE HABITACIONAL 

 

As áreas impermeáveis foram relacionada com a densidade 

habitacional, e as faixas de renda salarial por bairro. Para a obtenção das 

áreas impermeáveis, elaborou-se cartas de uso do solo dos bairros de 

Guarapuava, resultantes do processo de classificação de imagem orbital. 

Em relação à determinação da densidade habitacional para 

cada bairro da BHC e das suas sub-bacias estudadas, realizou-se os 

                                            
11 O coeficiente de correlação linear de Pearson mede o grau da intensidade da associação 
linear existente entre duas variáveis quantitativas, independente da unidade de medida dos 
dados. O valor deste coeficiente, R, estará no intervalo de -1 a 1. Será tão mais próximo de 1 
ou -1, quanto mais forte for a correlação dos dados observados. É classificada em perfeita =1; 
forte positiva ou negativa = ± 0,8 ≤ R < 1; moderada positiva ou negativa = ± 0,5 R < 0,8; fraca 
positiva ou negativa = ± 0,1 ≤ R < 0,5; ínfima positiva ou negativa = ± 0 ≤ R < 0,1; e nula = 0. 
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procedimentos metodológicos descritos por Campana e Tucci (1994). Desta 

maneira foram necessários: 

1. Obter e organizar os dados sobre o número de habitantes por 

bairro de Guarapuava, a partir do censo demográfico 2010 do 

IBGE utilizando o aplicativo EstatCart 4.0 e o DVD-ROM Base 

EstatCart de Informações do Censo Demográfico 2010: 

resultados do universo por setor censitário. 

2. Organizar e tabular dados sobre as classes de renda de cada 

bairro de Guarapuava de acordo com informações do Censo 

Demográfico de 2010 do IBGE, disponibilizadas através do 

Sistema IBGE de Recuperação Automática – SIDRA no 

endereço eletrônico www.sidra.ibge.gov; 

3. No software Spring realizou-se operações para se obter a área 

de cada bairro de Guarapuava, bem como o índice de área 

construída (área impermeável) dos mesmos; 

4. A partir da organização dos dados de número de habitantes e 

área de cada bairro de Guarapuava na planilha eletrônica Excel 

da suíte de aplicativos Microsoft Office 2010, calculou-se a 

razão entre a população residente e a área de cada bairro. 

5. Com os dados de Habitantes, Densidade Habitacional – DH, 

Renda e a Área Impermeabilizada de cada bairro de 

Guarapuava, organizou-se tabelas e gráficos para verificar as 

possíveis correlações entre estes dados. 

6. A partir das tabelas e dos gráficos gerados realizou-se a 

interpretação e análise das informações. 

 

3.7. PROCEDIMENTOS PARA A ESTIMATIVA DA VAZÃO 

 

A medição da vazão pode ser realizada por diferentes 

métodos: volumétrico, químico, estruturas hidráulicas (calhas e vertedores), 



84 
 

convencional, flutuadores e acústico. A escolha do método depende das 

condições disponíveis em cada caso. 

Nesta pesquisa se fez o uso do método por flutuadores para as 

seções dos postos fluviométricos das sub-bacias estudadas: sub-bacia 

hidrográfica do Monjolo - SBHM, sub-bacia hidrográfica do Barro Preto - 

SBHBP, sub-bacia hidrográfica do Carro Quebrado - SBHCQ e sub-bacia 

hidrográfica do Engenho - SBHE. 

O método de medição de vazão em seção fluvial por 

flutuadores é recomendado em casos cujos rios apresentam certas 

características, tais como: são pequenos (largura inferior a 10 metros), e/ou 

pedregosos, e/ou rasos (trechos com menos de 10 cm de altura da lamina 

d’água) (COLLISCHONN; TASSI, 2008). 

Rios et al. (2011) realizaram um estudo comparativo de 

medição de vazão no Rio Dourados localizado no estado de Goiás, utilizando 

de diferentes métodos e técnicas: molinete hidrométrico, ADCP, Acoustic 

Doppler Velocimeters (ADV) e flutuadores. Neste trabalho concluíram que 

houve uma diferença de 3% entre o menor valor de vazão obtido (com 

molinete) e o maior (flutuador), e consideraram que este valor não é 

significante para se escolher uma técnica em detrimento de outra. 

Os arroios Monjolo, Barro Preto, Carro Quebrado e Engenho 

da BHC apresentam características descritas anteriormente (pequenos, 

pedregosos e rasos). Os arroios em suas seções de estudo, variam de dois 

(Barro Preto) a sete (Engenho) metros em média de largura; a profundidade 

média pode variar entre 0,10 (Engenho) a 0,24 (Monjolo) metros em período de 

estiagem, e seus leitos são rochosos. 

Portanto, levando em consideração tais características, e 

estudos comparativos entre métodos de medição de vazão, nas seções dos 

postos fluviométricos nos arroios da SBHM, SBHBP, SBHCQ e SBHE as 

medições de vazão foram realizadas utilizando-se do método de flutuadores, o 

qual é descrito a seguir. 

Segundo a Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, 

por meio da NBR 13403, de junho de 1995, que fixa as condições exigíveis 
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para a identificação do método mais adequado para a medição de vazão em 

efluentes líquidos e corpos receptores, o método dos flutuadores consiste em 

um “método para determinação da velocidade, que consiste em observar-se o 

tempo necessário para um objeto flutuante deslocar-se em um trecho de 

comprimento conhecido.” (ABNT, 1995, p.2) 

A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – Embrapa, 

em seu Comunicado Técnico 455 (2007), descreve o procedimento para 

medição da vazão de um rio utilizando o método do flutuador. 

Seguindo os procedimentos indicados pela Embrapa, em 

campo, escolheu-se um trecho do rio que seja reto, e que não seja de águas 

paradas. Mediu-se a largura do rio e esticou-se uma corda, fixando-a às 

margens com estacas e deixando próxima da superfície da água, determinando 

uma seção transversal (BRASIL, 2007). 

Utiliza-se um objeto flutuador (bola de borracha) para 

cronometrar o tempo que este leva para percorrer a distância de 15 (Monjolo) a 

20 metros (Barro Preto, Carro Quebrado e Engenho) até passar pela seção do 

posto fluviométrico instalado em cada um dos rios. A medição de tempo foi 

repetida por pelo menos cinco vezes (o indicado é pelo menos três vezes), 

procurando soltar o flutuador em vários trechos do rio (pelo meio e próximo às 

duas margens). 

Na seção procedeu-se com a medição da profundidade em 

vários pontos marcando-se em intervalos de 0,5 metros ao longo da corda ou 

fita métrica (Figura 3.4). Medindo a distância da margem esquerda a margem 

direita se se obtém a largura em metros para a seção. Calcula-se a área para 

cada intervalo de verticais (A1; A2; A3, A4, A5) da seção pela multiplicação de 

sua largura média pela profundidade (h1; h2; h3; h4; h5) (GRISON e 

KOBIYAMA, 2011) (Figura 3.5). 
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Figura 3.4 – Medição de profundidades em seção do posto fluviométrico da SBHCQ 

Fonte: autor, 2013. 
 

 

 

Figura 3.5 – Exemplo hipotético de obtenção da área de verticais em seção de rio 
 

A velocidade média é obtida a partir da soma dos tempos 

registrados para o flutuador percorrer a distância de 15 a 20 metros e dividida 

pelo total de marcações, e multiplicada pelo fator ou coeficiente de correção, 

0,8 para rios com fundo rochosos. Este coeficiente permite a correção pelo fato 

de a água se deslocar mais rápido na superfície do que na porção do fundo do 

rio. 

Este método é o descrito também por Pinto (1976), onde a 

vazão (Q em m3/s) de uma seção pode ser definida pelo volume de água que 

passa nessa seção na unidade de tempo. A vazão pode ser medida pelo 
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produto da área da seção (S em m2) pela velocidade média de escoamento da 

água que passa pela seção (V em m/s), assim: 

Q = V.S (3.3) 

Para medir a vazão nas seções dos postos fluviométricos das 

sub-bacias estudadas deu-se o seguinte procedimento: calculou-se a área de 

cada vertical (h) multiplicando pela velocidade média obtida (já com o 

coeficiente de correção considerado), o que resultou em uma vazão para cada 

subseção, e somou-se para se obter a vazão total da seção em cada medição. 

As medições de vazão, nas seções dos quatro postos 

fluviométricos, ocorreu de agosto de 2012 a setembro de 2013 (Figura 3.6). 

Foram realizadas dezesseis medições. Ressalta-se que para o posto 

fluviométrico do Carro Quebrado, teve-se acesso a medições já realizadas pelo 

LabHidro da UNICENTRO (OLIVEIRA, 2011), o que possibilitou uma maior 

quantidade de dados para a determinação da curva-chave neste posto. 

 

  
Figura 3.6 – Medição de vazão em seção no posto fluviométrico Monjolo – 20/09/2013 

Fonte: autor, 2013. 
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Para a caracterização do comportamento hidrológico de um 

curso d’água ou de uma bacia hidrográfica necessita-se de uma série de 

medições, que preferencialmente sejam feitas ao longo de alguns anos, e que 

esta permita acompanhar os vários processos que ocorrem na bacia, como as 

cheias e as estiagens (COLLISCHONN; TASSI, 2008).  

Essas medições são, na sua maioria, procedimentos que 

requerem muito trabalho e podem ter custos elevados. Devido a isso, opta-se 

por realizar o registro dos níveis d’água, através de sensores ou réguas de 

nível (linimétricas) em uma determinada seção transversal do rio. Com o 

monitoramento e uma série de medições obtidas, determina-se uma relação 

entre os níveis d’água e suas vazões correspondentes. Essa relação é 

denominada de curva-chave ou curva de descarga (Figura 3.7) (GRISON; 

KOBIYAMA, 2011). 

 

 
Figura 3.7 – Desenho esquemático de uma curva-chave hipotética 

Fonte: TUCCI; SILVEIRA, 2001. 
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3.8. PROCEDIMENTOS PARA A DETERMINAÇÃO DA CURVA-CHAVE 

A partir da determinação da curva-chave pode-se utilizar as 

medições diárias de cota (geralmente feitas pela manhã e tarde), que são 

menos onerosas, para se determinar a vazão. 

A curva chave é uma equação ajustada aos dados de medição 

de vazão.  

Esta equação pode se obtida ao organizar os dados de vazões 

observadas (medidas em campo) na planilha eletrônica Excel – Microsoft 

Office, em forma de tabela e gerando gráfico de dispersão no qual se 

acrescenta uma linha de tendência do tipo potência, desta maneira o resultado 

é uma linha curva, essa linha de tendência é útil para conjuntos de dados que 

comparam medidas que aumentam a uma taxa específica, como é o caso da 

relação entre a cota e a vazão de uma estação fluviométrica, e desta são 

geradas a equação de regressão e o fator R2. 

Para calcular o menor ajuste quadrado através dos pontos a 

partir da linha de tendência de potência, a planilha eletrônica Excel usa a 

seguinte equação: 

y = c. xb   (3.4) 

onde c e b são constantes. 

O R² é o coeficiente de determinação. Este é uma medida de 

ajustamento de um modelo estatístico linear generalizado, como a regressão 

linear, em relação aos valores observados. O R² varia entre 0 e 1, evidenciando 

o quanto o modelo consegue explicar os valores observados. Quanto maior o 

R², mais explicativo é o modelo, melhor será seu ajuste à amostra. Por 

exemplo, se o R² de um modelo é 0,7845, isto significa que 78,45% da variável 

dependente, consegue ser explicada pelos regressores presentes no modelo. 

No caso dos dados de cota e vazão adapta-se a equação, 

estabelecendo: 

Q = a . hn  (3.5) 

Onde: Q é a vazão em m/s-1; 
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h é a cota em metros; 

a e n são coeficientes característicos da estação, calculados 

por regressão linear; 

 b) A segunda equação é bastante utilizada para se trabalhar 

com modelos hidrológicos: 

Q = a . (h – h0)
n  (3.6) 

Onde: 

Q é a vazão; 

h é a cota; 

h0 é a cota quando a vazão é nula; 

a e n são coeficientes característicos da estação, calculados 

por regressão linear; 

O coeficiente n será aquele que fornecer a melhor regressão 

linear representado pelo coeficiente de determinação (R²), que indica a 

porcentagem da variância explicada pelo ajuste da curva (COLLISCHONN; 

TASSI, 2008; GRISON; KOBIYAMA, 2011). 

A curva-chave após ter sido determinada com os parâmetros 

obtidos das medições necessita ser extrapolada. “Extrapolar é complementar o 

traçado da relação Q (h) para os intervalos de cotas observadas em que as 

descargas não foram medidas.” (JACCON; CUDO, 1989, p.101). 

Existem vários métodos para a extrapolação da curva-chave, 

dentre eles o mais utilizado é o método logarítmico, a curva-chave, pelo menos 

no trecho superior, é do tipo exponencial (JACCON; CUDO, 1989; GRISON; 

KOBIYAMA, 2011). 

Para o presente trabalho utilizou-se do método logarítmico, 

com equação do tipo potência, utilizando do aplicativo Excel do Microsoft Office 

2010, onde após determinação da relação cota-vazão, efetua-se o cálculo da 

equação 3.6, por meio da ferramenta Solver deste aplicativo, conforme Porto; 

Zahed Filho; Silva (2001), descrita a seguir. 
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Considera-se h0 quando o nível de água na régua linimétrica for 

o equivalente ao nível de vazão nula. Isso pode ser obtido a partir do gráfico da 

relação cota-vazão, ou ainda, pode-se utilizar o menor nível registrado nas 

medições realizadas e também obter-se as constantes a e n. 

A primeira etapa deste cálculo consiste em determinar a curva-

chave a partir dos dados cota e descarga, que podem estar relacionadas em 

uma tabela com as medidas obtidas em campo, a vazão observada (Qobs.), 

portanto, como mostra o Quadro 3.4. 

Com os dados da tabela pode-se estabelecer o gráfico da 

relação cota-vazão (Figura 3.8) 

Quadro 3.4 – Vazão e cota medidas em campo no posto fluviométrico do Carro 
Quebrado 

 
N° Data Hora Cota(m) Vazão (m3/s) 

1 27/04/2010 15:10 0,51 1,06 

2 22/05/2010 14:00 0,32 0,16 

3 16/06/2010 15:00 0,34 0,23 

4 11/08/2010 16:00 0,35 0,20 

5 06/09/2010 15:00 0,46 0,56 

6 21/09/2010 14:00 0,27 0,12 

7 15/10/2010 15:00 1,10 6,94 

8 13/12/2010 9:45 1,00 6,18 

9 22/02/2011 16:08 0,74 2,30 

10 24/08/2012 16:00 0,32 0,29 

11 17/09/2012 15:00 0,32 0,23 

12 23/10/2012 16:40 0,65 1,86 

13 16/01/2013 16:25 0,41 0,65 

14 13/03/2013 16:30 0,49 1,17 

15 25/03/2013 17:00 0,42 0,71 

16 01/04/2013 16:30 0,38 0,69 

17 08/04/2013 16:40 0,46 1,13 

18 22/04/2013 16:30 0,33 0,37 

19 03/06/2013 16:00 0,40 0,76 

20 21/06/2013 17:35 1,14 5,11 

21 22/06/2013 15:00 0,64 2,16 

22 28/06/2013 16:30 0,50 1,57 
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Figura 3.8 – Exemplo de Curva-chave gerada a partir de linha de tendência potência – posto 

fluviométrico Carro Quebrado 
 

A partir desta relação estabelecida, obtém-se os valores para a 

equação de regressão: 

Q = 0,5123 * H0,3402 (3.7) 

A partir da equação 3.7 é possível gerar a vazão calculada 

(Qcalc.), e obter os desvios entre a Qobs. e a Qcalc., a partir da equação 3.8, 

como mostra o Quadro 3.5. 

(Qcal - Qobs)2 (3.8),  

Assim, é necessário obter as constantes a e n para que a 

somatória da soma dos quadrados seja mínima, o que poderá aproximar os 

valores da vazão calculada com os que foram medidos em campo. 

Desta maneira procede-se estabelecendo valores de 1 para a 

constante a e de 2 para a constante n, e para o valor de h0 se atribui o valor da 

cota mínima registrada, no exemplo é 0,27m. 
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Quadro 3.5 – Valores de Qobs, Qcal, e a soma dos desvios (Qcal - Qobs)2 

Cota (m) Qobservada 
(m3/s) 

Qcalpotencia 
(m3/s) 

 (Qcal-Qobs)2 

0,27 0,12 0,33 0,04 
0,32 0,16 0,35 0,03 
0,32 0,29 0,35 0,00 
0,32 0,23 0,35 0,01 
0,33 0,37 0,35 0,00 
0,34 0,23 0,35 0,02 
0,35 0,20 0,36 0,03 
0,38 0,69 0,37 0,10 
0,40 0,76 0,38 0,15 
0,41 0,65 0,38 0,07 
0,42 0,71 0,38 0,11 
0,46 0,56 0,39 0,03 
0,46 1,13 0,39 0,54 
0,49 1,17 0,40 0,59 
0,50 1,57 0,40 1,36 
0,51 1,06 0,41 0,43 
0,64 2,16 0,44 2,96 
0,65 1,86 0,44 2,01 
0,74 2,30 0,46 3,38 
1,00 6,18 0,51 32,12 
1,10 6,94 0,53 41,10 
1,14 5,11 0,54 20,92 

  Soma 106,01 

 

 

O uso do Solver deve estar vinculado a três condições: 1) 

minimizar o valor da soma dos desvios; 2) valores de a, n e h0 serão as células 

variáveis e 3) impor limite superior para o valor de h0 (menor que o nível 

mínimo observado). 

Após a aplicação da ferramenta Solver houve um ajuste nos 

parâmetro a, n e h0, com valores de 7,48 para a, de 1,36 para n, e 0,24 para 

h0, resultando na curva-chave a qual se dá pela seguinte equação: 

Q=7,48*(H-0,23)1,37 (3.9) 

A curva-chave (equação 3.9) permite que se faça a correlação 

direta entre a altura da lâmina d’água e a vazão. Dessa forma foi possível se 

calcular a vazão para vários níveis de água registrados em cada um dos postos 

fluviométricos. 

Os dados dos níveis de água registrados utilizados para 

calcular a vazão diária a partir da curva-chave estabelecida para cada posto 
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fluviométrico deu-se por meio do monitoramento dos respectivos níveis duas 

vezes por dia, um pela manhã as 8 horas, e outro a tarde, as 17 horas. 

Por hora o que se apresenta neste item como curva-chave do 

Arroio Carro Quebrado é apenas para exemplificar a metodologia adotada e os 

procedimentos para a obtenção dos dados, que foram aplicados na pesquisa. 

Os resultados obtidos na pesquisa, em relação às vazões medidas em campo 

de seções nos arroios Monjolo, Barro Preto, Carro Quebrado e Engenho, bem 

como, seus respectivos gráficos de curva-chave (cota-vazão) serão 

apresentados na próxima parte. 

 

3.9. PROCEDIMENTOS PARA ANALISAR OS DADOS PLUVIOMÉTRICOS E 

FLUVIOMÉTRICOS  

 

A partir da equação gerada pelas curvas-chave das sub-bacias 

estudadas (SBHM; SBHBP; SBHCQ; SBHE), elaborou-se gráficos de 

pluviosidade (hietograma12) e de vazão (hidrograma13). 

O hietograma foi elaborado a partir de dados de chuvas 

registrados diariamente às nove horas da manhã na estação 

agrometereológica do IAPAR, localizada no campus CEDETEG da 

UNICENTRO. 

O hidrograma foi construído a partir de dados obtidos com o 

cálculo da vazão específica (l/s/km2) das sub-bacias, no qual se considerou a 

área das sub-bacias (área de contribuição) até o ponto dos seus respectivos 

postos fluviométricos (locais onde se mediu a vazão em seção fluvial): SBHM 

com 14,84 km2; SBHBP com 3,25 km2; SBHCQ com 10,81 km2; e SBHE com 

8,41 km2 de área. A adoção da vazão especifica deu-se para eliminar o efeito 

                                            
12 Gráfico que relaciona a chuva (quantidade ou intensidade) em função do tempo (minutos, 
horas ou dias). 
13 “Gráfico que relaciona a vazão no tempo” (TUCCI, 2009c, p. 391) 
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de escala, entre as sub-bacias, uma vez que elas apresentavam diferentes 

áreas de contribuição.  

Alguns eventos foram registrados em certo momento de sua 

ocorrência, bem com seus impactos nos arroios urbanos, os quais permitiram 

perceber as consequências da impermeabilização nos picos de vazão. Estes 

eventos registrados demonstram a dinâmica fluvial dos arroios urbanos em 

relação a eventos pluviométricos. 

Ressalta-se o que já foi descrito anteriormente sobre os 

registros das cotas, estes ocorrem duas vezes ao dia, às 8h e 17h, por uma 

pessoa responsável em cada um dos postos fluviométricos, o que muitas vezes 

deixa de evidenciar a cota mais elevada ocorrida em eventos pluviométricos. 

Todavia, a coleta da cota deu-se ao mesmo tempo nos postos fluviométricos, 

possibilitando a comparação entre elas. 

O hidrograma das bacias urbanas foram associados ao da 

bacia rural, visto que esta última foi utilizado como área de controle, ou seja, 

seus dados foram considerados como de uma bacia não impermeabilizada, no 

intuito de se poder comparar os comportamentos da dinâmica chuva/vazão nas 

respectivas bacias. 

A análise dos hidrogramas e hietogramas deram-se por meio de 

comparação gráfica, e de forma qualitativa, da vazão máxima ocorrida no 

evento, forma do hidrograma, e resposta hidrológica (chuva-vazão - tempo 

decorrido após início da chuva para a ocorrência do pico de vazão).  

Além disso, buscou-se associar informações obtidas em campo, 

em eventos de chuva representativos, que ocasionaram enchentes e 

inundações nas áreas de estudo. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Apresentam-se neste item os dados e resultados obtidos na 

pesquisa, quais sejam: as estatísticas do processo de classificação da imagem 

orbital do sistema RapidEye; mapeamento de uso e ocupação do solo na bacia 

hidrográfica do Cascavel e suas sub-bacias estudadas (BHM; BHBP; BHCQ; 

BHE); dados de uso e ocupação do solo, obtidos a partir do referido 

mapeamento; taxa de área impermeável na BHC, nas sub-bacias estudadas e 

nos bairros de Guarapuava; dados de monitoramento da vazão nos posto 

fluviométricos estudados; as curvas-chave de cada sub-bacia estudada; dados 

demográficos e suas correlações com a taxa de impermeabilização; as 

estimativas do coeficiente de escoamento superficial. 

 

4.1. RESULTADOS ESTATÍSTICOS DO PROCESSO DE CLASSIFICAÇÃO 

DA IMAGEM ORBITAL 

 

Na fase de classificação da imagem orbital do sistema 

RapidEye, após realizar vários testes e análises das amostras obteve-se um 

excelente desempenho na classificação (Quadro 4.1 e 4.2) segundo o 

coeficiente Kappa (K). 

Esta estatística (K) tem sido utilizada em análises de exatidão 

de mapeamento, LANDIS e KOCH (1977) propuseram uma tabela (Quadro 

4.3), obtida empiricamente, para associar critérios qualitativos de aceitação 

com intervalos de valores de K (MOREIRA, 2007). 
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Quadro 4.1 – Desempenho das amostras na classificação dos tipos de uso e 

ocupação do solo na BHC da imagem orbital RapidEye           

Classes Exatidão do produtor Exatidão do usuário 
Vegetação Arbórea 100 %  91.18 %  

Solo exposto 100 % 97.06 %  
Lagoa/banhado 90.32 %  100 % 
Área construída 98.64 % 100 %  

Vegetação Rasteira 100 % 100 %  
 

 

Quadro 4.2 – Desempenho Geral da classificação dos tipos de uso e ocupação 

do solo na BHC da imagem orbital RapidEye 

Desempenho geral 98.66 % 
Confusão media 1.34 % 
Abstenção media 0.00 % 
Estatística Kappa 98.16 % 

 

 

Quadro 4.3 – Qualidade de amostras de classificação dos tipos de uso e 

ocupação do solo na BHC de imagem orbital 

Estatística Kappa Qualidade  
<0,00 Péssima  
0,00 – 0,20 Ruim  
0,20 – 0,40 Razoável  
0,40 – 0,60 Boa  
0,60 – 0,80 Muito boa  
0,80 – 1,00 Excelente 

Fonte: LANDIS e KOCH, 1977 apud MOREIRA, 2007 

 

É importante ressaltar que mesmo com um índice considerado 

excelente, houve algumas confusões entre as categorias Lagoa/banhado/áreas 

úmidas e Vegetação árborea/arbustiva e, entre Solo exposto e Área construída. 

No entanto, para a identificação das áreas impermeabilizadas os resultados 

obtidos foram satisfatórios. 
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4.2.  MAPEAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO NA BHC 

 

O mapeamento do uso e ocupação do solo (Figura 4.1) deu-se 

a partir do processo de classificação de imagem orbital do sistema RapidEye 

de 27/09/2011. 

Esses dados apontam que a BHC possui uma área de 8.091,73 

hectares. Nesta predomina as classes vegetação rasteira/cultura e área 

construída, com 26,71 % e 35,82 %, respectivamente, da área total da bacia 

hidrográfica (Quadro 4.4; Figura 4.2). 

 

Quadro 4.4 – Uso e ocupação do solo na BHC, Guarapuava-PR 

Uso e ocupação do solo - BHC - Guarapuava-PR 
Bacia/ 
Sub-

bacias Classes 
 

 

Vegetação 
arborea/arbustiva 

Vegetação 
rasteira/cultura Solo exposto Áreas Úmidas Área construída Total 

 
(ha) (%) (ha) (%) (ha) (%) (ha) (%) (ha) (%) (ha) 

BHC 1.588,81 19,63 2.161,65 26,71 735,35 9,09 707,46 8,74 2.898,46 35,82 8.091,73 

SBHM 722,03 48,02 232,07 15,43 135,67 9,02 342,41 22,77 71,50 4,76 1.503,68 

SBHBP 19,47 5,66 31,36 9,12 25,49 7,41 39,34 11,44 228,24 66,37 343,90 

SBHCQ 163,64 14,13 92,70 8,01 35,31 3,05 111,36 9,62 754,82 65,19 1.157,83 

SBHE 85,30 9,87 77,34 8,94 60,16 6,96 103,52 11,97 538,35 62,26 864,67 

Fonte: Autor, 2013. 
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Figura 4.2 – Distribuição das classes de uso e ocupação do solo da BHC – Guarapuava-PR 

Fonte: Autor, 2013. 
 
 
 

Depreende-se dos dados das classes de uso e ocupação do 

solo na BHC, especificamente a classe área construída, como área 

impermeável, 35,82 % da bacia hidrográfica. Esta taxa de área impermeável na 

BHC ocorre principalmente nas áreas de contribuição de seus principais 

afluentes, os arroios Barro Preto, Carro Quebrado e Engenho, nas quais a taxa 

de área impermeável ultrapassa 60 % da área da sub-bacias. 

 

4.2.1. Uso e ocupação do solo na SBHM  

 

A sub-bacia hidrográfica Monjolo (SBHM) está localizada 

predominantemente na porção rural do município, uma vez que apenas 24,89% 

de sua área de 1.503,68 hectares estão dentro dos limites do perímetro urbano 

de Guarapuava. E, nesta, apenas 4,76% do uso e ocupação do solo é área 

construída. 

Corroborando para a caracterização de área rural, a SBHM 

apresenta um uso predominantemente das classes de vegetação 

arbórea/arbustiva (48,02 %) e áreas úmidas (22,77 %), além de áreas de 

vegetação rasteira/cultura (15,43%) que indicam, neste caso, uso 

predominantemente florestal e agrário (Figuras 4.3 e 4.4; Quadro 4.5). 
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    Solo exposto 
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Quadro 4.5 – Uso e ocupação do solo na SBHM 

Fonte: Autor, 2013. 

 
Figura 4.3 – Distribuição das classes de uso e ocupação do solo na SBHM 

Fonte: Autor, 2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Vegetação 
arborea/arbustiva 

48,02% 

    Vegetação 
rasteira/cultura 

15,43% 

    Solo exposto 
9,02%     Áreas Úmidas 

22,77% 

    Área construída 
4,76% 

Classes de uso e ocupação do solo Área (ha) Área (%) 

Vegetação arborea/arbustiva 722,03 48,02 

Vegetação rasteira/cultura 232,07 15,43 

Solo exposto 135,67 9,02 

Áreas Úmidas 342,41 22,77 

Área construída 71,50 4,76 

Total 1.503,68 100 

Perímetro de Expansão Urbana 374,23 24,89 

Área construída (no perímetro urbano) 41,65 2,77 
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No processo de classificação encontrou-se dificuldades para 

estabelecer nesta região da BHC uma clara diferenciação entre as classes 

áreas úmidas e vegetação arbórea/arbustiva, já que as respostas espectrais 

deste elementos são muito próximas. Neste caso, devido à presença de 

clorofila nas lagoas e de umidade nas plantas. Segundo Jensen (2009), há uma 

forte absorção da luz azul pela clorofila entre 400 e 500 µm, da luz vermelha 

em aproximadamente 675 µm e um máximo de 550 µm pela menor absorção 

de luz verde pela alga. Tais valores são também observados para a 

reflectância de vegetação verde ‘sadia’. 

Portanto, para dirimir essas dúvidas utilizou-se o recurso do 

trabalho de campo para levantar as áreas que realmente são lagos, banhados 

e solos constantemente úmidos. Além disso, no processo de interpretação de 

imagem, utilizou-se o GoogleTM Earth14, que permitiu a visualização de áreas 

com imagens de alta resolução, colaborando para o processo de classificação 

da imagem orbital do sistema RapidEye. 

A ocupação com vegetação arbórea/arbustiva indica um bom 

índice de áreas ainda com vegetação nativa, no entanto, há uma parte desta 

sub-bacia em que ocorre a prática da silvicultura (florestamento de espécies 

arbóreas), que ocorrem mais próximo e dentro do perímetro urbano (Figura 4.5)  

O índice de áreas úmidas nesta sub-bacia é o que apresenta 

maior proporção entre as sub-bacias estudadas, pois se trata de uma área de 

cabeceira da BHC, onde se localiza muitas das nascentes que irão formar o rio 

Cascavel (Figura 4.6). 

A porção com área construída é constituído de galpões e 

residências na área rural, e na área urbana por barracões industriais e 

comerciais e pelo núcleo habitacional Residencial 2000. 

 

 

                                            
14 Google

TM
 Earth é marca registrada da Google, Inc. 
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Figura 4.5 – Aspecto da área de mata nativa (a) e de florestamento (b) da SBHM – 30/07/2013. 

Fonte: Google
TM

 Earth, 2013. 
 

 

  
Figura 4.6 (a; b) – Áreas de nascentes na SBHM – 30/07/2013. 

Fonte: Google
TM

 Earth, 2013. 
 

 

 

 

 

(a) (b) 

(a) (b) 
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4.2.2. Uso e ocupação do solo na SBHBP  

 

A SBHBP está localizada dentro dos limites do perímetro de 

expansão urbana de Guarapuava, com uma área de 343,90 hectares. Entre as 

quatro sub-bacias estudadas esta é a menor. 

Os dados obtidos a partir da classificação de imagem orbital do 

sistema RapidEye de 27/09/2011, indica a predominância da classe Área 

construída no mapa de uso e ocupação do solo da SBHBP, ou seja, em 

66,37% de sua área total (Quadro 4.6; Figuras 4.7 e 4.8). 

 
Quadro 4.6 – Uso e ocupação do solo na SBHBP 

Fonte: Autor, 2013. 
 
 

 
Figura 4.7 – Distribuição das classes de uso e ocupação do solo na SBHBP 

Fonte: autor, 2013. 
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Classes de uso e ocupação do solo Área (ha) Área (%) 

Vegetação arbórea/arbustiva 19,47 5,66 

Vegetação rasteira/cultura 31,36 9,12 

Solo exposto 25,49 7,41 

Áreas Úmidas 39,34 11,44 

Área construída 228,24 66,37 

Total 343,90 100 



106 
 



107 
 

Entre as quatro sub-bacias estudadas, a SBHBP é a que 

apresentou a maior taxa da classe Área construída, sendo assim considera-se 

que a taxa de área impermeável nesta sub-bacia é de 66,37%, um índice 

considerado elevado, segundo Campana e Tucci, 1994; Menezes Filho e Tucci 

(2007); Tucci (2009), entre outros. 

As áreas úmidas, ou seja, áreas que são banhados ou sujeitas 

a inundação e que ainda não estão ocupadas por construções correspondem a 

11,44 % da área total da SBHBP, no entanto, há inúmeras ocupações próximas 

ao curso fluvial, que são frequentemente atingidas por inundações (Figura 4.9). 

 

 

 

Figura 4.9 – Inundações no arroio Barro Preto em 20/06/13 (a) e em 12/01/14 (b) 
Fonte: Autor, 2013 (a); globotv.globo.com/rpc/parana-tv-2a-edicao-guarapuava, 2014 (b) 

  

 

4.2.3. Uso e ocupação do solo na SBHCQ  

 

Na SBHCQ está situado parte do centro da cidade de 

Guarapuava. Ela possui uma área de 1.157,83 hectares e o uso e ocupação do 

solo predominante é da classe Área construída, 65,19 %, seguida da classe 

Vegetação Rasteira, 14,13 % (Quadro 4.7; Figuras 4.10 e 4.11). 

  

 

 

 

 

(a) (b) 
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Quadro 4.7 – Uso e ocupação do solo na SBHCQ 

. Fonte: Autor, 2013. 
 
 

 
Figura 4.10 – Distribuição das classes de uso e ocupação do solo na SBHCQ 

Fonte: autor, 2013. 
 

 

Os valores obtidos pela classificação de imagem orbital do 

sistema RapidEye de 27/09/2011, revelam que há uma estimativa de 65,19% 

de área impermeável na SBHCQ. Este índice revela que está sub-bacia possui 

um elevado índice de impermeabilização, assim como a SBHBP. 

    Vegetação 
arborea/arbustiva 

14,13%     Vegetação 
rasteira/cultura 

8,01% 

    Solo exposto 
3,05% 

    Áreas Úmidas 
9,62% 

    Área construída 
65,19% 

Classes de uso e ocupação do solo Área (ha) Área (%) 

Vegetação arbórea/arbustiva 163,64 14,13 

Vegetação rasteira/cultura 92,7 8,01 

Solo exposto 35,31 3,05 

Áreas Úmidas 111,36 9,62 

Área construída 754,82 65,19 

Total 1.157,83 100 
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Assim como ocorre na SBHBP, na SBHCQ há muitas 

ocupações que são atingidas por inundações. Em período de chuva intensa, as 

águas invadem os domicílios, causando desastres naturais. Nesta sub-bacia o 

índice de áreas úmidas é de 9,62%, poderia ser maior se estas não fosse 

ocupadas por residências e infraestrutura urbana, uma vez que no processo de 

classificação da imagem orbital, essas ocupações são identificadas e 

classificadas na classe área construída. 

As classes de vegetação nesta sub-bacia são mais elevadas 

que nas outras duas sub-bacias estudadas (SBHBP e SBHE), visto que na 

SBHCQ a vegetação arbórea/arbustiva e rasteira juntas ocupam uma área de 

256,34 ha, enquanto que nas outras duas este índice é de 50,83 ha e 162,64 

ha respectivamente. 

A SBHCQ está situada na porção central da BHC, em uma 

área bastante urbanizada, onde estão bairros como, por exemplo, Trianon, 

Bonsucesso, Dos Estados, Alto da XV, Santana, os quais são imediatamente 

periféricos ao centro da cidade, este último, com quase sua área total na sub-

bacia. 

Apesar de nestes bairros supracitados as áreas terem sido 

praticamente todas ocupadas por estruturas urbanas (edificações, vias 

públicas, entre outras), é importante ressaltar que as áreas cobertas por 

vegetação são consideráveis na SBHCQ devido a três terrenos do Estado 

(federal e estadual) que ainda mantêm grande parte de seus terrenos 

permeável, são elas: o Campus Cedeteg da UNICENTRO situada no bairro 

Cascavel, no curso inferior (incluindo a foz) do arroio Carro Quebrado; o quartel 

do Exército Brasileiro – 26⁰ Grupo de Artilharia de Campanha - GAC que 

encontra-se no bairro Alto da XV, curso médio; e outra área pertencente ao 

Exército Brasileiro, porém sem ocupação, que localiza-se no bairro Santana, 

alto curso (área de nascente). Estes possuem área não impermeabilizada de 

aproximadamente 52, 75 e 48 hectares respectivamente cada, o que 

corresponde em torno de 15 % da área da sub-bacia (Figura 4.12). 

Portanto, principalmente, pela área do 26⁰ GAC, que está numa 

porção muito próxima ao Centro da cidade e, com bairros de ocupação 

consideravelmente alta em seu entorno, o índice de áreas impermeáveis 
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poderia se maior que o que se apresenta, onde se configura uma importante 

área de permeabilidade da SBHCQ. 

 

 

 

 
Figura 4.12 – Em destaque áreas: Cedeteg (a), 260 GAC (b) e terreno do Exército Brasileiro, 

na SBHCQ – 30/07/2013. 
Fonte: Google

TM
 Earth, 2013. 

(c) 

(a) 

(b) 
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4.2.4. Uso e ocupação do solo na SBHE  

 

A SBHE tem sua área de 864,67 hectares inserida na área 

urbana de Guarapuava. 

O mapeamento apresenta um predomínio da classe área 

construída em 62,26 % de sua área total (Quadro 4.8 Figuras 4.13 e 4.14). 

Esse dado é o que se considerada, neste estudo, como a taxa de área 

impermeável, e assim como nas outras duas sub-bacias urbanas, considerado 

elevado. 

 

Quadro 4.8 – Uso e ocupação do solo na SBHE 

Fonte: Autor, 2013. 
 
 

 
Figura 4.13 – Distribuição das classes de uso e ocupação do solo na SBHE 

Fonte: autor, 2013. 
 

    Vegetação 
arborea/arbustiva 

10% 

    Vegetação 
rasteira/cultura 

9%     Solo exposto 
7% 

    Áreas Úmidas 
12% 

    Área construída 
62% 

Classes de uso e ocupação do solo Área (ha) Área (%) 

Vegetação arbórea/arbustiva 85,3 9,87 

Vegetação rasteira/cultura 77,34 8,94 

Solo exposto 60,16 6,96 

Áreas Úmidas 103,52 11,97 

Área construída 538,35 62,26 

Total 864,72 100 
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Nesta sub-bacia também há ocupações em suas proximidades, 

onde a população que reside nestas áreas sofrem com inundação do arroio 

quando ocorrem eventos pluviométricos intensos (Figura 4.15). 

 

 

 
Figura 4.15 – Alagamentos em áreas de várzea do arroio Engenho – 20/06/2013. 

Fonte: autor, 2013. 
 

 

Na SBHE existem algumas áreas que não são urbanizadas e 

podem se manter desta forma, pelo menos a médio prazo, por se tratarem da 

sede campestre de dois clubes (Guaíra Country Clube e Associação Atlética 

Banco do Brasil – AABB), duas áreas de lazer pública – o Parque do Lago e a 

Lagoa Dourada, além de uma área de mata nativa no bairro Boqueirão (Figura 

4.16). 

Todas juntas ocupam uma área de aproximadamente 55 ha da 

sub-bacia, com terreno não impermeabilizado, o que corresponde a um pouco 

mais de 6% da área total da SBHE. Nestes terrenos as classes de uso 

predominantes são de vegetação arbórea/arbustiva, áreas úmidas e vegetação 

rasteira. 

Com exceção do Parque do Lago, que se situa na porção 

central da SBHE, no bairro Santa Cruz, e imediatamente adjacente ao Centro 

da cidade, as outras áreas destacadas anteriormente, se situam na porção 

superior da sub-bacia, no Bairro Boqueirão. 

 

 

(a) 

(b) 
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Figura 4.16 – Em destaque áreas do Parque do Lago (a); mata nativa no bairro Boqueirão; 

Sedes Camprestes do Guaíra Country Club (c) e da AABB (d) – 30/07/2013. 
Fonte: Google

TM
 Earth, 2013. 

 

4.3. A RELAÇÃO ENTRE A IMPERMEABILIZAÇÃO E A DENSIDADE 

HABITACIONAL 

 

Conforme se descreveu nos procedimentos metodológicos 

estabeleceu-se uma relação entre a Área Impermeável - AI e a Densidade 

Habitacional para cada bairro de Guarapuava. 

Os dados a respeito da AI foram obtidos a partir do 

mapeamento do uso do solo da área urbana de Guarapuava-PR (Figura 4.17), 

a partir do qual obteve-se o tamanho e a área construída, em hectares, para 

cada bairro da cidade, permitindo o cálculo da AI em porcentagem. 

(a) (b) 

(c) 

(d) 
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A organização dos dados para construção do gráfico (Figura 

4.18) que demonstra a relação entre AI e DH apresenta-se no quadro 4.09. 

 

Quadro 4.9 – Relação de dados para obtenção da relação entre AI e DH para 
os bairros de Guarapuava-PR 

Bairros Área (ha) Habitantes DH (hab./ha) Área Construída (ha) AI (%) 

Aldeia 129,68 1.144 8,82 26,16 20,17% 

Alto Cascavel 287,50 2.176 7,57 54,31 18,89% 

Alto da XV 198,35 3.152 15,89 107,72 54,31% 

Araucárias 205,37 763 3,72 39,60 19,28% 

Batel 133,50 4.489 33,63 104,73 78,45% 

Bonsucesso 212,78 6.881 32,34 172,32 80,99% 

Boqueirão 604,29 17.760 29,39 295,75 48,94% 

Cascavel 208,14 2.419 11,62 75,45 36,25% 

Centro 202,97 6.787 33,44 186,00 91,64% 

Conradinho 219,38 8.761 39,94 179,50 81,82% 

Dos Estados 169,46 5.941 35,06 123,56 72,91% 

Im. Morro Alto 642,66 3.317 5,16 101,27 15,76% 

Industrial 403,61 10.248 25,39 187,97 46,57% 

Jd. Américas 359,34 3.727 10,37 131,76 36,67% 

Jordão 100,52 1.268 12,61 24,87 24,74% 

Morro Alto 316,71 10.592 33,44 162,93 51,45% 

Olarias 299,28 1.208 4,04 51,46 17,20% 

Primavera 144,39 6468 44,79 113,36 78,50% 

Santa Cruz 183,17 7.053 38,51 130,16 71,06% 

Santana 244,70 9.612 39,28 158,76 64,88% 

São Cristóvão 179,52 7.362 41,01 120,02 66,86% 

Trianon 122,92 4.091 33,28 99,65 81,07% 

Vassoural 456,01 797 1,75 96,99 21,27% 

Vila Bela 336,70 12.729 37,81 232,27 68,98% 

Vila Carli 436,09 9.279 21,28 198,87 45,60% 

Correlação DH e AI = 0,83 
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Figura 4.18 – Relação Densidade Habitacional – DH e Área Impermeabilizada – AI nos bairros 
de Guarapuava-PR 

Fonte: IBGE, 2011, autor, 2013. 

 

Utilizando-se dos dados da área urbana de Guarapuava-PR, 

ajustou-se uma equação de regressão linear entre a área impermeável e a 

densidade habitacional de cada bairro da cidade. A equação é: 

AI = 0,0159.DH + 0,1353.  (4.1) 

O fator R2 obtido pela regressão foi de 0,83, o que demostrou 

existir uma relação entre densidade habitacional e AI. Outro fator calculado foi 

o coeficiente de correlação de Pearson entre os dados de DH e AI, que é de 

0,91, ou seja, há uma correlação positiva forte (BARBETTA, 2003). 

No entanto, mesmo com uma correlação forte, alguns dados se 

apresentam mais afastados da reta de tendência, demonstrando algumas 

ressalvas que devem ser consideradas. 

O ponto destacado pela cor vermelha na figura 4.18 trata-se do 

bairro Centro (Figura 4.19), o qual apresenta uma AI elevada (91,64 %), pois 

trata-se de uma área em que há pouco espaços não ocupados, o maior deles é 

a Lagoa das Lágrimas, que é uma área de lazer, onde há uma lagoa artificial 

AI = 0,0159.DH + 0,1353 
R² = 0,83 
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que em períodos chuvosos pode transbordar, ou seja, quando chega a 

saturação do solo. Além disso, a população residente no bairro não apresenta 

alta densidade, pois trata-se de uma área que boa parte dela é ocupada por 

atividades de serviços e comércio, e ainda, os terrenos e as edificações são 

maiores que em outros bairros na área periférica, e são unidades unifamiliares. 

A AI calculada fica em 67 %, daí a discrepância com a reta, neste bairro da 

cidade. 

 

 
Figura 4.19 – Centro da cidade de Guarapuava, em destaque local da Lagoa das Lágrimas 

Fonte: Google
TM

 Earth, jul./2013. 
 

 

Outros pontos que não estão tão próximos à reta de tendência, 

com alta taxa de impermeabilização, são os destacados pela cor amarela na 

figura 4.18, referem-se aos bairros Trianon, Bonsucesso e Batel (Figura 4.20), 

com 81,07 %, 80,99 % e 78,45 % de AI. O que pode explicar os dados destes 

bairros estarem um pouco afastados da linha de tendência são as formas de 

ocupação. Por exemplo, no Trianon, as áreas dos terrenos e das casas estão 

entre os maiores da cidade, trata-se de um bairro com ocupações residenciais 

de alto padrão, em boa parte, além de ter um cemitério; no Bonsucesso, há 

muitas áreas comerciais, como supermercados, revenda de veículos, 

principalmente nas proximidades da rodoviária e na av. Manoel Ribas; e no 

Batel também encontram-se terrenos e casas grandes, áreas comerciais e um 
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cemitério. Esta forma de organização e ocupação do espaço destes bairros, 

revelam que há uma elevada AI, porém não tão alta DH. 

 

  

 
Figura 4.20 – Bairros Batel (a), Trianon (b) e Bonsucesso (c) – Guarapuava-PR 

Fonte: Google
TM

 Earth, jul./2013. 
 

 

Há pontos que estão muito próximos à reta de tendência, que 

favorecem a correlação positiva forte entre a DH e AI, como por exemplo, 

destacado na cor verde na figura 4.18. Os dados deste ponto referem-se ao 

bairro Vila Carli, que apresenta uma taxa mediana de DH (21,28 hab./ha) e de 

AI (45,6 %). Este bairro apresenta uma porção densamente ocupada por 

moradias, que em sua maioria estão bastante concentradas em terrenos (150 a 

200 m2 em média) menores que nos bairros mais “nobres” (400 a 600 m2 em 

média), já que estes terrenos abrigam várias famílias, o que favorece elevadas 

(a) (b) 

(c) 
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taxas de AI e DH. Em outra porção, o bairro apresenta áreas vazias e até 

mesmo com uso rural, principalmente em uma porção da área de várzea do rio 

Cascavel e nos locais que estão além (norte) da rodovia BR-277, onde tanto a 

DH e a AI são quase nulas (Figura 4.21). 

 

 
Figura 4.21 – Bairro Vila Carli – Guarapuava-PR 

Fonte: Google
TM 

Earth, jul./2013. 
 

 

Os dados obtidos na regressão linear foram calculados para 

cada bairro. A fim de se confirmar a validade destes com relação aos gerados a 

partir da classificação de imagem orbital, calculou-se a variância15 e o desvio 

padrão16 de cada bairro e média destes para o total dos bairros (Quadro 4.10). 

A reta de tendência apresenta uma dispersão de alguns dados. 

Neste caso o desvio padrão evidencia o quanto estes valores estão disperso 

em relação à média. Esta estatística confirma que o conjunto de dados obtidos 

pelo cálculo da AI, a partir da equação de regressão linear, não está muito 

disperso, ou seja, com um desvio padrão médio de 7,17 % os dados podem 

                                            
15 “Variância é definida como a média aritmética dos desvios quadráticos” (BARBETTA, 2033, 
p.104). 
16 O desvio padrão é a raiz quadrada da variância, ou seja, é o valor da média de dispersão, o 
quanto os resultados diferem da média (BARBETTA, 2003).  
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serem utilizados para estabelecer um prognostico de tendência de aumento da 

AI à medida que aumente a DH. 

Quadro 4.10 – Estatísticas sobre a AI dos bairros de Guarapuava-PR 

Bairros AI calculada AI observada Variância Desvio Padrão 

Aldeia 28% 20,17% 0,27% 5,22% 

Alto Cascavel 26% 18,89% 0,22% 4,72% 

Alto da XV 39% 54,31% 1,20% 10,97% 

Araucárias 19% 19,28% 0,00% 0,11% 

Batel 67% 78,45% 0,66% 8,10% 

Bonsucesso 65% 80,99% 1,29% 11,34% 

Boqueirão 60% 48,94% 0,64% 8,00% 

Cascavel 32% 36,25% 0,09% 3,00% 

Centro 67% 91,64% 3,11% 17,64% 

Conradinho 77% 81,82% 0,11% 3,39% 

Dos Estados 69% 72,91% 0,07% 2,57% 

Im. Morro Alto 22% 15,76% 0,18% 4,23% 

Industrial 54% 46,57% 0,27% 5,18% 

Jd. Américas 30% 36,67% 0,22% 4,70% 

Jordão 34% 24,74% 0,39% 6,25% 

Morro Alto 67% 51,45% 1,16% 10,79% 

Olarias 20% 17,20% 0,04% 1,95% 

Primavera 85% 78,50% 0,20% 4,42% 

Santa Cruz 75% 71,06% 0,07% 2,61% 

Santana 76% 64,88% 0,62% 7,85% 

São Cristóvão 79% 66,86% 0,71% 8,40% 

Trianon 66% 81,07% 1,07% 10,34% 

Vassoural 16% 21,27% 0,12% 3,51% 

Vila Bela 74% 68,98% 0,11% 3,29% 

Vila Carli 47% 45,60% 0,02% 1,24% 

Média 52% 51,77% 0,51% 7,16% 
Fonte e organização: autor, 2014. 
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4.4. A RENDA E A RELAÇÃO COM A TAXA DE IMPERMEABILIZAÇÃO 

NOS BAIRROS DE GUARAPUAVA 

 

Neste trabalho buscou-se investigar se existe, e em que 

medida, uma relação entre a renda da população e a taxa de 

impermeabilização nos bairros da cidade de Guarapuava-PR. 

O IBGE separa as categorias de renda com base na 

quantidade de salário mínimo17 - SM: até ½ SM; mais de ½ a 1 SM; mais de 1 a 

2 SM; mais de 2 a 3 SM; mais de 3 a 5 SM; mais de 5 a 10 SM; mais de 10 a 

15 SM; mais de 15 a 20 SM; mais de 20 SM; e sem rendimento. Os dados 

tabulados referem-se à renda da pessoa responsável por domicílio. Na 

tabulação dos dados optou-se em agrupar algumas faixas salariais a fim de 

otimizar a organização dos mesmos (Quadro 4.11). 

A análise realizada permitiu observar que, alguns bairros de 

baixa renda, e estes são a maioria18, pois, na cidade 80,73% das pessoas 

responsáveis pelos domicílios tinham uma renda de até 3 salários mínimos de 

(IBGE, 2010), levando em conta o agrupamento das faixas entres os sem 

rendimento, até 1 SM, e mais de 1 a 3 SM, são os que mais sofrem com 

problemas de inundações. 

Dentre os bairros com a população de baixa renda estão: 

Aldeia, Industrial, Primavera, Vila Bela, Vila Carli, Alto Cascavel, Cascavel, 

Jardim das Américas, entre outros, com 95,23%, 90,94%, 86,98%, 96,07%, 

89,39% e 97,27% com renda de até 3 SM, respectivamente. Estes bairros 

estão localizados no fundo de vale do rio Cascavel, onde vivem cerca de 

48.000 habitantes, que representam um pouco mais de 33% da população que 

vive na cidade de Guarapuava. 

 

 

                                            
17 No Censo Demográfico de 2010, o valor do salário mínimo nacional era de R$ 510,00. 
18 Entre os vinte e cinco bairros da cidade de Guarapuava, apenas o Centro e o Trianon 
possuem uma proporção menor que 50% dos responsáveis na faixa entre os sem renda e até 3 
SM, 41,50% e 45,90% respectivamente. 
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Quadro 4.11 – Distribuição da renda por faixas salariais e AI nos bairros de 
Guarapuava-PR 

                        
 
 
Bairro 

Faixa 
Salarial 

S. 
Rend. 

(%) 

Até 1 
SM (%) 

+ de 1 
a 3 SM 

(%) 

+ de 3 
a 5 SM 

(%) 

+ de 5 
a 10 

SM (%) 

+ de 
10 a 15 
SM (%) 

+ de 
15 SM 

(%) 
AI (%) 

Aldeia 7,5 29,38 55,94 5,31 1,56 0,0 0,31 20,17 

Alto Cascavel 14,24 46,64 35,19 2,78 0,82 0,0 0,33 18,89 

Alto da XV 5,47 16,98 37,84 16,19 17,7 2,81 3,02 54,31 

Araucárias 11,79 44,81 38,68 1,89 1,89 0,47 0,47 19,28 

Batel 5,88 17,84 42,46 16,6 12,59 2,07 2,56 78,45 

Bonsucesso 8,34 20,24 43,49 12,97 11,95 1,53 1,48 80,99 

Boqueirão 9,42 30,01 49,13 7,7 3,25 0,2 0,29 48,94 

Cascavel 26,73 24,05 38,61 6,93 3,25 0,0 0,42 36,25 

Centro 5,47 7,57 28,46 16,6 27,04 5,34 9,51 91,64 

Conradinho 11,28 29,63 46,29 9,02 3,43 0,27 0,08 81,82 

Dos Estados 8,63 13,72 41,76 16,29 14,94 2,45 2,2 72,91 

Imóvel Morro Alto 8,96 33,37 50,43 5,4 1,47 0,12 0,25 15,76 

Industrial 14,87 35,19 45,17 3,85 0,8 0,04 0,08 46,57 

Jardim das Américas 9,83 43,75 43,72 2,34 0,29 0,1 0,0 36,67 

Jordão 30,71 39,67 28,26 0,82 0,54 0,0 0,0 24,74 

Morro alto 12,08 34,29 44,26 6,28 2,4 0,45 0,22 51,45 

Olarias 11,55 36,55 46,43 4,41 1,05 0,0 0,0 17,20 

Primavera 11,37 30,57 47,2 7,93 2,68 0,15 0,1 78,50 

Santa Cruz 4,89 16,27 41,13 16,02 15,57 3,25 2,88 71,06 

Santana 8,4 26,14 43,24 12,05 7,46 1,28 1,43 64,88 

São Cristóvão 8,36 22,28 53,05 10,38 5,19 0,51 0,23 66,86 

Trianon 6,83 12,09 31,83 17,19 20,65 4,73 6,68 81,07 

Vassoural 5,93 39,83 49,58 3,39 0,85 0,42 0,0 21,27 

Vila Bela 9,38 29,29 52,27 6,6 2,04 0,13 0,29 68,98 

Vila Carli 11,7 31,01 44,28 7,76 4,22 0,46 0,57 45,60 

Guarapuava (urbano) 9,88 26,41 44,44 9,86 7,42 1,2 1,5 51,77 

Legenda:          Bairros localizados no fundo de vale19 da BHC 
Fonte: IBGE, 2001, 2013. Organização: autor, 2013. 

 
 

Dos bairros supracitados apenas o Primavera possuí uma AI 

considerada elevada (78,5%), no entanto, são estes em que há uma maior 

ocorrência de desastres naturais, (ALMEIDA et al, 2013) principalmente os 

decorrentes dos eventos de inundações.  

                                            
19 Fundo de vale pode ser considerado como o ponto mais baixo de um relevo, por onde 
escoam as águas das chuvas, formando uma calha que recebe a água proveniente de suas 
vertentes (GUERRA; CUNHA, 2011). 
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Um destes fatores é a falta de infraestrutura adequada 

referente à drenagem urbana, pois, carecem de um sistema que possa dar 

conta de receber a carga de escoamento que provém da área a montante. Área 

esta onde se localizam boa parte dos bairros que possuem elevados índices de 

AI, como o Centro (91,64%), o Conradinho (81,82%) Trianon (81,07%), o Santa 

Cruz (71,06%), o Santana (64,88%), os quais ainda estão sobre as nascentes 

de afluentes como os arroios Carro Quebrado, Barro Preto e Engenho. Mesmo 

esses bairros centrais e pericentrais sofrem com alagamentos devido à 

canalização dos cursos d’água que em eventos pluviométricos não são 

suficientes para escoar o volume de chuva. 

Outro fator é o sistema de drenagem urbana da cidade como 

um todo, já que este tem a características de “esconder” os rios que percorrem 

o trecho urbano com obras de canalização fechada, principalmente nos bairros 

mais consolidados e mais próximos ao centro da cidade. E ainda, percebe-se 

que a concepção é de que “a melhor drenagem é aquela que escoa a água da 

chuva o mais rápido possível para jusante” (TUCCI, 2007, p. 185). 

Além disso, os fundos de vale do rio Cascavel e alguns de seus 

afluentes urbanos são desprovidos de mata ciliar e possuem uma considerável 

ocupação nas suas áreas de várzea20, locais onde há uma concentração de 

pessoas de baixa renda. 

A partir destas análises buscou-se estabelecer uma correlação 

entre os dados de renda e AI. Para tal, agregou-se as classes de renda, 

conforme demonstrado no quadro 4.12 e representou-se em gráficos (Figura 

4.22). 

 

 

 

 

 

                                            
20 Segundo Guerra (1993, p. 433) várzeas são “terrenos baixos e mais ou menos planos que se 
encontram juntos às margens dos rios”. Em geomorfologia, constituem o leito maior dos rios. 
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Quadro 4.12 – Classes de renda agrupadas e taxa de AI por bairro em 
Guarapuava-PR 

Bairros AI 
(%) 

Sem rendimento a 3 SM (%) + de 3 a 10 SM (%) + de 10 SM (%) 

Aldeia 20,17 92,82 6,87 0,31 

Alto Cascavel 18,89 96,07 3,6 0,33 

Alto da XV 54,31 60,29 33,89 5,83 

Araucárias 19,28 95,28 3,78 0,94 

Batel 78,45 66,18 29,19 4,63 

Bonsucesso 80,99 72,07 24,92 3,01 

Boqueirão 48,94 88,56 10,95 0,49 

Cascavel 36,25 89,39 10,18 0,42 

Centro 91,64 41,5 43,64 14,85 

Conradinho 81,82 87,2 12,45 0,35 

Dos Estados 72,91 64,11 31,23 4,65 
Imóvel Morro 

Alto 
15,76 92,76 6,87 0,37 

Industrial 46,57 95,23 4,65 0,12 
Jardim das 
Américas 

36,67 97,3 2,63 0,1 

Jordão 24,74 98,64 1,36 0 

Morro Alto 51,45 90,63 8,68 0,67 

Olarias 17,2 94,53 5,46 0 

Primavera 78,5 89,14 10,61 0,25 

Santa Cruz 71,06 62,29 31,59 6,13 

Santana 64,88 77,78 19,51 2,71 

São Cristóvão 66,86 83,69 15,57 0,74 

Trianon 81,07 50,75 37,84 11,41 

Vassoural 21,27 95,34 4,24 0,42 

Vila Bela 68,98 90,94 8,64 0,42 

Vila Carli 45,6 86,99 11,98 1,03 

Mediana 51,45 89,14 10,61 0,49 
Fonte: IBGE, 2010, 2011. Organização: autor, 2013. 
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Figura 4.22 – Gráficos de correlação entre faixas de renda e AI nos bairros da cidade de 

Guarapuava-PR 
Fonte: IBGE, 2010, 2011. Organização: autor, 2013.
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Observou-se que na faixa de renda dos sem renda a 3 salários 

mínimos, há um coeficiente de Pearson de: -0,7258 (R2=0,5268). Segundo 

Barbetta (2003) este valor indica uma força de correlação negativa moderada, 

isto significa que a reta de tendência tem uma direção descendente, onde 

quanto maior a proporção de pessoas com renda na faixa de 0 a 3 SM há uma 

propensão de a AI ser menor. 

Para a faixa “intermediária” obteve-se o coeficiente de Pearson 

foi de 0,7492 (R2=0,5614), uma força de correlação positiva moderada, 

indicando que quanto maior a porcentagem de pessoas com renda de + de 3 a 

10 SM, maior é a AI. O mesmo ocorre com a faixa de renda de + de 10 SM, no 

qual a correlação é de 0,5955 (R2=0,3547), ainda no nível de força positiva 

moderada, ou seja, quanto maior a proporção de pessoas com esta renda é 

maior a AI. 

Pode-se concluir destas correlações que existe uma tendência 

de que em bairros onde o nível de renda é mais baixo haver menos áreas 

impermeabilizadas, sendo o contrário também verdadeiro. 

 

4.5. MEDIÇÕES DE VAZÃO E ORGANIZAÇÃO DAS CURVAS-CHAVE DOS 

POSTOS FLUVIOMÉTRICOS 

 

4.5.1. Propriedades hidráulicas e curva chave da SBHM 

 

Na SBHM realizou-se quinze medições de vazão em seção 

fluvial transversal no posto fluviométrico instalado próximo a foz do arroio 

Monjolo (aproximadamente 540 metros de distância) (Figura 4.23) (Quadro 

4.13).  
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Figura 4.23 – Régua linimétrica no Arroio Monjolo – 23/10/12 (a); localização de posto 

fluviométrico e foz do arroio Monjolo – 30/07/2013 (b). 
Fonte: autor, 2012 (a); Google

TM
 Earth, 2013 (b). 

 
 
 

Quadro 4.13 - Propriedades hidráulicas de seção fluvial transversal no posto 
fluviométrico Monjolo 

 
N° Data Profun

didade 
Média 

(m) 

Profun
didade 
Máxim
a (m) 

Largura 
do canal 

(m) 

Cota 
(m) 

Área 
Molhada 

(m²) 

Velocidade 
média (m/s) 

Vazão 
(m³/s) 

1 24/08/12 0,35 0,50 4,40 0,41 1,99 0,22 0,428 

2 17/09/12 0,24 0,40 4,20 0,36 1,37 0,16 0,212 

3 23/10/12 0,46 0,74 4,00 0,66 2,38 0,65 1,555 

4 28/01/13 0,30 0,47 4,30 0,40 1,49 0,21 0,316 

5 25/03/13 0,63 0,74 4,00 0,64 2,82 0,70 1,983 

6 01/04/13 0,41 0,56 4,00 0,49 1,87 0,36 0,678 

7 08/04/13 0,43 0,57 4,00 0,50 1,93 0,48 0,923 

8 22/04/13 0,35 0,51 4,00 0,43 1,56 0,29 0,459 

9 03/06/13 0,60 0,78 4,00 0,68 2,71 0,79 2,144 

10 21/06/13 1,26 1,47 4,00 1,30 5,68 1,27 6,515 

11 22/06/13 0,92 1,07 4,00 0,95 4,14 1,13 4,658 

12 28/06/13 0,74 0,86 4,00 0,76 3,33 0,87 2,891 

13 12/08/13 0,39 0,52 4,00 0,43 1,74 0,34 0,588 

14 20/09/13 0,37 0,51 4,00 0,42 1,67 0,35 0,575 

15 23/09/13 0,57 0,82 4,00 0,96 2,56 1,05 2,692 

Fonte: autor, 2013. 

(a) (b) 
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Entre as medições realizadas, a vazão máxima observada foi 

de 6,51 m3/s, enquanto que a mínima de 0,212 m3/s. A primeira foi obtida no 

dia 21/06/2013, após evento pluviométrico de mais de 100 mm em 24 horas. A 

segunda foi em período de estiagem, entre agosto e setembro de 2012, no 

qual, em 45 dias houve apenas dois eventos de chuva, um de 2 mm e outro de 

13,2 mm, segundo dados da estação meteorológica do IAPAR em Guarapuava. 

Obteve-se a seguinte curva-chave para o posto fluviométrico 

Monjolo:  

Q = 5,805. (H – 018)1,506, com coeficiente de determinação (R2) 

de 0,9392, o que considerou-se satisfatório, ou seja, existe um bom 

ajustamento (Figura 4.24). 

 

 
Figura 4.24 – Curva-chave do posto fluviométrico Monjolo 

Fonte: autor, 2013. 
 
 

Para obter-se os parâmetros desta equação utilizou-se a 

metodologia já descrita anteriormente (capítulo 3). O quadro 4.14 apresenta os 

valores utilizados. 
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Quadro 4.14 – Dados utilizados para cálculo de ajustamento da curva-chave do 
posto fluviométrico do arroio Monjolo 

Data Cota(m) Qobservada (m3/s) H-H0 Qcalculada (m3/s) (Qcal-Qobs)2 

24/08/2012 0,41 0,428 0,23 0,6350 0,0429 

17/09/2012 0,36 0,212 0,18 0,4390 0,0513 

23/10/2012 0,66 1,555 0,48 1,9225 0,1354 

28/01/2013 0,40 0,316 0,22 0,5939 0,0775 

25/03/2013 0,64 1,983 0,46 1,8031 0,0325 

01/04/2013 0,49 0,678 0,31 0,9953 0,1006 

08/04/2013 0,50 0,923 0,32 1,0440 0,0147 

22/04/2013 0,43 0,459 0,25 0,7199 0,0682 

03/06/2013 0,68 2,144 0,50 2,0443 0,0100 

21/06/2013 1,30 6,515 1,12 6,8856 0,1375 

22/06/2013 0,95 4,658 0,77 3,9167 0,5488 

28/06/2013 0,76 2,891 0,58 2,5563 0,1122 

12/08/2013 0,43 0,588 0,25 0,7199 0,0174 

20/09/2013 0,42 0,575 0,24 0,6770 0,0104 

23/09/2013 0,96 2,692 0,78 3,9935 1,6939 
Fonte: autor, 2013. 

 

 

4.5.2. Propriedades hidráulicas e curva chave da SBHBP 

 

Na SBHBP realizou-se dezesseis medições de vazão em 

seção fluvial transversal no posto fluviométrico instalado próximo 

(aproximadamente 350 metros de distância) a foz do arroio Barro Preto (Figura 

4.25). 

Os dados das medições no Arroio Barro Preto são expostas no 

quadro 4.11. Entre as medições realizadas no posto, a maior vazão observada, 

foi de 1,317 m3/s, após a ocorrência de evento com aproximadamente 120 mm 

de chuva em 24 horas, entre dia 20 e 21 de junho de 2013 (SIMEPAR). A 

menor vazão observada foi de 0,069 m3/s, época em que se registrou um 

acúmulo de apenas 5,8 mm de chuva (IAPAR) no intervalo de 14/08/2010 a 

17/09/2010. 
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Figura 4.25 – Régua linimétrica no Arroio Barro Preto – 16/01/14 (a); localização de posto 

fluviométrico e foz do arroio Barro Preto – 30/07/2013 (b). 
Fonte: autor, 2014 (a); Google

TM
 Earth, 2013 (b). 

 
 

Quadro 4.15 - Propriedades hidráulicas de seção fluvial transversal no posto 
fluviométrico Barro Preto 

N° Data Profundi
dade 
Média 

(m) 

Profundi
dade 

Máxima 
(m) 

Largura 
do canal 

(m) 

Cota 
(m) 

Área 
Molhada 

(m²) 

Velocidade 
média 

Vazão 
(m³/s) 

1 24/08/12 0,13 0,18 2,00 0,32 0,26 0,46 0,117 

2 17/09/12 0,10 0,12 2,00 0,32 0,19 0,36 0,069 

3 23/10/12 0,29 0,38 2,90 0,50 1,10 0,67 0,738 

4 28/01/13 0,14 0,17 2,50 0,34 0,29 0,24 0,067 

5 14/03/13 0,22 0,27 2,00 0,42 0,44 0,45 0,194 

6 25/03/13 0,29 0,31 2,00 0,40 0,59 0,35 0,207 

7 01/04/13 0,25 0,28 2,00 0,39 0,50 0,24 0,120 

8 8/04/13 0,23 0,24 2,00 0,43 0,45 0,34 0,155 

9 22/04/13 0,17 0,19 1,95 0,36 0,32 0,23 0,074 

10 03/06/13 0,26 0,34 2,00 0,42 0,66 0,32 0,212 

11 21/06/13 0,56 0,72 2,20 0,90 1,61 0,82 1,317 

12 22/6/13 0,29 0,37 2,20 0,50 0,84 0,49 0,414 

13 28/6/13 0,26 0,33 2,20 0,47 0,74 0,46 0,339 

14 12/08/13 0,23 0,33 2,20 0,38 0,58 0,25 0,149 

15 20/09/13 0,17 0,23 2,2 0,37 0,43 0,18 0,077 

16 23/09/13 0,27 0,37 2,50 0,47 0,91 0,51 0,464 

Fonte: autor, 2013. 
 

 

A curva-chave para o posto fluviométrico Barro Preto é:  

Q = 2,216 . (H - 0,16)1,616, com coeficiente de determinação 

(R2) de 0,8096, configurando um bom ajustamento dos dados (Figura 4.26). 

(b) (a) 
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Figura 4.26 – Curva-Chave do posto fluviométrico Barro Preto. 

Fonte: autor, 2013. 
 

 

A obtenção de parâmetros que foram utilizados para 

estabelecer a equação são apresentadas no quadro 4.16. 

 

Quadro 4.16 – Dados utilizados para cálculo de ajustamento da curva-chave do 
posto fluviométrico do arroio Barro Preto 

Data Cota (m) Qobservada (m3/s) H-H0 Qcalculada (m3/s) (Qcal-Qobs)2 

24/08/12 0,32 0,117 0,16 0,1145 0,0000 

17/09/12 0,32 0,069 0,16 0,1145 0,0021 

23/10/12 0,50 0,738 0,34 0,3874 0,1231 

28/01/13 0,34 0,067 0,18 0,1385 0,0051 

14/03/13 0,42 0,194 0,26 0,2511 0,0032 

25/03/13 0,40 0,207 0,24 0,2206 0,0002 

01/04/13 0,39 0,120 0,23 0,2059 0,0074 

08/04/13 0,43 0,155 0,27 0,2669 0,0125 

22/04/13 0,36 0,074 0,20 0,1643 0,0081 

03/06/13 0,42 0,212 0,26 0,2511 0,0015 

21/06/13 0,90 1,317 0,74 1,3619 0,0020 

22/06/13 0,50 0,414 0,34 0,3874 0,0007 

28/06/13 0,47 0,339 0,31 0,3336 0,0000 

12/08/13 0,38 0,149 0,22 0,1916 0,0018 

20/09/13 0,37 0,077 0,21 0,1778 0,0102 

23/09/13 0,47 0,464 0,31 0,3336 0,0170 
Fonte: Autor, 2013. 

 

Q = 2,216 . (H - 0,16)1,616 
R² = 0,8096 

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4

C
o

ta
 -

 H
 (

m
) 

Vazão - Q (m3/s) 



134 
 

Como se observa na figura 4.26 o R2 foi de 0,8096, que pode 

ser considerado bom, ou seja, há uma correlação de quase 81 % entre os dois 

dados (cota e vazão). O ponto destacado em amarelo na figura corresponde a 

vazão máxima medida, de 1,317 m3/s, quando a cota na régua linimétrica 

marcava 0,90m, que foi a única vazão medida acima da cota 0,50 m, 

reconhecendo-se que o ideal seria ter outras medições em condições de 

enchente do arroio onde a cota pode chegar até 1,80m, porém ressalta que 

houveram dificuldades de se realizar a medição em campo nessas condições 

hidrológicas. 

 
 

4.5.3. Propriedades hidráulicas e curva chave da SBHCQ 

 

Na SBHCQ realizou-se dezesseis medições de vazão que 

foram agregadas a oito medições anteriores realizadas por Oliveira (2011), 

dados estes, que compõe o acervo do LabHidro do DEGEO/G – UNICENTRO. 

Essas medições foram realizadas em seção fluvial transversal no posto 

fluviométrico instalado próximo a foz do arroio Carro Quebrado 

(aproximadamente 1.300 metros de distância) (Figura 4.27).  
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Figura 4.27 – Régua linimétrica no arroio Carro Quebrado – 16/01/13 (a); localização de posto 

fluviométrico e foz do arroio Carro Quebrado  – 30/07/2013 (b). 
Fonte: autor, 2013 (a); Google

TM
 Earth, 2013 (b). 

 
 

Os dados das medições de vazão no Arroio Carro Quebrado 

(Quadro 4.17) indicam que a vazão máxima observada, dentre as medições 

realizadas, foi de 6,94 m3/s em um período em que houve um acumulado de 

chuva de 162,8 mm (IAPAR) entre os dias 23/09/2010 e 15/10/2010, enquanto 

que a menor vazão observada foi de 0,12 m3/s, época em que se registrou um 

acumulo de apenas 5,8 mm de chuva (IAPAR) no intervalo de 14/08/2010 a 

17/09/2010. 

 

(b) 

(a) 
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Quadro 4.17 - Propriedades hidráulicas de seção fluvial transversal no posto 
fluviométrico Carro Quebrado  

 

 

A curva-chave no posto fluviométrico Carro Quebrado é: 

Q = 7,38 . (H - 0,23)1,37  

O coeficiente de correlação é de 0,9115, também considerado 

satisfatório (Figura 4.28). 

N° Data Profundi
dade 
Média 

(m) 

Profundi
dade 

Máxima 
(m) 

Largura 
do canal 

(m) 

Cota 
(m) 

Área 
Seção 
(m²) 

Velocidade 
média (m/s) 

Vazão 
(m³/s) 

1 27/04/10 0,30 0,54 4,27 0,51 1,29 0,82 1,06 

2 22/05/10 0,25 0,35 3,20 0,32 0,81 0,20 0,16 

3 16/06/10 0,27 0,40 3,20 0,34 0,95 0,24 0,23 

4 11/08/10 0,26 0,36 3,20 0,35 0,85 0,23 0,20 

5 06/09/10 0,32 0,45 3,54 0,46 1,65 0,34 0,56 

6 21/09/10 0,13 0,17 2,40 0,27 0,12 1,00 0,12 

7 15/10/10 1,17 1,33 4,90 1,10 6,04 1,15 6,94 

8 13/12/10 1,23 1,30 4,80 1,00 6,12 1,01 6,18 

9 22/02/11 0,64 0,80 4,80 0,74 3,13 0,73 2,30 

10 24/08/12 0,17 0,23 4,00 0,32 0,67 0,43 0,29 

11 17/09/12 0,13 0,20 4,00 0,32 0,50 0,46 0,23 

12 23/10/12 0,56 0,70 5,30 0,65 2,79 0,66 1,86 

13 16/01/13 0,20 0,35 5,30 0,41 1,13 0,57 0,65 

14 13/03/13 0,32 0,46 5,30 0,49 1,84 0,64 1,17 

15 25/03/13 0,21 0,36 5,10 0,42 1,19 0,60 0,71 

16 01/04/13 0,22 0,39 5,20 0,38 1,22 0,56 0,69 

17 08/04/13 0,28 0,38 5,20 0,46 1,59 0,71 1,13 

18 22/04/13 0,13 0,25 5,10 0,33 0,74 0,49 0,37 

19 03/06/13 0,22 0,36 5,20 0,40 1,23 0,62 0,76 

20 21/06/13 0,82 1,19 5,00 1,14 4,94 1,11 5,11 

21 22/06/13 0,46 0,67 5,00 0,64 2,78 0,83 2,16 

22 28/06/13 0,36 0,52 5,00 0,50 2,17 0,78 1,57 

23 12/08/13 0,15 0,26 5,00 0,35 0,83 0,55 0,44 

24 20/09/13 0,13 0,23 4,50 0,30 0,67 0,42 0,28 

25 23/09/13 0,34 0,41 5,00 0,46 1,86 0,78 1,24 
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Figura 4.28 – Curva-Chave do posto fluviométrico Carro Quebrado. 

 

 

A curva-chave construída com os dados de vazão observados 

em campo, apresenta dois pontos que se distanciam da linha de tendência, 

estes correspondem às medições 7 (ponto verde) e 11(ponto azul). São as 

medidas mais elevadas de cota que se obteve, e, portanto, por não haver 

outras medições nestas condições hidrológicas estes não puderam ser melhor 

avaliados.  

O quadro 4.18 apresenta os valores que se obteve para a 

seção do posto fluviométrico Carro Quebrado. 
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Quadro 4.18 – Dados utilizados para cálculo de ajustamento da curva-chave do 
posto fluviométrico do arroio Carro Quebrado 

Data Cota (m) Qobservada (m³/s) H - H0 Qcalculada (m3/s) (Qcal-Qobs)2 

27/04/2010 0,51 1,06 0,28 1,26 0,04 

22/05/2010 0,32 0,16 0,09 0,25 0,01 

16/06/2010 0,34 0,23 0,11 0,34 0,01 

11/08/2010 0,35 0,20 0,12 0,38 0,04 

06/09/2010 0,46 0,56 0,23 0,96 0,16 

21/09/2010 0,27 0,12 0,04 0,08 0,00 

15/10/2010 1,10 6,94 0,87 6,06 0,78 

13/12/2010 1,00 6,18 0,77 5,12 1,12 

22/02/2011 0,74 2,30 0,51 2,90 0,36 

24/08/2012 0,32 0,29 0,09 0,25 0,00 

17/09/2012 0,32 0,23 0,09 0,25 0,00 

23/10/2012 0,65 1,86 0,42 2,22 0,13 

16/01/2013 0,41 0,65 0,18 0,68 0,00 

13/03/2013 0,49 1,17 0,26 1,14 0,00 

25/03/2013 0,42 0,71 0,19 0,74 0,00 

01/04/2013 0,38 0,69 0,15 0,53 0,03 

08/04/2013 0,46 1,13 0,23 0,96 0,03 

22/04/2013 0,33 0,37 0,10 0,30 0,01 

03/06/2013 0,40 0,76 0,17 0,63 0,02 

21/06/2013 1,14 5,11 0,91 6,44 1,78 

22/06/2013 0,64 2,16 0,41 2,15 0,00 

28/06/2013 0,50 1,57 0,27 1,20 0,14 

12/08/2013 0,35 0,44 0,12 0,38 0,00 

20/09/2013 0,30 0,28 0,07 0,18 0,01 

23/09/2013 0,46 1,24 0,23 0,96 0,08 
Fonte: LabHidro, 2011; autor, 2013. 

 
 

4.5.4. Propriedades hidráulicas e curva chave da SBHE 

 

Na SBHE realizou-se dezesseis medições de vazão em seção 

fluvial transversal no posto fluviométrico instalado próximo (aproximadamente 

490 metros de distância) a foz do arroio Engenho (Figura 4.29). 
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Figura 4.29 – Régua linimétrica no arroio Engenho – 23/10/12 (a); localização de posto 

fluviométrico e foz do arroio Engenho – 30/07/2013 (b). 
Fonte: autor, 2012 (a); Google

TM
 Earth, 2013 (b). 

 
 

Monitorou-se a vazão em seção fluvial transversal no arroio 

Engenho entre 24/08/2012 a 23/09/2013 para levantar dados que permitiram a 

o levantamento de algumas propriedades hidráulicas desta seção no posto 

fluviométrico do arroio Monjolo em cada uma das medições realizadas, e estes 

dados permitiram a construção da curva-chave para a referida seção (Quadro 

4.19). 

 

(a) 

(a) 
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Quadro 4.19 - Propriedades hidráulicas de seção fluvial transversal no posto 
fluviométrico Engenho 

N° Data Profundi
dade 
Média 

(m) 

Profundi
dade 

Máxima 
(m) 

Largura 
do canal 

(m) 

Cota 
(m) 

Área 
Molhada 

(m²) 

Velocidad
e média 

Vazão 
(m³/s) 

1 24/8/12 0,04 0,09 5,90 0,39 0,34 0,56 0,188 

2 17/9/12 0,05 0,09 5,00 0,33 0,30 0,36 0,107 

3 23/10/12 0,19 0,28 7,50 0,54 1,65 0,91 1,494 

4 16/1/13 0,06 0,08 7,50 0,39 0,52 0,72 0,372 

5 14/3/13 0,11 0,15 8,50 0,50 0,90 1,21 1,091 

6 25/3/13 0,12 0,20 7,50 0,42 0,87 0,94 0,841 

7 1/4/13 0,08 0,15 7,50 0,39 0,62 0,77 0,478 

8 8/4/13 0,13 0,19 7,50 0,41 0,97 0,98 0,950 

9 22/4/13 0,07 0,14 7,50 0,36 0,51 0,77 0,397 

10 3/6/13 0,11 0,20 7,50 0,40 0,84 1,01 0,846 

11 21/6/13 0,41 0,59 7,80 1,10 3,23 1,51 4,872 

12 22/6/13 0,22 0,32 7,80 0,60 1,76 1,12 1,967 

13 28/6/13 0,17 0,24 7,80 0,48 1,34 1,04 1,400 

14 12/08/13 0,08 0,14 7,50 0,38 0,59 0,77 0,455 

15 20/09/13 0,07 0,13 7,50 0,35 0,55 0,68 0,375 

16 23/09/13 0,18 0,23 7,50 0,50 1,32 1,06 1,402 

Fonte: autor, 2013. 

 

Os dados obtidos de medições de seção transversal fluvial no 

posto fluviométrico Engenho revelam que, entre as medições realizadas, a 

maior vazão observada foi de 4,87 m3/s, poucas horas após evento 

pluviométrico de 120 mm, em um intervalo de 24 horas (SIMEPAR), entre os 

dias 20/06/2013 e 21/06/2013. De outro lado a menor vazão observada foi de 

0,107 m3/s, numa época de estiagem, onde se registrou apenas dois eventos 

de chuva em 45 dias, entre agosto e setembro de 2012, um de 2 mm e outro de 

13,2 mm (IAPAR). 

A curva-chave gerada para o posto fluviométrico Engenho é: 

Q = 5,66 . (H - 0,20)1,32. O R2 nesta desta curva-chave é de 0, 

738, ou seja, houve um bom ajustamento entre os dados (Figura 4.30). 
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Figura 4.30 – Curva-Chave do posto fluviométrico Engenho. 

 

 

A curva-chave construída com os dados de vazão observados 

em campo apresenta um ponto que tem sua posição mais afastada da linha de 

tendência, na figura acima se destaca pela cor azul, e corresponde a medição 

número 11, realizada após evento pluviométrico intenso. Esta medição ocorreu 

quando a régua linimétrica registrou um nível de 1,10 m, portanto, houve uma 

considerável elevação da vazão neste momento em que o arroio estava com 

seu nível de água ainda alto. Após cerca de 24 horas, este nível havia descido 

a casa de 0,60 m, e a vazão registrada foi cerca de 60 % menor que anterior. 

Percebeu-se a partir disto que deve-se buscar formas de monitorar a vazão em 

momentos de cheia do arroio, para que desta maneira possa se buscar o 

aprimoramento da projeção da curva-chave. 

O quadro 4.20 apresenta os valores que se obteve para a 

seção do posto fluviométrico Engenho. 
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Quadro 4.20 – Dados utilizados para cálculo de ajustamento da curva-chave do 
posto fluviométrico do arroio Engenho 

Data Cota (m) Qobservada (m³/s) H - H0 Qcalculada (m³/s) (Qcal-Qobs)^2 

24/08/12 0,39 0,188 0,20 0,653 0,216 

17/09/12 0,33 0,107 0,14 0,401 0,087 

23/10/12 0,54 1,494 0,35 1,387 0,011 

16/01/13 0,39 0,372 0,20 0,653 0,079 

14/03/13 0,50 1,091 0,31 1,179 0,008 

25/03/13 0,42 0,841 0,23 0,789 0,003 

01/04/13 0,39 0,478 0,20 0,653 0,030 

08/04/13 0,41 0,950 0,22 0,743 0,043 

22/04/13 0,36 0,397 0,17 0,523 0,016 

03/06/13 0,40 0,846 0,21 0,697 0,022 

21/06/13 1,10 4,872 0,91 4,964 0,008 

22/06/13 0,60 1,967 0,41 1,715 0,063 

28/06/13 0,48 1,400 0,29 1,078 0,104 

12/08/13 0,38 0,455 0,19 0,609 0,024 

20/09/13 0,35 0,375 0,16 0,482 0,011 

23/09/13 0,50 1,402 0,31 1,179 0,050 
 

4.6. ANÁLISE DOS DADOS PLUVIOMÉTRICOS E FLUVIOMÉTRICOS  

 

Apresenta-se a seguir gráficos que demonstram a dinâmica da 

vazão em relação às chuvas, comparando a sub-bacia rural e as sub-bacias 

urbanas, assim como fotos que evidenciam o aumento do nível do leito dos 

arroios em alguns eventos de chuva.  

O gráfico na figura 4.31a, refere-se ao período do dia 

23/10/2012 e de 01/01/2013 a 31/10/2013, o qual se analisou o comportamento 

da vazão nas sub-bacias do arroio Barro Preto (urbano) e do arroio Monjolo 

(rural). Percebe-se que os picos de vazão no arroio urbano são bem mais 

acentuados que os do arroio rural, ou seja, há uma aumento quase que 

imediato quando ocorrem eventos pluviográficos, assim como a recessão do 

hidrograma é mais rápida. 
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Figura 4.31 – Hidrograma e hietograma das SBHBP e SBHM (a); fotografias do nível do arroio 
no posto fluviométrico Barro Preto em 23/10/12 as 16h53m (b) e em 20/06/13 as 11h05m (c). 

Fonte: autor, 2012, 2013. 
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Portanto, na SBHM constatou-se a elevação e recuo do nível 

do arroio ocorrem de maneira mais branda, em que os picos são menores 

quando comparado com o arroio Barro Preto. 

As fotos presentes na figura 4.31 representam dois eventos em 

que se registrou o transbordamento do nível da água do arroio além de seu 

leito, ou seja, uma inundação, que nestes casos foram bruscas, com um curto 

tempo de concentração. 

No dia 23 de outubro de 2012, o registro de chuva acusou um 

total de 9,6 mm, o que ocorreu no início do período da tarde de maneira rápida 

e intensa, o que provocou um evento de inundação brusca ou enxurrada. A foto 

(b) evidencia a marca d’água em residência, que está localizada junto ao posto 

fluviométrico Barro Preto, que alcançou o nível de aproximadamente 3 metros.  

Cerca de 4 horas após o evento, o nível do arroio no posto fluviométrico havia 

recuado a 0,50 metros de altura. Além desta foto, outras demostram o aumento 

rápido e a enxurrada ocorrida neste evento (Figura 4.32) 

A figura 4.31 – fotografia (c), ilustra o momento da chuva às 

11h05 de 20/06/13. Estima-se, através de técnicas de fotogrametria, que a 

régua linimétrica tenha marcado em torno de 2,80 m neste instante, o que por 

consequência provocou um evento de inundação, em áreas onde há ocupação 

por residências (Figura 4.33). Os dados do IAPAR registram um volume de 

chuva ocorrido no dia entre 9h de 18/06/13 e 9h de 22/06/13 de 241 mm, dos 

quais 131,2 mm ocorreram entre 9h de 20/06/13 e 9h de 21/06/13. 
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Figura 4.32 – Evidências de aumento do nível e velocidade no arroio Barro Preto em evento 
de chuva de 23/10/12, passando sobre uma ponte (a); deixando a vegetação nas margens 

“deitada”; e acumulando resíduos trazidos pela enxurrada (c). 
Fonte: autor, 2012. 

 

 

(a) 

(b) 
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Figura 4.33 – Inundação no entorno do posto fluviométrico Barro Preto registrado em 20/06/13 

as 10h55m (a); (b); (c). 
Fonte: autor, 2013. 
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O gráfico na figura 4.34a representam a dinâmica hidrológica 

fluvial da SBHCQ (urbana) e da SBHM (rural) no período de 01/06/2012 a 

01/06/2013. Observando-se um comportamento muito semelhante ao que se 

descreveu para a SBHBP, ou seja, há um comportamento de ascensão e 

recessão do nível de água mais rápido na sub-bacia urbana se comparado à 

sub-bacia rural que tem seus picos menores e mais graduais. 

O registro fotográfico presente figura 4.34 b e c referem-se a 

dois eventos pluviográficos. Estes evidenciam uma rápida elevação e 

diminuição da vazão. Um foi registrado no dia 03/06/2012 as 10h13m e outro 

no dia 20/06/2013 as 11h05m. 

O primeiro, evidenciado na referida figura pela foto (b) onde o 

nível na estação fluviométrica estava a 2,09 m no momento do registro 

(10h13m). No período da tarde do mesmo dia, as 15h40m o nível já havia 

regredido a 0,65 m. O segundo, demonstrado pela foto (c), teve, no momento 

da captura da imagem (11h05m), 2,15 m em relação a régua linimétrica da 

estação, baixando o nível d’água para 1,27 m as 16h30m e para 1,14 m as 

17h35m. Desta maneira, evidencia-se, mais uma vez, o comportamento 

relatado no parágrafo anterior. 

Estes eventos deixaram evidências que permitem perceber-se: 

que o nível da água foi ainda mais elevado do que no momento do registro; o 

acúmulo de resíduos em suas margens; e um grande aumento na velocidade e 

intensidade de escoamento (Figura 4.35). 
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Figura 4.34 – Hidrograma e hietograma das SBCQ e SBHM(a); fotografias do nível do arroio no 
posto fluviométrico Carro Quebrado em 03/06/12 as 10h13m (b) e em 20/06/13 as 11h05m (c). 

Fonte: autor, 2012, 2013. 
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Figura 4.35 – Inundações em 03/06/12 (10h15m) (a); 20/06/13 (11h04m) (b); 20/06/13 
(11h05m) (c) no arroio Carro Quebrado – ponte na entrada do campus CEDETEG – 

UNICENTRO. 
Fonte: autor, 2012, 2013. 
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Para analisar a dinâmica hidrológica na SBHE, em relação a 

eventos de chuva e a vazão, elaborou-se seu hidrograma (Q (l/s/km2)) e 

hietograma entre período de 16/01/13 e 26/09/13, nos quais destacam-se dois 

eventos que pôde-se registrar também com imagens, nos dias 19 e 20/06/13 

(Figura 4.36). 

Assim como para as outras duas sub-bacias já relacionadas 

anteriormente, comparou-se o comportamento da vazão na SBHE (urbana) ao 

da SBHM (rural). A partir disso, observa-se um comportamento semelhante 

com as outras duas sub-bacias urbanas, pois, o pico de vazão é mais elevado 

e a ascensão e recessão é mais rápido do que na sub-bacia rural. 

Os registros de imagens presentes na figura 4.36 foram 

realizados em 19/06/13 as 10h36m (b), e em 20/06/13 as 10h41m (c). Os 

eventos pluviométricos ocorreram entre 9h de 18/06/13 as 9 h de 22/06/13 que 

acumularam 241,4 mm (28, 52,6, 131,2, 29,6 mm respectivamente). 

No dia 19/06/13 observa-se, no momento do registro, o nível 

d’água em 0,87 m, no entanto verifica-se pelos resíduos depositados na parte 

superior do duto que houve um extravasamento do nível para além dos 2 

metros, visto que a régua linimétrica instalada no local está a 0,03 m acima do 

patamar da obra de canalização. No final da tarde (17h) o nível já havia 

descido a 0,38 m. Neste dia a chuva ocorreu no início da manhã. 

Em 20/06/13 observou-se no arroio Engenho um escoamento 

fluvial com maior velocidade e volume, visto que a chuva que se iniciou de 

madrugada estava sendo refletida na vazão fluvial, no momento do registro da 

imagem, no entanto, com bem menos intensidade. Neste instante o nível 

d’água estava em 1,76 m, enquanto que às 17h o nível desceu a 0,47. No dia 

seguinte, após uma chuva intensa no período da madrugada e da manhã, 

as16h30m obteve-se o registro de 1,10 m na estação fluviométrica, e 23 horas 

após, no dia 22/06/13, o nível estava em 0,60 m. A chuva que persistiu durante 

todo o dia 21, variando sua intensidade, e parte do dia 22, já mais amena, 

cessou no período da manhã deste dia. 
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Figura 4.36 – Hidrograma e Hietograma das SBHE e SBHM (a); fotografias do nível do arroio 
no posto fluviométrico Engenho em 19/06/13 as 10h36m (b) e em 20/06/13 as 10h41m (c). 

Fonte: autor, 2013. 
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Observou-se no período citado, a cheia e a ocupação da área 

de várzea do arroio Engenho pelas águas. A figura 4.37 evidencia o fato de que 

em momento anterior ao registro fotográfico o nível da água do arroio Engenho, 

em área situada imediatamente a jusante do posto fluviométrico, estava mais 

elevado. Observou-se marca d’água nas paredes das residências ali edificadas 

pelo aspecto da vegetação que “deitou” por onde a correnteza alcançou. 

 

 

 
Figura 4.37 – Inundação da área de várzea do arroio Engenho em 20/06/13 as 10h43m, com 

marcas de água em residência (a) e na vegetação (b), evidenciando um nível mais elevado da 
água em momento anterior. 

Fonte: autor, 2013. 
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Estudos de Tucci e Silveira (2001); Tucci (1997, 2005, 2006, 

2007, 2008); Canholi (2005); Porto (2009); Amaral e Thomaz (2008); Oliveira 

(2011); Oliveira e Vestena (2012) evidenciam os problemas relacionados à 

impermeabilização do solo e o impacto deste na dinâmica fluvial em áreas 

urbanas. Os três últimos citados trazem contribuições com dados sobre tais 

problemas para a cidade de Guarapuava-PR. 

O presente trabalho apoiou-se nestes estudos, entre outros, 

em busca de atingir seu objetivo maior: estudar a relação entre a 

impermeabilização do solo, na área da bacia hidrográfica do Cascavel, e as 

alterações em dinâmicas fluviais, como a vazão, a partir de estudos de sub-

bacias urbanas. 

Portanto, analisando-se o conjunto das três sub-bacias urbanas 

estudadas, pode-se relacionar causas e consequências para a dinâmica de 

vazão e escoamento observado nos dados coletados, assim como nos 

registros de alguns eventos pluviométricos em campo que vão de encontro ao 

que é dito na literatura. Ressalta-se que a grande maioria dos estudos se refere 

grandes e megas cidades, como São Paulo, Porto Alegre e Curitiba. 

Deposição de resíduos de vários tipos que não são recolhidos 

adequadamente e acabam por serem levados para os leitos dos arroios (Figura 

4.38); alterações na rede de drenagem para construção de ruas, edificações, 

promovendo canalizações destes rios em longos e curtos trechos de seus 

cursos (Figura 4.39); impermeabilização do solo em torno de 66,37 %, 65,19 % 

e 62,26 % nas sub-bacias hidrográficas dos arroios Barro Preto, Carro 

Quebrado e Engenho respectivamente, que drenando boa parte das águas 

pluviais para os fundos de vale, não permitindo a infiltração no solo (Figura 

4.40).  
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Figura 4.38 – Resíduos acumulados nas margens e nos dutos de canalização em arroios 

urbanos de Guarapuava-PR: arroio Barro Preto (a, b,c); arroio Engenho (d, e); arroio Carro 
Quebrado (f). 

Fonte: autor, 2012, 2013 
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Figura 4.39 – Edificações e canalizações sobre arroios urbanos de Guarapuava-PR: arroio 
Carro Quebrado (a, b, c); arroio Barro Preto (d, e); arroio Engenho (f) 

Fonte: autor, 2012, 2013 
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Figura 4.40 – Efeitos das impermeabilização em eventos de chuvas na área urbana de 
Guarapuava-PR na bacia hidrográfica do Engenho (a, b, c, d, e); na bacia hidrográfica do Carro 

Quebrado (f) 
Fonte: autor, 2013. 

 
 

Os fatos supracitados são as causas, onde se aponta para a 

impermeabilização do solo como a grande matriz, entre os fatores que levam 

às alterações em algumas dinâmicas fluviais nas sub-bacias urbanas do rio 

Cascavel.  Como demostrou-se anteriormente, o aumento do escoamento 

superficial, que por sua vez aumentam os picos de cheia são as principais 
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área de inundação da várzea destes cursos d’água podendo causar transtornos 

no trânsito das vias públicas, oferecer risco de vida, degradação de saúde, 

entre outros, ou seja, configura-se eventos de desastres naturais (Figura 4.41). 

 

 

  

  

  

Figura 4.41 – Inundações em vários pontos da cidade de Guarapuava-PR: (a, b) Vila Carli; (c, 
d) Centro; (e) Primavera; (f) Industrial. 

Fonte: autor, 2012, 2013. 
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No caso das sub-bacias urbanas estudadas, SBHBP, SBHCQ 

e SBHE, constatou-se que a vazão é aumentada proporcionalmente quando 

compara-se a área não urbanizada a SBHM. Há um aumento do volume 

escoado que passa pela seção transversal onde se encontra os postos 

fluviométricos das sub-bacias. 

Nos postos fluviométricos Carro Quebrado, Barro Preto e 

Engenho a vazão eleva-se, em média, 2,5, 1,7 e 1,6 vezes, respectivamente, a 

mais que o aumento da vazão no posto rural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



159 
 

CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A impermeabilização do solo nas cidades é responsável por 

significativas alterações na dinâmica dos processos hidrológicos na bacia 

hidrográfica, principalmente porque diminui as áreas de infiltração, aumenta o 

escoamento superficial que potencializa a elevação do pico da vazão e reduz 

seu tempo de deslocamento da vertente ao canal fluvial. Este processo ainda é 

mais intensificado porque há tendência de densificação das edificações, 

redução da cobertura vegetal nas cidades, obras de canalização, aterros, entre 

outros. 

A BHC possui um pouco mais de 40% de sua área ocupada 

pela cidade de Guarapuava. Enquanto a cidade de Guarapuava tem mais de 

80% do seu território drenado pela BHC.  

Ao avaliar os tipos de uso e ocupação do solo na BHC, a 

dinâmica fluvial em Guarapuava, por meio da taxa de áreas impermeabilizadas, 

e o monitoramento da vazão fluvial, foi possível verificar o impacto do uso e 

ocupação do solo, principalmente da impermeabilização na dinâmica da vazão 

em afluentes urbanos do rio Cascavel em Guarapuava-PR. 

Na BHC o uso e ocupação do solo caracteriza-se por 35,82% 

de área construída, 26,71% de vegetação rasteira/cultura, 19,63% de 

vegetação arbóreo-arbustiva, 9,09% de solo exposto e 8,74% de áreas úmidas. 

No trabalho avaliou-se mais especificamente quatro sub-bacias 

da BHC, a SBHM, na área rural e as SBHBP, SBHCQ e SBHE na área urbana. 

A SBHM localizada na área rural possui 48,02% de vegetação 

arbórea/arbustiva, 22,77% de Áreas Úmidas, 15,43% de Vegetação 

rasteira/cultura, 9,02% de Solo exposto, 4,76% de Área construída 

(impermeabilizada).  

As sub-bacias SBHBP, SBHCQ e SBHE estão totalmente na 

área urbana. A SBHBP possui 66,37% de área construída (impermeabilizada), 

11,44% de área úmida, 9,12% de vegetação rasteira, 7,41% de solo exposto, 

5,66% de vegetação arbórea/arbustiva. A SBHCQ possui 65,19% de área 

construída (impermeabilizada), 9,62% de área úmida, 8,01% de vegetação 



160 
 

rasteira, 3,05% de solo exposto, e 14,13% de vegetação arbórea/arbustiva.  A 

SBHE possui 62,26% de área construída (impermeabilizada), 11,97% de área 

úmida, 8,94% de vegetação rasteira, 6,96% de solo exposto, e 9,87% de 

vegetação arbórea/arbustiva.  

Este uso e ocupação do solo na área da bacia do Cascavel 

promove um impacto na dinâmica da vazão em seus afluentes, caracterizada 

pelo aumento do seu pico e rapidez no tempo de ascensão e recessão no 

hidrograma fluvial. 

A análise da SBHM permitiu estabelecer parâmetros de 

comparação entre ela e as demais sub-bacias urbanas, uma vez que esta, tem 

mais de 95% de sua área permeável. Enquanto as sub-bacias urbanas 

possuem taxas de área impermeável acima de 60%.  

A curva-chave de cada posto fluviométrico foi determinada, 

sendo: a) Q = 5,805 . (H – 0,18)1,506 – Posto fluviométrico Monjolo; b) Q = 2,216 

. (H – 0,16)1,616 – Posto fluviométrico Barro Preto; c) Q = 7,38 . (H – 0,23)1,37 – 

Posto fluviométrico Carro Quebrado; e d) Q = 5,66 . (H – 0,20)1,32 – Posto 

fluviométrico Engenho, sendo Q a vazão em metros cúbicos por segundo e H a 

cota em metros. 

Para a cidade de Guarapuava concluiu-se que as sub-bacias 

urbanizadas/impermeabilizadas apresentam vazões máximas específicas 

maiores que a sub-bacia rural. Ao comparar a vazão em cada sub-bacia, 

observou-se que nos posto fluviométricos Carro Quebrado, Barro Preto e 

Engenho a vazão máxima eleva-se, em média, 2,5, 1,7 e 1,6 vezes, 

respectivamente, comparada à vazão máxima ocorrida no sub-bacia Monjolo, 

rural. 

As áreas impermeáveis apresentaram correlação com a 

densidade habitacional na cidade de Guarapuava, dado por um R2 de 0,83 e 

pela equação AI = 0,0159.DH+0,01353.  

A impermeabilização do solo em Guarapuava alterou a 

dinâmica hidrológica fluvial local. A alteração na dinâmica da vazão traz várias 

consequências na cidade, dentre elas destaca-se: o aumento do volume e 

velocidade do escoamento superficial, que por sua vez intensifica as 
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inundações, potencializa aumentos das áreas inundáveis durante eventos de 

chuva extremos, deposição de resíduos e sedimentos em fundos de vale e 

desastres naturais.  

Os eventos de inundação atingem as populações que residem 

nas áreas de fundo de vale.  

Dentre os bairros que sofrem com estes eventos destaca-se 

Aldeia, Industrial, Primavera, Vila Bela, Vila Carli, Alto Cascavel, Cascavel, 

Jardim das Américas, entre outros.  Estes bairros estão localizados no fundo de 

vale do rio Cascavel, onde vivem cerca de 48.000 habitantes, que representam 

um pouco mais de 33% da população que vive na cidade de Guarapuava.  

Assim como nas áreas impermeabilizadas, durante eventos de 

chuvas, verificou-se em determinados locais, problemas na drenagem, ou seja, 

alagamento, principalmente em vias de acesso, impossibilitando o fluxo de 

veículos e pedestres. 

A falta de infraestrutura adequada e/ou a ocupação de áreas 

susceptíveis a inundações colaboram para que o problema citado acima ocorra 

de forma cada vez mais intensa, pois, a cidade de Guarapuava carece de um 

sistema que possa dar conta de receber a carga de escoamento que provém 

da área à montante. 

Outros fatores, que favorecem a ocorrência de alagamentos e 

inundações na cidade de Guarapuava/PR, dizem respeito à deposição de 

resíduos de vários tipos que não são descartados em locais próprios e 

recolhidos adequadamente e acabam por serem levados para as galerias 

pluviais e os leitos dos arroios, e as alterações na rede de drenagem para 

construção de ruas, edificações, promovendo canalizações destes rios em 

longos e curtos trechos de seus cursos. Estes fatores acabam dificultando o 

escoamento da água, por meio do entupimento de bueiros, diminuição da área 

da seção transversal de leito fluvial e a deposição de resíduos sólidos e 

líquidos sobre os corpos hídricos, consequentemente, tem-se represamento da 

água, aumentando a área de alagamento/inundação e a deterioração da 

qualidade das águas, respectivamente. 
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O conhecimento dos efeitos da impermeabilização na cidade 

de Guarapuava no processo chuva-vazão subsidiam o planejamento e a gestão 

do espaço urbano de Guarapuava a partir de parâmetros aqui apresentados, 

quanto à dinâmica dos processos chuva-vazão.  

Nas ocupações urbanas é necessário se considerar a bacia 

hidrográfica como um sistema, desta maneira, planos e medidas de controle de 

águas pluviais de uma cidade devem contemplar as bacias hidrográficas sobre 

as quais a urbanização se desenvolve. Ou seja, abandonar a prática da 

transferência do excedente pluvial de um local para outro com obras de 

canalizações, uma vez que isto apenas transfere o excedente de águas para 

outro local, geralmente a jusante da bacia. 

Cita-se algumas medidas para minimizar os impactos e as 

alterações da impermeabilização na dinâmica fluvial, em Guarapuava, tanto em 

âmbito de áreas já urbanizadas, quanto na expansão da cidade: elaboração de 

um zoneamento urbano que não permita a ocupação das áreas de inundação 

dos cursos d’água; aumento de áreas de infiltração e percolação (gramados 

laterais em edifícios, residências; valos de infiltração paralelos a vias públicas, 

estacionamentos); instalação de mecanismos de armazenamento temporário 

em reservatórios residenciais ou telhados, (cisternas, por exemplo); construção 

de bacias de percolação (remove-se o solo e preenche-o com cascalho, 

criando espaço para o armazenamento da água); entradas permeáveis na rede 

de drenagem; vala permeável; meio fio permeável; e pavimentos permeáveis 

(em estacionamentos, passeios públicos, quadras de esporte e vias de tráfego 

leve). 

Além disso, o planejamento urbano deve levar em 

consideração os impactos do processo de urbanização na dinâmica dos 

processos hidrológicos, o possível aumento das áreas inundáveis. Uma vez 

que a impermeabilização do solo aumenta o volume de água gerada no 

escoamento superficial e a vazão máxima nos cursos fluviais. 

Neste contexto, sugere-se que estudos futuros em Guarapuava 

e em cidades médias com diferentes características fisiografias venham 

determinar os índices máximos de áreas impermeáveis toleráveis em suas 
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cabeceiras de drenagem, além de observar e apontar os diferentes índices de 

escoamento superficial nas áreas com diferentes taxas de impermeabilização. 

 

  



164 
 

REFERÊNCIAS 

 

ALMEIDA, D. E. F. de; GEFFER, E.; VESTENA, L. R. Distribuição espacial e 
temporal dos alagamentos na cidade de Guarapuava-PR, no período de 2005 a 
2011.  In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA FÍSICA APLICADA – 
SBGFA, 15, 2013, Vitória, Anais..., 2013. Vitória: UFES, 2013. p. 204-211. 

AMARAL, A. A. do; THOMAZ, E. L. Identificação de áreas de alagamento na 
cidade de Guarapuava, Paraná: período de 1998-2006. In: GOMES, M. F. V. 
B.; HAURESKO, C.; BORTOLI, C. de. (org.) Cidade, cultura e ambiente sob a 
perspectiva geográfica. Guarapuava: UNICENTRO, 2008. p. 181-202 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. Informação e 
documentação – medição de vazão em efluentes líquidos e corpos 
receptores - escoamento livre: NBR 13403. Rio de Janeiro, jun. 1995. 

AYOADE, J. O. Introdução a climatologia para os trópicos. Rio de Janeiro: 
Bertrand Brasil, 1996. 332 p. 

BARBETTA, P. A. Estatística aplicada à ciências sociais. Florianópolis: ed. 
da UFSC, 2003. 340 p. 

BERTONI, J. C.; TUCCI, C. E. M. Precipitação. In: TUCCI, C. E. M. (Org.). 
Hidrologia: Ciência e aplicação. 4 ed. Porto Alegre: UFRGS/ABRH, 2009. 
p.177-241. 

BIELENKI JÚNIOR, C.; BARBASSA, A. P. Geoprocessamento e recursos 
hídricos: aplicações práticas. São Carlos: EduFSCar, 2012. 257 p. 

BRASIL. Agencia Nacional de Águas. Água na medida certa: a hidrometria no 
Brasil. Textos elaborados por Antonio Cardoso Neto. Brasília: ANA, 2012.72 p. 

BRASIL. Decreto nº 94.076, de 5 de março de 1987. Institui o Programa 
Nacional de Microbacias Hidrográficas e dá outras providências. Diário Oficial 
da República Federativa do Brasil, Brasília, DF, p. 11, 9 ago. 1987. Seção 2. 

BRASIL. Lei nº 9.433, de 8 de  janeiro de  1997. Institui a Política Nacional de 
Recursos Hídricos, cria o Sistema  Nacional  de  Gerenciamento  de Recursos  
Hídricos, regulamenta  o  inciso  X I X   do  art.   21 da  Constituição  Federal, e  
altera o art. 1º da  Lei  nº  8.001, de 13 de março de 1990, que modificou  a  Lei  
nº  7. 990, de 28 de dezembro de 1989. Diário Oficial da República 
Federativa do Brasil, Brasília, DF, p.470, 09 jan. 1997. 

BRASIL. Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Comunicado técnico 
455: medição de vazão em rios pelo método do flutuador. Versão Eletrônica. 
Texto elaborado por Julio C.P. Palhares et al. Concórdia: EMBRAPA, 2007. 4p. 

______. Mapa de solos Estado do Paraná: legenda atualizada. Rio de 
Jnaeiro: Embrapa Solos; Colombo: Embrapa Florestas, 2008. 74 p. 

BRASIL. Instituto Nacional de Meteorologia. Glossário. Disponível em: 
<http://www.inmet.gov.br/portal/index.php?r=home/page&page=glossario#G> 
Acesso em: 12 dez. 2013.  



165 
 

CAMPANA, N. A.; TUCCI, C. E. M. Estimativa de área urbana impermeável de 
macro-bacias urbanas. RBE - Caderno de Recursos Hídricos, Porto Alegre, 
v12, n. 2, p. 79-94, dez. 1994. 

CANHOLI, A. P. Drenagem urbana e controle de enchentes. São Paulo: 
Oficina de Textos, 2005. 302 p. 

CARVALHO, D. F. de; SILVA, L. D. B. da. Hidrologia. Rio de Janeiro: 
UFRRJ/IT/DENG, 2006. Disponível em: 
<http://www.ufrrj.br/institutos/it/deng/leonardo/downloads/APOSTILA/> Acesso 
em: 20 ago. 2012. 

CERQUEIRA, J. A. C.; ALVES, A. O. Classificação de imagens de alta 
resolução espacial para o mapeamento do tipo de pavimento urbano. In: 
SIMPÓSIO BRASILEIRO DE CIÊNCIAS GEODÉSICAS E TECNOLOGIA DA 
GEOINFORMAÇÃO, 3., 2010, Recife. Anais... Recife: Programa de Pós-
Graduação em Ciências Geodésicas e Tecnologias da Geoinformação 
Departamento de Engenharia Cartográfica, 2010. p. 1-6. 

COELHO NETTO, A. L. Hidrologia de encosta na interface com a 
geomorfologia. In: GUERRA, A. J. T.; CUNHA, S. B. da. Geomorfologia: uma 
atualização de bases e conceitos. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2011. p. 93-
148. 

COLLISCHONN, W.; TASSI, R. Introduzindo hidrologia. Porto Alegre: 
IPH/UFRGS, 2008. 274p. 

CUNHA, S. B da. Geomorfologia fluvial. In: GUERRA, A. J. T.; CUNHA, S. B. 
da. Geomorfologia: uma atualização de bases e conceitos. Rio de Janeiro: 
Bertrand Brasil, 2011. p. 211-252. 

DAVIS, C.; CÂMARA, G. Arquitetura de sistemas de informação geográfica. In: 
CÂMARA, G.; DAVIS, C.; MONTEIRO, A. M. V. (Org.). Introdução à ciência 
da geoinformação. São José dos Campos: INPE, 2001. p. 42-78 

DIAS-OLIVEIRA; E.; CUNHA, M. C.; VESTENA, L. R.; THOMAZ, E. L. 
Caracterização morfométrica da bacia hidrográfica do Rio Cascavel, 
Guarapuava/PR. ANALECTA, Guarapuava, v. 10, n. 2, p. 45-65, jul./dez. 2009. 

FLORENZANO, T. G. Imagens de satélites para estudos ambientais. São 
Paulo: Oficina de Textos, 2002. 

GUERRA, A. J. T. e CUNHA, S. B. da (orgs). Geomorfologia uma 
Atualização de Bases e Conceitos. 10ª edição. Rio de Janeiro: Bertrand 
Brasil, 2011. 474 p. 

GOERL, R.F.; KOBIYAMA, M. Considerações sobre as inundações no 
Brasil. In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE RECURSOS HÍDRICOS, 16., 2005, 
João Pessoa., Anais... 2005. Porto Alegre: ABRH. 10p. Disponível em: 
<http://www.labhidro.ufsc.br/Artigos/ABRH2005_inundacoes.pdf> Acesso em: 
28 jun. 2012. 

GOMES, E. S. Geoprocessamento Aplicado ao Mapeamento da Expansão 
Físico-Territorial Urbana de Guarapuava-PR - 1990 a 2005. 105f. Monografia 
(Especialização em Geografia) - Centro de Ciências Agrárias e Ambientais. 
Universidade Estadual do Centro-Oeste, Guarapuava, 2005 



166 
 

GOMES, E. S.; VESTENA, L. R. O uso de geotecnologias para a análise 
espaço-temporal da expansão urbana de Guarapuava-PR entre 1995 e 2011. 
In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE SENSORIAMENTO REMOTO – SBSR, 16., 
2013, Foz do Iguaçu,  Anais..., 2013. São José dos Campos: INPE, 2013. p. 
0898-0904. 

GOMES, M. F.V. B. Trajetória Ambiental de Guarapuava : leituras da 
paisagem. Guarapuava: UNICENTRO, 2012. 270 p. 

GRISON, F.; KOBIYAMA, M. Medição e estimativa de vazão. In: KOBIYAMA, 
M. (Org.). Curso de capacitação em hidrologia e hidrometria para 
conservação de mananciais. 3 ed. Florianópolis: UFSC/CTC/ENS/LabHidro, 
2011, p. 119-132. 

HOLTZ, A. C. T. Precipitação. In: PINTO, N. L. S.; HOLTZ, A. C. T.; MARTINS, 
J. A.; GOMIDE, F. L. S. Hidrologia básica. São Paulo: Edgard Blücher; Rio de 
Janeiro: Fundação Nacional de Material Escolar, 1976. p. 7-35. 

IBIAPINA, A.V.; FERNANDES, D.; CARVALHO, D.C.; OLIVEIRA, E.; SILVA, 
M.C.A.M.; GUIMARÃES, V.S.  Evolução da hidrometria no Brasil. Agencia 
Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), 2007. Disponível em: 
http://www.mma.gov.br/port/srh/acervo/publica/doc/oestado/texto/121-38.html. 
Acesso em: 28 Jun. 2012. 

INSTITUTO AGRONOMICO DO PARANA. Cartas climáticas do Paraná: 
classificação climática. Disponível em: 
<http://www.iapar.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=863> Acesso 
em: 17 maio 2013. 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Manual técnico 
de pedologia. Rio de Janeiro: 2007. 316 p. 

_____. Censo Demográfico 2010: características da população e dos 
domicílios – resultados do universo. Rio de Janeiro: IBGE, 2011. 1 DVD-ROM. 

______. Estatísticas do Século XX. Disponível em: 
http://seculoxx.ibge.gov.br/populacionais-sociais-politicas-e-culturais/busca-por-
temas/populacao. Acesso em 22/04/2013 

JACCON, G.; CUDO, K.J. Curva-chave: análise e traçado. Brasília, DNAEE, 
1989. 273 p. 

JENSEN, J. R. Sensoriamento remoto do ambiente: uma perspectiva em 
recursos terrestres. São José dos Campos: Parêntese, 2009. 604 p. Tradução: 
José Carlos Epiphanio (coordenador.); Antonio R. Formaggio; Athos R. Santos; 
Bernardo F. T. Rudorff; Cláudia M. Almeida; Lênio S. Galvão. 

KOBIYAMA, M.; GIGLIO, J. N. Microbacias hidrográficas. In: KOBIYAMA, M. 
(org.). Curso de capacitação em hidrologia e hidrometria para 
conservação de mananciais. 3 ed. Florianópolis: UFSC/CTC/ENS/LabHidro, 
2011, p. 15-24. 

KOBIYAMA, M.; GOERL, R.F. Identificação dos riscos. Revista Emergência, 
Novo Hamburgo, 2011, ed.25, p.48-52. Disponível em: 
<http://www.labhidro.ufsc.br/Artigos/Ed25_Arti...pdf> Acesso em 28 jun. 2012. 



167 
 

KOBIYAMA, M.; LOPES, N. H. Y.; SILVA, R. V. da. Apostila para curso de 
capacitação em saneamento ambiental: hidrologia urbana. Florianópolis: 
UFSC/CTC/ENS, 2007. 50 p. 

KOBIYAMA, M.; MOTA, A.de A. Ciclo hidrológico e processos hidrológicos. In: 
KOBIYAMA, M. (org.). Curso de capacitação em hidrologia e hidrometria 
para conservação de mananciais. 3 ed. Florianópolis: 
UFSC/CTC/ENS/LabHidro, 2011, p. 12-14. 

MAACK, R. Geografia Física do Estado do Paraná. 3ª ed. Curitiba: Banco de 
Desenvolvimento do Paraná, Universidade Federal do Paraná, Instituto de 
Biologia e Pesquisa Tecnológica, 2002. 438 p. 

MARSH, W. M.; KAUFMAN, M. M. Runoff, streamflow, and watershed systems. 
In: MARSH, W. M.; KAUFMAN, M. M. Physical Geography: greats systems 
and global enviroments. New York: Cambridge University Press, 2013. p.358-
383. 

MARTINS, J. A. Infiltração. In: PINTO, N. L. S. HOLTZ, A. C. T.; MARTINS, J. 
A.; GOMIDE, F. L. S. Hidrologia básica. São Paulo: Edgard Blücher; Rio de 
Janeiro: Fundação Nacional de Material Escolar, 1976a. p. 44-55. 

______. Escoamento superficial. In: PINTO, N. L. S. HOLTZ, A. C. T.; 
MARTINS, J. A.; GOMIDE, F. L. S. Hidrologia básica. São Paulo: Edgard 
Blücher; Rio de Janeiro: Fundação Nacional de Material Escolar, 1976b. p. 36-
43 

MENDONÇA, F.; DANNI-OLIVEIRA, I. M. Climatologia: noções básicas e 
climas do Brasil. São Paulo: Oficina de Textos, 2007.  212 p. 

MENEZES FILHO, F. C. M. de; TUCCI, C. E. M. Alteração na relação entre 
densidade habitacional x área impermeável. REGA, Porto Alegre, v. 9, n. 1, p. 
49-55, jan./jun. 2012. 

MINERAIS DO PARANÁ. Geologia de planejamento: Caracterização do Meio 
Físico da Área Urbana de Guarapuava. Curitiba: MINEROPAR, 1992. 

MONTEIRO, C. A. F. O clima da Região Sul: Geografia regional do Brasil. 
Tomo I. cap. III. Biblioteca Brasileira, IBGE, 1963. 

MOREIRA, M. A. Fundamentos do Sensoriamento Remoto e metodologias 
de aplicação. 3 ed. Viçosa: UFV, 2007. 241 p. 

NASCIMENTO, D. J. F. Análise dos desastres noticiados na mídia por meio do 
jornal impresso de Guarapuava-PR. Guarapuava-PR. 132 f. Dissertação 
(Mestrado em Geografia) Universidade Estadual do Centro-Oeste, 
Guarapuava, 2013. 

NOVO, E.M.L.M. Sensoriamento Remoto: Princípios e Aplicações. 4 ed. São 
Paulo: Blucher, 2011. 388 p. 

OLIVEIRA, E. D. de.  Impactos da urbanização na geometria hidráulica de 
canais fluviais da bacia hidrográfica do Rio Cascavel, Guarapuava-PR. 158 f. 
Dissertação (Mestrado em Geografia) Universidade Estadual do Centro-Oeste, 
Guarapuava, 2011. 



168 
 

OLIVEIRA, E. D.; VESTENA, L. R. Alterações na morfologia de canais fluviais 
na área urbana de Guarapuava (PR). Ambiência, Guarapuava, vol. 8, ed. 
especial 1, p.757-773, 2012. 

ORGANIZATION NATIONS UNITED. Internationally agreed glossary of basic 
terms related to Disaster Management . Geneva: DHA, 1992. 81 p. 

PINTO, N. L. S. Introdução. In: PINTO, N. L. S. HOLTZ, A. C. T.; MARTINS, J. 
A.; GOMIDE, F. L. S. Hidrologia básica. São Paulo: Edgard Blücher; Rio de 
Janeiro: Fundação Nacional de Material Escolar, 1976. p. 1-6. 

PORTO, R. L. et al. Drenagem urbana. In: TUCCI, C. E. M. (Org.). Hidrologia: 
Ciência e aplicação. 4 ed. Porto Alegre: Ed. UFRGS/ABRH: 2009, p.805-847. 

PORTO, R. L.; ZAHED FILHO, K.; SILVA, R. M. da. Medição de vazão e 
curva-chave. São Paulo: USP, 2001. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA. Uso do solo de 2000. Mapa. 
Guarapuava, 2000. 

______. Base cartográfica digital da cidade de Guarapuava. Mapa. 
Guarapuava, 2006. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE. Plano diretor de drenagem 
urbana: manual de drenagem urbana. v.VI. Porto Alegre: Instituto de 
Pesquisas Hidráulicas/Universidade Federal do Rio Grande do Sul, setembro, 
2005. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA. Plano diretor de drenagem 
urbana sustentável: v. 1. Vila Velha: novembro, 2011. 

PROJECTO PROCLIRA. Atmosfera. Lisboa: Agência Nacional para a Cultura 
Científica e Tecnológica; União Européia, 2007. 35 p. 

PRUSKI, F.F.; BRANDÃO, V. S.; SILVA, D. D. Escoamento superficial. 
Viçosa: UFV, 2003. 88p. 

RIOS, F. P.; FORMIGA, K. T. M.; ALVES, P. L. OLIVEIRA, V. T. Estudo 
comparativo entre métodos de medição de vazão em cursos d’água. In: 
SIMPÓSIO BRASILEIRO DE RECURSOS HÍDRICOS, 19., 2011, 
Maceió. Anais...Maceió: ABRH, dez. 2011. 

SANTOS, A. R. dos; PELUZIO, T. M. O.; SAITO, N. S. SPRING 5.1.2: 
aplicações práticas. Alegre: CAUFES, 2010. 153 p. 

SANTOS, R. dos; TUCCI, C.; SILVEIRA, A.; FILHO, A. de S. M. Estimativa do 
hidrograma de projeto com base na incerteza dos parâmetros do modelo. 
Revista Brasileira de Recursos Hídricos, Porto Alegre, v. 6, n. 1, p. 29-41, 
Jan./Mar., 2001. 

SILVA, A. B. Sistemas de informações geo-referenciadas: conceitos e 
fundamentos. Campinas: UNICAMP, 1999. 

SILVA, J. M. Valorização fundiária e expansão urbana recente de Guarapuava-
PR. 167 f. Dissertação (Mestrado em Geografia) – Centro de Filosofia e 
Ciências Humanas, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 
1995. 



169 
 

______. Processos econômico-sociais regionais e seus impactos sobre a 
estrutura urbana de Guarapuava-PR. Revista de História Regional, UEPG, 
Ponta Grossa, v.2, n.1, p. 9-42, 1997. 

SILVEIRA, L.. L. da; Ciclo hidrológico e bacia hidrográfica. In: TUCCI, C. E. M. 
(Org.). Hidrologia: Ciência e aplicação. 4 ed. Porto Alegre: Ed. UFRGS/ABRH: 
2009, p. 35-51. 

SILVEIRA, L.. L. da; LOUZADA, J. A.; BELTRAME, L. Infiltração e 
armazenamento no solo. In: TUCCI, C. E. M. (Org.). Hidrologia: Ciência e 
aplicação. 4 ed. Porto Alegre: UFRGS/ABRH: 2009, p.335-372. 

SPOSITO, M. E. B. Textos e contextos para a leitura geográfica de uma cidade 
média. Presidente Prudente: Gasperr – FCT/UNESP, 2001. 311 p. 

______. O embate entre as questões ambientais e sociais no urbano. In: 
CARLOS, A. F. A.; LEMOS, A. I. G. (Org). Dilemas Urbanos: novas 
abordagens sobre a cidade. São Paulo: Contexto, 2005. p. 295-298. 

TEIXEIRA, A. L. de A.; et al.  Qual a melhor definição de SIG?  Revista Fator 
Gis, Curitiba, v.3, n.11, 1995. 

THOMAZ, E. L.; VESTENA, L. R. Aspectos climáticos de Guarapuava-PR. 
Guarapuava: UNICENTRO, 2003. 106p. 

TUCCI, C. E. M. Plano diretor de drenagem urbana: princípios e concepção. 
Revista Brasileira de Recursos Hídricos, Porto Alegre, v. 2, n. 2, p. 5-12, 
jul./dez.1997. 

______. Gestão de águas pluviais urbanas. Ministério das Cidades – Global 
Water Partnership - Wolrd Bank – Unesco, 2005. Disponível em: 
<http://4ccr.pgr.mpf.gov.br/institucional/grupos-de-
trabalho/residuos/docs_resid_solidos/GestaoAguasPluviaisUrbanas.pdf> 
Acesso em: 27 abr. 2012. 

______. Gestão das águas pluviais urbanas. IN: Brasil. Secretaria Nacional de 
Saneamento Ambiental. Saneamento para todos. Brasília: Ministério das 
Cidades, 2006, v. 4. 194p. 

______. Inundações urbanas. Porto Alegre: ABRH/RHAMA, 2007. 393 p. 

______. Águas urbanas. In: Estudos avançados. São Paulo, 2008, v.22, n.63, 
p. 97-112. 

______. Hidrologia: ciência e aplicação. In: TUCCI, C. E. M. (Org.). Hidrologia: 
Ciência e Aplicação. 4 ed. Porto Alegre: UFRGS/ABRH: 2009a, p.25-33. 

______. Fundamentos do escoamento não-permanente. In: TUCCI, C. E. M. 
(Org.). Hidrologia: Ciência e aplicação. 4 ed. Porto Alegre: Ed. UFRGS/ABRH: 
2009b, p.373-389 

______. Escoamento superficial. In: TUCCI, C. E. M. (Org.). Hidrologia: 
Ciência e aplicação. 4 ed. Porto Alegre: Ed. UFRGS/ABRH: 2009c, p.391-441. 

 

TUCCI, C. E. M.; BELTRAME, L. F. S. Evaporação e evapotranspiração. In: 
TUCCI, C. E. M. (Org.). Hidrologia: Ciência e aplicação. 4 ed. Porto Alegre: 
UFRGS/ABRH: 2009, p. 253-287. 



170 
 

TUCCI, C. E. M.; SILVEIRA, A. Gerenciamento da drenagem urbana. Porto 
Alegre: DHH/IPH/UFRGS, 2001. 46p. 

VESTENA, L. R; SCHMIDT, L. P. Algumas reflexões sobre a urbanização e os 
problemas socioambientais no centro centro-sul paranaense. Acta 
Scientiarum, Human and Social Sciences, Maringá, v. 31, n. 1, p. 67-73, 
2009. 


